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Esipuhe 
Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on kuvaus Perhon kunnan alueelle 
suunnitellun Kokkonevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostuksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy:n toimek-
siannosta. FCG:n työryhmään kuuluvat:  

 

Asiantuntija 
Kokemus-
vuodet 

Tehtävä ja vastuualue 

Liisa Karhu, FM, projektipääl-
likkö 

 

8 
Projektipäällikkö 
Projektin johto, yhteydet tilaajaan, viranomai-
siin ja sidosryhmiin.  
Suunnitelma-asiakirjat, kartta-aineisto 

Lumi Tuominen, ins. (AMK), 
ympäristöteknologia 

 

2 
Projektikoordinaattori, paikkatietotehtävät 

Ville Ahvikko, HM YKS-682  

 
10 

Maankäyttö- ja yhdyskuntarakenne 

Minna Takalo 
FM, biologi 17 

Luontovaikutusarvioinnit 
Riistatalous, suurpedot, metsäpeura 
Natura-arviointi 

Ville Suorsa 
FM, biologi 14 

Linnusto, Natura-arviointi 

Harri Taavetti, linnustoasian-
tuntija  

 

13 
Linnusto 

Maija Aittola 
FM 

20 
Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet. 
Vaikutusarvioinnit. 

Taina Ollikainen 
FM, suunnittelumaantiede 

30 
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, vaikutukset 
elinkeinoihin ja matkailuun. 
Asukaskysely. 

Hilja Léman, 

Maisema-arkkitehti (MARK)  

 

1 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuri-
ympäristöön. 

Anni Westrup 
Maisema-arkkitehti (MARK) 6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuri-

ympäristöön 

Essi Tanskanen  
FM, KTM, ympäristötiede, 
yritysten ympäristöjohtami-
nen 

2 Vaikutukset ilmastoon 

Jarkko Rissanen 
DI, liikenne- ja kuljetusjärjes-
telmät 

2 
Liikennevaikutukset 
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Miikka Saranpää, ins. (AMK), 
rakennus- ja ympäristötek-
niikka 

1 
Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 

Essi Ihamäki, artenomi 
4 

Havainnekuvat 

Vesa Heiskanen, DI 
4 

Melumallinnukset 

Numerola Oy (nyk. Afry Nu-
merola)/Erkki Heikkola 10 

Varjostusmallinnukset 

Keski-Pohjanmaan Arkeolo-
giapalvelu / Jaana Itäpalo 

20 
Arkeologinen inventointi  
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Yhteystiedot 

Hankkeesta vastaava: YVA-konsultti: 

 
 

Suomen Hyötytuuli Oy  
PL 305  
28601 PORI 
 
Käyntiosoite: 
Lautantekijäntie 60 
28880 PORI  
 
https://hyotytuuli.fi/tuulipuistot/perhon-kok-
konvan-tuulipuistohanke/ 
 
Hankekehityspäällikkö Miia Suuriniemi 
+358 44 701 2191 
 
Projektipäällikkö Paula Mäki 
+358 415199400 
etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
PL 187 
65101 Vaasa  
 
Käyntiosoite 
Pitkäkatu 55 
65100 Vaasa 
 
Projektipäällikkö 
Liisa Karhu 
p. 040 0835726 
liisa.karhu@fcg.fi 
 
 

 
 
 
Yhteysviranomainen: 

 

 

 

 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino- ja ympäristö-
keskus 
PL 77 
67101 Kokkola 
 
Elina Venetjoki 
Ylitarkastaja 
p. 0295 016 403 
elina.venetjoki@ely-keskus.fi 
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Tiivistelmä  
Hanke ja hankealue 

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoi-
mapuistoa Perhon kuntaan Kokkonevan alu-
eelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 
34 tai 42 tuulivoimalan rakentamista. Suun-
niteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 
300 metriä. Yksikköteho on noin 6–10 MW, 
jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 
200−420 MW. 

Hankealueen koko on 3300 hehtaaria. Tuu-
livoimapuisto sijoittuu pääosin yksityisten 
maanomistajien maille.  

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hanke-
alueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. 
Voimalasijoittelu, huoltotielinjaukset ja säh-
könsiirto tarkentuvat hankesuunnittelun ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.  

Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaava tässä hankkeessa on 
Suomen Hyötytuuli Oy, joka on tuulivoiman 
tuotantoyhtiö. Yhtiön osakkaita ovat suuret 
suomalaiset kaupunkienergiayhtiöt. Yritys 
tuottaa osakkailleen sähköä tuulivoimalla. 
Suomen Hyötytuuli Oy:llä on Suomessa kuusi 
toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa. 
Vuonna 1998 perustettu yritys tekee myös 
tuulivoimaan liittyvää kehittämistyötä. Yri-
tyksen toimipiste sijaitsee Porissa. 

Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyr-
kiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joi-
hin Suomi on kansainvälisin sopimuksin si-
toutunut. Uusiutuvan energian käyttöä lisä-
tään niin, että sen osuus energian loppuku-
lutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-lu-
vulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että 
energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi 
ja perustuu vahvasti uusiutuviin energialäh-
teisiin.  

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho 
on 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin ole-
maan noin 200–420 MW. Tuulivoimapuiston 

arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tu-
lisi tällöin olemaan noin 600–1 200 GWh 
luokkaa.  

Arvioitavat vaihtoehdot 

Tarkasteltavana on kaksi hankevaihtoehtoa 
ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Toteutusvaih-
toehtona tarkastellaan YVA-selostusvai-
heessa 34 ja 42 voimalan tuulivoimapuisto-
vaihtoehtoa. YVA-menettelyn yhteydessä 
tehtävien luonto- ym. selvitysten perusteella 
tuulivoimaloiden sijoittelua on tarkennettu 
YVA-ohjelman jälkeen. 

Hankkeen käyttöön rakennetaan sähkö-
asema hankealueelle. Sähkön liityntäpis-
teenä tutkitaan YVA-menettelyssä Fingrid 
Oy:n Alajärven sähköasemaa. Sähkönsiirron 
suunnitelmat tarkentuvat     hankesuunnitte-
lun     ja vaikutusten arvioinnin edetessä.  

 

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. 
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Ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) kos-
kevassa lainsäädännössä (YVA-laki 
252/2017) edellytetään ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyä yli 10 tuulivoimalan 

kokonaisuuksille. YVA-menettelyä ohjaa yh-
teysviranomainen, joka tässä hankkeessa on 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. YVA-konsulttina on FCG 
Finnish Consulting Group Oy. 

Arviointimenettelyn tarkoituksena on tun-
nistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennä-
köisesti merkittävät ympäristövaikutukset. 
Arviointimenettelyssä kuullaan viranomai-
sia, heitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, 
joiden toimintaa hankkeen vaikutukset saat-
tavat koskea. Ympäristövaikutusten arvioin-
timenettely ei ole lupa- eikä päätöksenteko-
menettely, vaan sen tarkoituksena on tukea 
hankkeen suunnittelua ja myöhempiä pää-
töksentekoprosesseja tuottamalla hankkeen 
ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. 

YVA-menettely on kaksivaiheinen. Ensim-
mäisessä vaiheessa on laadittu ympäristövai-
kutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), 
joka on suunnitelma siitä, miten hankkeen 
ympäristövaikutukset aiotaan arvioida. Toi-
sessa vaiheessa toteutetaan varsinainen ym-
päristövaikutusten arviointi, jonka tulokset 
kootaan ympäristövaikutusten arviointi-
selostukseen (YVA-selostus). Hankkeen YVA-
ohjelma on jätetty yhteysviranomaiselle ke-
säkuussa 2021 ja nyt käsillä oleva työ on 
hankkeen ympäristövaikutusten arviointi-
selostus. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yh-
teysviranomaisen siitä antama lausunto liite-
tään hankkeen edellyttämiin lupahakemuk-
siin ja suunnitelmiin. Lupaviranomainen esit-
tää lupapäätöksessään, miten arviointiselos-
tus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lau-
sunto on otettu huomioon. 

Hankkeen tekninen kuvaus 

Tuulivoimapuisto muodostuu enimmillään 
42 yksikköteholtaan 6-10 MW tuulivoima-
lasta.  

Kukin tuulivoimala muodostuu perustusten 
päälle asennettavasta tornista, kolmilapai-
sesta roottorista sekä konehuoneesta. Tuuli-
voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 
200 metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä. 

 

VE A   Sähkönsiirto 

Hanke liitetään Alajärven sähköase-
maan noin 29 km pitkällä voimajoh-
dolla. Voimajohdon toteuttamis-
tapa on 110, 220 tai 400 kV ilma-
johto. Ilmajohto rakennetaan koko-
naan olemassa olevan Fingridin Pik-
karala-Alajärvi ja Pyhänselkä-Ala-
järvi 400 kV johtokäytävän viereen. 
Voimajohto kulkee Patanajärven-
kankaan Natura-alueen kautta. 

VE B   Sähkönsiirto 

Hanke liitetään Alajärven sähköase-
maan noin 32 km pitkällä voimajoh-
dolla. Voimajohdon toteuttamistapa 
on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. 
Voimajohto kulkee olemassa olevan 
Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 110 kV 
johtokäytävän vieressä noin 25 kilo-
metrin matkalta. 

VE C   Sähkönsiirto 

 Hanke liitetään Alajärven sähköase-
maan noin 30 km pitkällä voimajoh-
dolla. Voimajohdon toteuttamis-
tapa on 110, 220 tai 400 kV ilma-
johto. Ilmajohto rakennetaan suu-
relta osin olemassa olevan Fingridin 
Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä-
Alajärvi 400 kV johtokäytävän vie-
reen. Voimajohto kiertää Pata-
najärvenkankaan Natura-alueen. 

VE D   Sähkönsiirto 

Hanke liitetään hankealueen län-
siosan läpi kulkevaan, jo luvitet-
tuun OX2 Oy:n Lestijärvi-Alajärvi 
400 kV voimajohtoon. Luvitettu 
voimajohto sijoittuu olemassa 
olevan Fingridin Pikkarala-Ala-
järvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 400 
kV johtokäytävän viereen. Luvi-
tettu voimajohto tullaan liittä-
mään Alajärven sähköasemaan. 
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Kunkin tuulivoimalan ympäriltä on rakennus- 
ja asennustöitä varten raivattava puustoa 
noin hehtaarin kokoiselta alueelta. Osa 
puustosta saa kasvaa takaisin rakentamisen 
jälkeen.  

Hankealueen sisäinen sähkönsiirto tuulivoi-
maloilta muuntoasemille tapahtuu keskijän-
nitemaakaapeleilla. Hankealueelle rakenne-
taan kolme muuntoasemaa, joilta sähkö siir-
retään 110 kV, 220 kV tai 400 kV voimajoh-
doilla Alajärven sähköasemalle. Tarkastelta-
vat voimajohtovaihtoehdot sijoittuvat pää-
osin olemassa olevien voimajohtoreittien 
varteen. 

YHTEENVETO HANKKEEN YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSISTA 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

Asutus 

Perhon kunnan asukasluku oli 2 676 asukasta 
vuoden 2021 lopussa. Väestöstä suuri osa 
asuu Perhon keskustaajamassa ja Oksakos-
ken alueella sekä nauhamaisesti teiden var-
silla. Hankealueen ympäristö on melko har-
vaan asuttua ja lähin asutus on lähiteiden 
varrella noin 1,2–1,5 kilometrin etäisyydellä 
hankealueesta. Tilastokeskuksen ruututieto-
kannan mukaan alle viiden kilometrin etäi-
syydellä suunnitelluista voimaloista asuu 
1446 asukasta. Tilastokeskuksen Ruututieto-
kannan mukaan hankealueen lähiympäris-
tössä 2 kilometrin etäisyydellä voimaloista 
on 138  asuin-rakennusta ja asuu 361 asu-
kasta.  

Kaavoitus 

Perhon kunnan alueella on voimassa Keski-
Pohjanmaan maakuntakaavan vaihemaa-
kuntakaavat 1–5. Hankealue sijoittuu osit-
tain maakuntakaavan tuulivoima-alueelle 
(tv). Lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu tur-
vetuotantovyöhykkeet 1 ja 2, nykyisiä turve-
tuotantoalueita, moottorikelkkailun runko-
reitin yhteystarve sekä pääjohto tai -linja. 
Hankkeen voimajohtoreittivaihtoehdot si-
joittuvat maakuntakaavan voimajohtomer-
kinnän yhteyteen.  

Salamajärven, Möttösen ja Porasen ran-
tayleiskaava vuodelta 1999 ja sen laajennus 
vuodelta 2014 sijoittuvat osittain suunnitte-

lualueen itäosaan sekä Oksakosken osayleis-
kaava sijoittuu suunnittelualueen länsi-
osaan. Suunnittelualueen ympäristössä on 
voimassa olevia ja käynnistettyjä kaavahank-
keita. Lisäksi Perhossa on kaksi muuta tuuli-
puistojen osayleiskaavaa Limakon ja Alajoen 
tuulipuistojen alueilla. 

Kokkonevan tuulivoimapuiston alue sijoittuu 
toiminnan kannalta sopivalle alueelle ja tu-
keutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. 
Toiminnassa hyödynnetään alueen olemassa 
olevaa tiestöä, eivätkä toiminnasta aiheutu-
vat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia 
yleiseen tieverkkoon. Tuulivoimapuistot 
ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden (VAT) mukaisia ja tukevat erityisesti 
uusiutuvan energian hyödyntämistä koske-
vien tavoitteiden toteutumista. 

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke 
vaikuttaa suoraan maankäyttöön muutta-
malla maa- ja metsätalouskäytössä olevaa 
aluetta energiantuotantoalueeksi.  

Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsäta-
lousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. 
Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatel-
len hyvin pitkäkestoiset. Valtaosalla tuulivoi-
mapuistojen alueesta nykyinen maa- ja met-
sätalouskäyttö voivat kuitenkin jatkua, eikä 
hankkeen toteuttaminen merkittävästi hei-
kennä ympäröivän alueen käytettävyyttä. 

Tuulivoimapuiston suunnitellut voimalat si-
joittuvat riittävän etäälle nykyisestä ja kaa-
voitetusta asutuksesta. Hankealueelle ei 
kohdistu asumiseen liittyviä maankäytön ke-
hittämispaineita. 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää 
tuulivoimayleiskaavan laatimista.  

Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympä-
ristö 

Hankealue kuuluu ympäristöministeriön 
maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) 
mukaan maisemamaakuntajaossa Suomen-
selkään. Hankealueella on hyvin vähän kor-
keusvaihtelua ja suhteelliset korkeuserot 
ovat pieniä tai lähes olemattomia. Hankealu-
een maasto on pääasiassa metsää, jonka lo-
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massa on ojitettuja soita. Hankealueella si-
jaitsee myös kaksi turvetuotantoaluetta ja 
joitain peltoalueita. 

Hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti eikä paikallisesti arvokkaita 
maisema-alueita eikä myöskään kulttuurihis-
toriallisesti merkittäviä rakennettuja ympä-
ristöjä. Hankealueen lähiympäristössä on 
silti jonkin verran maiseman kannalta huo-
mion arvoisia avotiloja. Hankealueen ulko-
puolella lähialueella (0-7 km) etelässä on 
Perhon taajama ja sen läpi kulkevan Kokko-
lantien ja Perhonjoen varren peltoalueet. 
Hankealueen ulkopuolelle pohjois-itä-akse-
lille sijoittuu runsaasti suoalueita. Näistä 
suoalueista suuri osa kuuluu maakunnalli-
sesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ni-
meltä Penninjoki-Hangasneva-Säästöpiirin-
neva, joka on hankealuetta lähin maisemalli-
sesti arvokas alue. Toinen maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue nimeltä Perhon järvi-
maisema-alue sijaitsee hankealueesta koilli-
sessa ulottuen sekä lähi- että välialueelle voi-
maloihin nähden.  Lähialueelle sijoittuu li-
säksi yksi valtakunnallisesti merkittäviä ra-
kennetun kulttuuriympäristön kohde (RKY 
2009) Perhon kirkko Perhon taajamassa. 

Perhon taajama ja Oksakosken kylä ovat 
hankealuetta lähimmät tiiviimmin asutut 
keskukset. Muuten asutus hankealueen ym-
päristössä on harvaa ja keskittyy isompien 
teiden, kuten Kokkolantien, Kiveläntien ja 
Hietaniementien varsille. Loma-asutusta on 
lähialuevyöhykkeellä (0-7 km) lähinnä han-
kealueen itäpuoleisten Jängänjärven ja Kor-
pijärven rannoilla. Näkyvyysanalyysin mu-
kaan voimaloita näkyy useimmille edellä 
mainituista alueista, joskin vaihtoehdossa 
VE2 osalle alueista enemmän kuin vaihtoeh-
dossa VE1. Muutoksen voimakkuus ja vaiku-
tus on suurinta alueilla, joille voimaloita nä-
kyy runsaasti ja joissa sijaitsee asutusta. To-
dellisuudessa näkyvyys on hieman rajoittu-
neempaa osalla näkymäalueista piha- ja tien-
varsipuuston sekä rakennusten rajoittaessa 
näkyvyyttä. 

Välialue-vyöhykkeen (7-14 km) maisema on 
rakenteeltaan pääsääntöisesti soista ja met-
säistä kuten lähialue. Välialueella sijaitsee 

myös joitain kyliä ja pienkyliä, joiden ympä-
ristöön asutus ja peltoalueet ovat keskitty-
neet. Maakunnallisesti arvokas Perhon järvi-
maisema-alue jatkuu välivyöhykkeelle koil-
lista kohti Elämäisen ja Salamajärven ympä-
ristöä. Lisäksi muita pienempiä maakunnalli-
sesti arvokkaita maisema-alueita sijoittuu 
muutama hankealueen välialueelle kaak-
koon. Näkyvyysanalyysin mukaan voimaloita 
näkyy Möttösen kylän maakunnallisesti ar-
vokkaalle maisema-alueelle sekä Perhon jär-
vimaisema-alueella sijaitsevan Salamajärven 
rannoille. Muutoksen voimakkuus on suurin 
edellä mainituilla alueilla. Todellisuudessa 
piha- ja tienvarsipuusto tai rantakasvillisuus 
katkaisee näkymiä voimaloiden suuntaan. 
Etäisyys on myös lieventävä tekijä. 

Hankealueen kaukoalueella (14-25 km) sijait-
see muutamia pieniä maakunnallisesti ar-
vokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympä-
ristökohteita sekä yksi valtakunnallisesti 
merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön 
kohde. Kohteet ovat pieniä ja pistemäisiä, ja 
etäisyys voimaloista sekä pihapiirien kasvilli-
suus saattaa jopa täysin estää voimaloiden 
näkymisen kohteisiin. Kaukoalueella ei si-
jaitse monia laajoja avoimia alueita, joille 
voimalat näkyisivät. Joihinkin laajoihin koh-
teisiin voimaloita saattaa näkyä hyvin pie-
nille osa-alueille esimerkiksi Halsuan pelto-
aukeille pohjoisessa ja Kyyjärven rannoille 
etelässä. Halsuassa sijaitsevalle RKY-alueelle 
voimaloita saattaa näkyä. Voimaloiden run-
saslukuinen näkyminen paikoin kaukomaise-
massa aiheuttaa arvoalueen maisemaku-
vassa muutoksen, joka kuitenkin jää pieneh-
köksi johtuen varsin pitkästä etäisyydestä. 
Lentoestevalojen näkymisestä saattaa pai-
koin aiheutua maisemallista haittaa, joskin 
sekin jää etäisyydestä johtuen verrattain pie-
neksi. 

Hankealueella suurin muutos johtuu voima-
loihin liittyvän rakentamisen tuomiin muu-
toksiin, ja avoimimmille alueille voimalat nä-
kyvät erittäin kookkaina. Maiseman luon-
teen muutos näkyy lähialue-vyöhykkeellä 
pääsääntöisesti Perhon taajamassa, Kokko-
lantien varrella ja Perhonjoen ympäröimillä 
peltoalueilla, joilla myös vaikutukset ovat 
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huomionarvoisia, sillä alueille keskittyy asu-
tusta. Voimalat näkyvät myös lähialueella si-
jaitseville suoalueille. Lähialueen maakun-
nallisesti arvokkaalle laajalle suoryhmälle 
muutoksen voimakkuus on suurta ja merkit-
tävyys kohtalainen. Välialue-vyöhykkeellä 
voimaloita näkyy jo huomattavasti vähem-
män, mutta kuitenkin laajimmille avoimille 
pelto- ja suoalueille sekä suurimpien järvien 
rannoille. Todellisuudessa voimaloiden nä-
kyminen on rajoittuneempaa, sillä pienem-
piä kasvillisuusalueita ei ole huomioitu näky-
vyysmallinnuksessa. 

Sähkönsiirron osalta kaikissa vaihtoehdoissa 
vaikutukset kohdistuvat lähinnä hankealu-
een ulkopuolelle sijoittuville voimajohto-
osuuksille. Sähkönsiirron reittivaihtoehdot 
kulkevat olemassa olevien johtokäytävien 
vierellä, jolloin sähkönsiirron aiheuttamat 
muutokset ovat vähäisiä. Johtokäytäviä le-
vennettäessä sulkeutuneilla metsäosuuksilla 
vaikutukset jäävät hyvin paikallisiksi. Vaiku-
tuksia kohdistuu muutamille pienemmille 
avoimille pelto- ja suoalueille, mutta ne eivät 
ole merkittäviä. 

Muinaisjäännökset 

Ennen arkeologista inventointia hankealu-
eelta ja sähkönsiirtoreiteiltä oli tiedossa 
kaksi ennestään tunnettua muinaisjään-
nöstä. Hankealueelta oli tiedossa Tupsu-
kuusenkangas ja sähkönsiirtoreittien lähei-
syydestä Vimpeli Linnanharju, joista molem-
mat ovat tervahautoja. Hankealueelta löy-
dettiin 14 uutta tervahautaa ja kaksi muuta 
kohdetta. Sähkönsiirtoreittien läheisyydestä 
löydettiin kolme uutta tervahautaa ja kaksi 
muuta kohdetta. Tuulivoimapuiston ja säh-
könsiirron vaikutus muinaisjäännöksille arvi-
oidaan vähäiseksi, ja eri hankevaihtoehtojen 
välillä ei ole eroa vaikutusten merkittävyy-
dessä. Tervahaudat otetaan huomioon hank-
keen tarkemmassa suunnittelussa ja jäte-
tään rakennustoimenpiteiden ulkopuolelle.  

Kallio- ja maaperä 

Hankealueen ja voimajohtoreittien kallio-
perä kuuluu Keski-Suomen granitoidikomp-
leksiin.  

Hankealueen maaperä koostuu enimmäk-
seen paksuista turvekerroksista sekä niitä 

reunustavista sekalajitteisista moreenivaltai-
sista maalajeista. Hankealueen kaakkois- ja 
keskiosassa esiintyy karkearakeisia maala-
jeja. Hankealueen lounais-, länsi- ja pohjois-
osassa esiintyy kallioalueita ja kalliopaljastu-
mia.  Geologian tutkimuskeskuksen teke-
mien tutkimusten perusteella tuulivoima-
puiston hankealueelle sijoittuu 15 kpl tutkit-
tuja suoalueita. Hankealue maastonmuodot 
ovat loivapiirteiset. Hankealue sijoittuu kor-
keustasolle noin 175–155 m mpy (N2000). 
Maaston yleisviettosuunta alueella on luo-
teeseen kohti Isonevaa ja Perhonjokea. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään ilmenevät 
rakennuspaikkojen maanpinnan poistona. 
Rakennusalueiden osalta maaperä on voima-
loiden ja infran rakennettavuuden kannalta 
osittain ongelmallista turvemaavaltaista alu-
etta, jossa rakentaminen voi vaatia paikoin 
huomattavia massanvaihtoja tai vaihtoeh-
toisten perustamisratkaisujen käyttöä (esim. 
paalutus) maanvaraisen perustamisen si-
jaan. Turvekerrospaksuudet ovat tehtyjen 
turvetutkimusten perusteella paksuja (yli 0,6 
m). Hankealueella ja voimansiirtojohtoreit-
tien alueella on myös rakennettavuudeltaan 
parempia sekalajitteisia moreenivaltaisia 
alueita ja kallioalueita, joita on kannattavaa 
hyödyntää rakentamisalueena ympäröivien 
turvemaiden sijaan. Tuulipuiston toiminnan 
aikana vaikutukset maa- ja kallioperään ovat 
paikallisia ja vähäisiä rajoittaen lähinnä maa- 
ja kallioperän muuta käyttöä. Maaperän pi-
laantumisriski on hyvin vähäinen.  

Hankealueelle ei sijoitu luokiteltuja ja arvok-
kaita kallioalueita, moreenialueita tai tuuli- 
ja rantakerrostumia, joihin hankkeella saat-
taisi olla vaikutuksia. Hankealueen välittö-
mään läheisyyteen alueen koilliskulmaan si-
joittuu valtakunnallisesti arvokas moreeni-
muodostuma Salakkilammenkangas-Saaren-
maa (MOR-Y10-008), johon ei kohdistu vai-
kutuksia hankkeesta. 

Yleiskartoitusaineiston mukaan hankealu-
een ja voimajohtoreittien länsi-, luoteis- ja 
lounaispuolella on hyvin pieni - pieni happa-
mien sulfaattimaiden esiintymisen todennä-
köisyys. Hankealueen ja voimajohtoreittien 
länsi-, luoteis- ja lounaispuolella tehdyissä 
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kartoituspisteissä havaittiin neljässä pis-
teessä happamia sulfiittimaita. Hankealueen 
tai voimajohtoreittien alueella tai läheisyy-
dessä ei todettu runsaasti hiiltä ja rikkiä sisäl-
tävää mustaliusketta, joka aiheuttaa sulfaat-
timaiden tavoin riskin maaperän happamoi-
tumiselle. 

Pinta- ja pohjavedet 

Hankkeesta ei aiheudu pitkäaikaisia pysyviä 
vesistövaikutuksia. Hankealueella ja voima-
siirtoreittien alueella ei sijaitse mahdollisille 
vesistövaikutuksille herkkiä kohteita Kärme-
lampea lukuun ottamatta. Rakentamisen ai-
kaiset toiminnot saattavat hieman lisätä ve-
sistöihin kohdistuvaa valuntaa ja sen mu-
kana tapahtuvaa kiintoaineskuormitusta. 
Maarakentamisesta aiheutuvat vaikutukset 
pintavesille ovat tilapäisiä ja ulottuvat lä-
hinnä alueella harjoitettuihin maa- ja metsä-
taloutta varten kuivatustarpeisiin rakennet-
tuihin ojastoihin.  

Tuulivoimapuiston hankealue ei sijoitu luoki-
tellulle pohjavesialueelle. Voimajohtoreitit 
kulkevat luokitetujen pohjavesialueiden läpi. 
Suoria vaikutuksia pohjaveden laadulle tai 
pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumis-
olosuhteisiin ei kuitenkaan ole. Tuulipuiston 
rakentamisen merkittävimmät vaikutukset 
pohjavesiin liittyvät puiston rakennusvaihee-
seen eli voimaloiden perustusten, huoltotei-
den ja maakaapelien rakentamiseen. Vaiku-
tuksen merkittävyys liittyy paljolti perusta-
mistapaan, kaivettavien massojen määrään 
ja kaivantojen kuivanapitoon. Pohjavesivai-
kutuksia voidaan rakennusvaiheessa lieven-
tää vaihtoehtoisilla perustamistavoilla. Pää-
määrä tulee olla, ettei pohjaveden pinnanta-
soa ole tarpeen pysyvästi alentaa. Maanra-
kennustöiden aiheuttamat muutokset poh-
javeden virtauksissa ovat epätodennäköisiä. 

Tuulipuiston toiminta-aikaan liittyy riski voi-
maloiden öljypäästöistä. Päästöriskiin kuu-
luu voimalan vaurioituminen siten, että öljyä 
pääsee maaperään tai huoltotoimintaan liit-
tyvä öljyvahinko. Voimalat on suunniteltu si-
ten, että vuodot jäävät rakenteiden sisään. 
Toiminta-aikana vaikutukset pohjaveteen 
ovat epätodennäköisiä. 

Ilmasto ja elinkaari 

Tuulivoimahankkeen toteuttamisella on 
myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, sillä hanke 
vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää nol-
lavaihtoehtoon, eli haitallisemmilla polttoai-
neilla toteutettuun sähköntuotantoon ver-
rattuna. Ilmastopäästöjen kannalta tuulivoi-
mahankkeen elinkaaren vaiheista merkittä-
vimpiä ovat tuulipuiston ja sen vaatiman inf-
ran, materiaalien ja tuotteiden valmistus, tuu-
lipuiston ja sen vaatiman sähkönsiirron raken-
taminen sekä tuulipuiston purkaminen ja 
siinä syntyvien jätteiden käsittely. Varsinai-
sesta tuulienergian tuotannosta tuulivoima-
puiston käyttövaiheen aikana aiheutuvat kas-
vihuonekaasu- ja muut ilmapäästöt sen sijaan 
ovat vähäiset.  

Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet 

Kokkonevan hankealue sijoittuu Perhonjoki-
laakson pohjoispuoliselle karulle vedenjaka-
jaseudulle, joka on melko tehokkaasti hyö-
dynnettyä maa- ja metsätalousympäristöä 
sekä turvetuotantoalueita. Hankealuetta 
luonnehtivat pääosin rämemuuttumat, kui-
vat kangasmetsät ja ojitetut turvekankaat. 
Varttunutta metsää alueella on niukasti ja 
vanhaa erittäin vähän. Vanhemmat metsä-
kuviot sijaitsevat lähinnä avosoiden reunoilla 
ja suometsäsaarekkeissa. Tärkeimmät raja-
tut luontokohteet sijoittuvat luonnontilai-
sina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneille 
suoalueille. Suovanevan kokonaisuus suo-
metsäsaarekkeineen on hankealueen mer-
kittävin kohde, joka sisältää sekä lajisto- että 
luontotyyppiarvoja. Suovaneva on jatkumoa 
Säästöpiirinnevan suoalueelle. 

Hankkeen maastoinventoinneissa paikanne-
tut luontokohteet on pääosin huomioitu voi-
maloiden ja niihin liittyvien uusien tielinjaus-
ten sijoittelussa. Tunnistetuille ja rajatuille 
luontokohteille ei hankesuunnittelun tar-
kemmassa vaiheessa ole osoitettu rakenta-
mistoimia, joten rakentaminen ei kavenna 
luontokohteiden pinta-alaa. Soidensuojelun 
täydennysehdotuskohteita sijoittuu Suovan-
nevan-Kärmelammen-Olkinevan tuntu-
maan.  Arvokkaimpia luontokohteita lähim-
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mät tuulivoimaloiden rakennuspaikat sijait-
sevat ojitetulla turvemaalla. Voimalaraken-
taminen ei niinkään merkittävästi uhkaa 
SSTE-alueiden hydrologista tai pienilmaston 
olosuhteita nykytilanteeseen verrattuna, 
mutta Pikku-Suovanniemen ja Iso-Suovan-
niemen sekä Varessaaren alueilla tapahtuva 
voimalarakentaminen pirstoo alueiden yhte-
näisyyttä.  

Kartoitettujen alueiden kasvillisuus koostuu 
seudulle hyvin tyypillisistä metsä- ja suokas-
veista. Sähkönsiirtoreittien alueella metsät 
ovat tavanomaisia talousmetsiä, suo- ja met-
sämosaiikkia. Alueen kasvupaikkatyypit ovat 
pääosin kuivan ja kuivahkon kankaan eri va-
riantteja. Sähkönsiirtoreittien selvityksissä 
rajatut arvokkaat luontotyypit ovat pääasi-
assa suoluontotyyppejä, pieniä kalliometsiä 
tai vanhan metsän piirteitä omaavia metsä-
kuvioita.  

Kokonaisuutena hankkeen aiheuttamat vai-
kutukset arvokkaiksi tulkituille luontokoh-
teille jäävät vähäisiksi, mutta vaikutus soi-
densuojelun täydennysehdotuskohteiden lä-
himpien rakentamistoimien osalta arvioi-
daan kohtalaiseksi alueen ekologisille yh-
teyksille sekä suoluonnosta ja erityisesti laa-
jemmasta suoseudusta riippuvaiselle lajis-
tolle. Hankevaihtoehtojen välillä ei ole eroa 
vaikutusten muodostumisessa. Sähkönsiirto-
reiteistä VEA ja VEB arvioidaan kohtalaisia 
haitallisia vaikutuksia luontokohteille aiheut-
tavaksi ja tässä merkittävyyttä nostaa Na-
tura-alueden tuntumassa rajatut suoluonto-
kohteet.  

Linnusto 

Kokkonevan tuulivoimapuiston hankealue 
on melko tehokkaasti hyödynnettyä maa- ja 
metsätalousympäristöä sekä turvetuotanto-
alueita. Hankealueen pohjois- ja itäosissa on 
luonnontilaisempia suoalueita. Tästä joh-
tuen alueen linnusto koostuu pääasiassa alu-
eellisesti yleisistä ja varsin tavanomaisista 
karujen metsätalousalueiden lintulajeista 
sekä pelto- ja suolajistosta. Tärkeimmät 
luontoarvot keskittyvät luonnontilaisina tai 
luonnontilaisen kaltaisina säilyneille suoalu-

eille sekä lammille, myös suojelullisesti huo-
mionarvoisista lintulajeista valtaosa pesii 
niillä. 

Metsäkanalintuselvityksessä alueella havait-
tiin kaksi useamman kukon metson soidin-
paikkaa. Lisäksi todettiin alueellisesti poik-
keuksellisen runsas riekkokanta.  

Tuulivoimahankkeen (tämänhetkisen sijoit-
telusuunnittelun mukaan) elinympäristöjä 
muuttavat vaikutukset ja häiriövaikutukset 
arvioidaan metson osalta merkittävyydel-
tään kokonaisuutena merkittäviksi.  Muiden 
lajien osalta vaikutukset arvioidaan merkit-
tävyydeltään vähäisiksi/merkityksettömiksi. 

Muuttolinnuston osalta Kokkonevan hanke-
alue sijoittuu sisämaa-alueelle, jossa lintujen 
muutto on luonteeltaan melko hajanaista ja 
selvästi rannikon päämuuttoreittejä vähäi-
sempää. Hankealueen eteläpuoliset laajah-
kot peltoalueet Perhonjokivarressa keräävät 
erityisesti keväällä tulva-aikaan läpimuutta-
via lepäilijöitä. Lepäilyalueen linnustollista 
merkitystä ei kuitenkaan arvioida paikallista 
mittakaavaa suuremmaksi.  

Syksyllä hankealue sijoittuu Suomen merkit-
tävimmän kurkien muuttoreitille, jota sopi-
vissa olosuhteissa voi muuttaa n. 20 000 yk-
silön kokonaismääriä.  

Muuttolinnuston osalta Kokkonevan tuuli-
voimahankkeen vaikutukset alueen kautta 
muuttavalle linnustolle arvioidaan kokonai-
suutena merkittävyydeltään vähäisiksi, sillä 
(kurkea lukuun ottamatta) muuttajamäärät 
ovat vähäiset ja linnut pystyvät kiertämään 
koko alueen tai lentämään alueen läpi tuuli-
voimaloiden välisellä alueella. Kurkien muut-
tokorkeus on yleensä useita satoja metrejä, 
jolloin ne lentävät selvästi tuulivoimaloiden 
törmäyskorkeuden yläpuolella. 

Hankkeen toteutusvaihtoehdoilla ei ole käy-
tännön eroa linnustovaikutusten suuruuden 
tai laajuuden osalta.  

Eläimistö 

Kokkonevan luontoselvityksen maastotöissä 
kartoitettiin erillisselvityksinä viitasamma-
kon, liito-oravan ja lepakoiden esiintyminen 
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alueella. Maastokäynneillä tehtiin havain-
toja myös muusta eläimistöstä, kuten metsä-
peurasta, suurpedoista ja tavanomaisesta ni-
säkäslajistosta. 

Selvitysalueelta löytyi muutamia viitasam-
makoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
Tärkeimmät elinalueet sijoittuivat Suova-
nevalle, Kiiskilammelle ja Kyyrälammelle. Ol-
kinevan osalta havaintoja tehtiin noin viides-
tä yksilöstä tuotantoalueen ojista. Muilla 
kohteilla havaittiin yksittäisiä tai muutamia 
yksilöitä. 

Selvitysalueella on hyvin vähän liito-oravalle 
soveltuvaa elinympäristöä, eikä merkkejä la-
jin esiintymisestä alueelta löytynyt. Selvitys-
alueelta löytyi vain yksittäisiä kolopuita. Haa-
vikkoa kasvaa avosuon keskellä olevissa met-
säsaarekkeissa, mutta näillä alueilla kuusta 
sekapuuna oli hyvin niukasti. Kiiskilammen 
luoteispuolella hankealuerajauksen ulko-
puolella on lajille soveltuvaa metsää, josta 
löytyi myös kolopuita, mutta lajia ei siellä ha-
vaittu. 

Lepakkokartoituksessa havaittiin muutama 
isoviiksisiippa/viiksisiippayksilö. Havainnot 
tehtiin Patinojalta, Nielupuron louhoslam-
melta ja Kärmelammelta. Patinojan varren 
metsäkuvio arvioitiin mahdolliseksi lisäänty-
mis- tai levähdyspaikaksi. Suomen yleisim-
mästä lepakkolajista, pohjanlepakosta, ei 
tehty havaintoja. 

Selvitysalueella havaittiin metsäpeuran 
(uhanalaisuusluokituksessa NT) jälkiä monin 
paikoin. Tärkeimmät metsäpeuran elinalu-
eet jälkien runsauden ja polkujen perusteella 
ovat Suovanevalla ja Olkinevan luonnontilai-
silla osilla (Liite viranomaiskäyttöön).  

Lisäksi peurat ovat liikkuneet ja laiduntaneet 
alueen pelloilla. 

Hankealueen kaltaisella voimakkaan ihmis-
toiminnan alaisella alueella ja ihmisen luo-
massa elinympäristössä tuulivoimarakenta-
misen vaikutukset alueen eläimistöön jäävät 
merkittävyydeltään vähäisiksi. Hankevaihto-
ehdoilla ei ole käytännön eroa vaikutusten 
suuruudessa ja merkittävyydessä. 

Alueen lepakkotiheydet ovat alhaisia, ja le-
pakoihin kohdistuvat vaikutukset jäävät ko-
konaisuutena vähäisiksi. Viitasammakoiden 
ja saukon elinalueille ei aiheudu hankkeen 
rakentamisesta niiden nykytilaa heikentäviä 
vaikutuksia. Saukon elinympäristönä alueen 
humuspitoiset ja virtaamaltaan vähäiset oja-
verkostot eivät ole merkittäviä, eivätkä suu-
rempien ja uomaltaan luonnontilaisten virta-
vesien ominaisuudet muutu hankkeen ra-
kentumisen myötä. Liito-oravaa hankealu-
eella ei inventoinneissa havaittu.  

Suurpetoihin kohdistuvat häiriövaikutukset 
ovat muuta lajistoa voimakkaampia, sillä 
suurpedot ovat herkempiä häiriölle, mutta jo 
ennestään voimakkaan ihmistoiminnan alai-
sella alueella myös niiden liikkumiseen ja 
elinolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ar-
vioidaan vähäisiksi. Tulkitulle susireviirille ei 
arvioida aiheutuvan sellaisia vaikutuksia, 
että reviirin kyky jatkossa ylläpitää mm. per-
helaumaa heikkenisi hankkeen johdosta.  

Metsäpeuraa esiintyy hankealueella sekä 
sen vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä run-
saana ja seutu on laajemmin tarkasteltuna 
Suomenselän osakannan keskeistä kevät-, 
kesä- ja syyslaidunaluetta. Hankkeen ihmi-
sen liikkumisen aiheuttama häiriövaikutus li-
sääntyy jonkin verran nykytilanteeseen ver-
rattuna Hangasneva-Säästöpiirinnevan Na-
tura-alueen eteläpuolella. Metsäpeura voi 
edelleen liikkua hankealueella, vaikka hanke 
rakentuisi. Metsäpeuran syysaikaiseen kii-
makerääntymisen alueeseen hankkeen vai-
kutukset ovat epäselvät, mutta usein suuria 
syksyisiä tokkia esiintyy myös ihmisasutuk-
sen tuntumassa peltoalueilla, joten peuran 
syysaikaisen elinkierron vaiheen ei arvioida 
olevan erityisen herkkää aikaa häiriövaiku-
tusten kannalta. 

Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja 
suojeluohjelmien kohteet 

Hankealueelle ei sijoitu Natura-alueita, luon-
nonsuojelualueita eikä suojeluohjelmien alu-
eita. Hankealuetta lähin Natura-alue on Han-
gasnevan-Säästöpiirinnevan Natura-alue, 
joka sijoittuu noin 1,4 kilometrin etäisyydelle 
hankealueen pohjois/koillispuolelle.  
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Hankealueelle sijoittuu kaksi maakunnalli-
sesti arvokasta lintualuetta (MAALI); Hangas-
neva-Suovaneva (hankealueen pohjois-
osaan) ja Kokkoneva (hankealueen lounais-
osaan).  

Lähimmät IBA-alueet sijoittuvat siinä määrin 
etäälle, että hankkeella ei ole heikentäviä 
vaikutuksia niiden lajistolle.  

Sähkönsiirtoreitti A kulkee Patanajärvenkan-
kaan Natura-alueen, valtion luonnonsuojelu-
alueen ja vanhojen metsien suojelualueen yli 
sijoittuen kahden olemassa olevan ja yhden 
jo luvitetun voimajohdon rinnalle. Sähkön-
siirtoreitti C kiertää nämä alueet tehden rei-
tistä pidemmän. Sähkönsiirtoreitti B kulkee 
Pohjoisneva-Juurikkalamminneva-Haarukka-
lamminnevan maakunnallisesti arvokkaan 
lintualueen yli, sijoittuen kahden olemassa 
olevan voimajohdon rinnalle. 

Natura-arvioinnin mukaan Hangasneva-
Säästöpiirinnevan Natura-alueen suojelupe-
rusteena esitetyille luototyypeille ei aiheudu 
suoria vaikutuksia Kokkonevan tuulipuisto-
hankkeesta tai sen vaihtoehtoisista sähkön-
siirtoreiteistä. Kokkonevan tuulivoimahank-
keen rakentamistoimien aiheuttamat poten-
tiaaliset hydrologiset, luontotyyppien olo-
suhteita heikentävät muutokset samalla va-
luma-alueella Natura-alueen eteläosissa 
ovat myös epätodennäköisiä suuren etäi-
syyden vuoksi.   

Tuulivoimahankkeen suurimmat vaikutukset 
kohdistuvat Natura-alueen luontotyypeille 
ominaiseen lajistoon ja siellä erityisesti met-
säpeuraan ja maakotkaan, joista metsäpeura 
on myös suojeluperustelaji. Suojeluperus-
teena esitetylle tai luontotyypeille ominai-
selle lajistolle arvioidaan aiheutuvan vähäisiä 
ja kohtalaisia vaikutuksia ja nämä vaikutuk-
set muodostuvat osittain kohtalaisiksi tietty-
jen voimalapaikkojen sekä useiden hankkei-
den yhteisvaikutusten myötä. 

Muut suojelualueet ja suojeluohjelmien koh-
teet sijoittuvat niin etäälle suunnitelluista 
tuulivoimaloista, että niiden nykytilaa hei-
ken-tävät vaikutukset ovat epätodennäköi-
siä. Soidensuojelun täydennysehdotusalue 
(SSTE) sijoittuu lähimmillään Kärmeslam-

men-Olkinevan alueella hankealueelle ja lä-
himmillä voimalan rakentamispaikoilla on 
kohtalaisia heikentäviä vaikutuksia suojelu-
alueiden ja niiden täydennyskohteiden väli-
siin ekologisiin yhteyksiin. 

Riistalajisto, metsästys ja virkistyskäyttö 

Kokkonevan hankealue sijoittuu Perhon riis-
tanhoitoyhdistyksen toimialueelle, Perhon 
Metsästysseura ry:n metsästysalueille ja 
hankealueen rajaus kattaa seuran alueista 
noin 14 %. Tuulipuistohankkeen vaikutuk-
sesta metsästysseuran jäsenten virkistys- ja 
metsästysmahdollisuudet jossain määrin 
muuttuvat osassa seuran metsästysalueista 
nykytilanteeseen verrattuna. Muutos ei liity 
metsästettävien riistakantojen heikkenemi-
seen, vaan enemmän toimintaympäristön ja 
maiseman muutokseen.  

Vaikutusta paikallisille riistakannoille voi ai-
heutua etenkin rakentamisen aikana. Hirven 
on todettu liikkuvan jo rakentuneilla tuuli-
voima-alueilla normaalisti. Alueen riistakan-
nat ovat vakaat, joten väliaikainen häiriövai-
kutus ei heikennä metsästettäviä kantoja pit-
källä aikavälillä. Hankevaihtoehtojen välillä 
ei ole eroa vaikutuksen merkittävyydessä. 
Riistakantoja on tarkasteltava laajemmalla 
alueella, joten useiden maankäyttöä muut-
tavien hankkeiden yhteisvaikutus nostaa riis-
talajistoon kohdistuvien elinympäristömuu-
tosten merkittävyyttä siten, että potentiaali-
nen heikentävä vaikutus riistakannoille arvi-
oidaan kohtalaiseksi. 

Alueellinen vaikutus metsästyksen harjoitta-
miselle kokonaisuutena arvioidaan vä-
häiseksi. Latvalinnustuksessa tuulivoimaloi-
den läsnäolo vaatii lisää huolellisuutta ampu-
masektoreihin ja lisääntyvä liikkuminen alu-
eella on huomioitava metsästystilanteissa.  
Hirvenmetsästyksen osalta hankkeen vaiku-
tukset pyynnin harjoittamiselle alueella jat-
kossa esiintyvän hirvikannan eli hirven lai-
dunalueiden ja laidunkierron luonteen 
muuttumisen vuoksi arvioidaan vähäisiksi. 

Tuulipuiston rakentuminen ei estä alueella 
liikkumista ja metsästystä, mutta ympäris-
töön tulee teknisiä rakennelmia, joka muut-
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taa alueen luonnetta. Tämän vuoksi erämai-
sempien metsästysmuotojen luonne muut-
tuu. Alue on helposti saavutettavissa, myös 
talvella, kun tiet ovat hyväkuntoisia ja aurat-
tuja. 

Riista liikkuu laajemmalla alueella, joten nii-
den elinympäristöjen määrällisiä ja laadulli-
sia muutoksia tarkasteltaessa voidaan to-
deta, että tuulivoimaloiden rakentamisen ja 
jatkossa esiintymisen vaikutus metsästyksen 
harjoittamiseen ja järjestelyihin sekä paikal-
lisiin riistakantoihin jää kohtalaiseksi. Kokko-
nevan tuulipuistohankkeessa esitettyjen 
hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole 
eroa vaikutusten suuruudessa tai merkittä-
vyydessä. 

 

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys 

Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomaraken-
nuksia. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset 
sijaitsevat hankealueen lounaispuolella Ok-
sakosken kylässä, lähimmillään 1,2 kilomet-
rin etäisyydellä.  

Tuulivoimapuisto vaikuttaa hankealueen lä-
heisyydessä asuvien ihmisten elinoloihin ja 
viihtyvyyteen pääosin maisemassa ja ääni-
maisemassa tapahtuvien muutosten kautta. 
Myös voimaloiden lapojen aiheuttama välke 
ja varjostus voidaan kokea häiritsevänä. 
Muutokset voidaan kokea myös virkistys-
käyttöä häiritsevänä, vaikka hanke ei muu-
toin estä hankealueella liikkumista eikä alu-
een virkistyskäyttöä. Vaikutusten kohteena 
olevien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden 
määrä on lähes yhtä suuri vaihtoehdoissa 
VE1 ja VE2, joten vaikutusten merkittävyy-
dessä ei ole merkittävää eroa vaihtoehtojen 
välillä. Kokonaisuutena Kokkonevan tuulivoi-
mapuiston vaikutukset ihmisten elinolohin ja 
viihtyvyyteen on arvioitu kohtalaisiksi mo-
lemmissa toteutusvaihtoehdoissa. 

Tuulivoimapuiston elinoloihin ja viihtyvyy-
teen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat 
koettuja. Asukkaat kokevat vaikutukset aina 
yksilöllisesti. Esimerkiksi kaikki tuulivoima-
puiston lähellä asuvat eivät koe hankkeen 
vaikutuksia kielteisiksi, mutta toisaalta varsin 

kaukanakin asuvat voivat kokea vaikutukset 
kielteisiksi. Vaikutukset kohdistuvat luonnol-
lisesti eniten tuulivoimaloiden lähellä asuviin 
ja niihin asukkaisiin, jotka kokevat tuulivoi-
maloiden näkymisen ja maisemavaikutukset 
tai tuulivoimaloiden äänen ja lentoestevalot 
häiritseväksi.  

Asukaskysely 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi-
työn tueksi toteutettiin asukaskysely posti-
kyselynä syksyllä 2021. Kysely lähetettiin ko-
titalouksille, jotka asuivat tai omistivat loma-
asunnon alle kolmen kilometrin etäisyydellä 
hankealueen rajasta, sekä satunnaisotan-
nalla 3–10 kilometrin etäisyydellä hankealu-
een rajasta ja alle kahden kilometrin etäisyy-
dellä sähkönsiirtoreitistä asuville tai loma-
asunnon omistaville. Kyselyn otos oli 500 ko-
titaloutta. Vastauksia kyselyyn saatiin 111 
kappaletta, joten vastausprosentti oli 22 %. 
Kyselyssä selvitettiin hankealueen nykyistä 
käyttöä, asukkaiden ja loma-asukkaiden suh-
tautumista hankkeeseen sekä näkemyksiä 
hankkeen vaikutuksista. Kyselyn tuloksia on 
hyödynnetty tuulivoimahankkeen merkittä-
vimpien vaikutusten tunnistamisessa ja eri-
tyisesti ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ar-
vioinnissa. 

Yleinen hyväksyntä ja suhtautuminen tuulivoi-
maan olivat asukaskyselyyn vastanneiden mu-
kaan varsin myönteistä. Kyselyyn vastanneista 
53 % pitää tuulivoimaa hyvänä ilmastonmuu-
toksen torjuntakeinona ja 58 % kestävänä 
energiantuontomuotona. Paikallisen hyväk-
syttävyyden näkökulmasta 48 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että Kokkonevan alue soveltuu 
tuulivoimaloiden rakentamiseen. Suunnitel-
tuja tuulivoimaloita lähellä asuvat suhtautuvat 
tuulivoimapuiston rakentamiseen kielteisem-
min kuin kauempana asuvat ja vain 29 % alle 2 
kilometrin etäisyydellä asuvista tai loma-asun-
non omistavista vastaajista oli sitä mieltä, että 
Kokkonevan alue soveltuu tuulivoimaloiden 
rakentamiseen. 

Yli puolet (63 %) kyselyyn vastanneista il-
moitti perehtyneensä tuulivoiman ympäris-
tövaikutuksiin. Lähes kaikilla vastaajille oli 
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myös omakohtaista kokemusta tuulivoima-
loista, sillä 97 % oli käynyt voimalan juurella 
tai nähnyt voimaloita lähietäisyydeltä.  

Hankealueen nykyinen käyttö on asukasky-
selyn mukaan kohtalaista, sillä yli puolet (63 
%) vastaajista ilmoitti käyttävänsä hankealu-
etta päivittäin, viikoittain tai kuukausit-
tain/kausiluontoisesti. Kokkonevan hanke-
alue on asukkaille tärkeä erityisesti marjas-
tuksen ja sienestyksen, kesäaikana tapahtu-
van ulkoilun ja luonnon tarkkailun kannalta. 
Tuulivoimapuiston rakentamisen myötä har-
rastus- ja virkistysmahdollisuuksien arvioitiin 
heikkenevän nykytilanteesta. Vastaajista 53 % 
kuitenkin arvioi harrastus- ja virkistysmahdol-
lisuudet erittäin hyviksi tai hyviksi myös Kok-
konevan tuulivoimapuiston rakentamisen jäl-
keen. Yksittäisistä käyttömuodoista Kokkone-
van tuulivoimapuiston rakentamisen kyselyyn 
vastanneet arvioivat vaikuttavan kielteisim-
min metsästysmahdollisuuksiin ja luonnon 
tarkkailuun.  

Sähkönsiirtoreitin alue on asukkaille tärkeä 
erityisesti marjastuksen ja sienestyksen, kesä-
aikana tapahtuvan ulkoilun ja luonnon tark-
kailun kannalta. Voimajohdon rakentamisen 
myötä harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien 
arvioitiin heikkenevän nykytilanteesta. Vas-
taajista 50 % kuitenkin arvioi harrastus- ja vir-
kistysmahdollisuudet erittäin hyviksi tai hy-
viksi myös voimajohdon rakentamisen jäl-
keen. Yksittäisistä käyttömuodoista Kokkone-
van sähkönsiirtoreitin rakentamisen kyselyyn 
vastanneet arvioivat vaikuttavan kielteisim-
min luonnon tarkkailuun ja metsästysmahdol-
lisuuksiin.  

Asukaskyselyyn vastanneet eivät juurikaan ar-
vioineet Kokkonevan tuulivoimapuiston vai-
kuttavan myönteisesti omaan elämäänsä. 
Kielteisesti tai erittäin kielteisesti tuulivoima-
puiston arvioi vaikuttavan omaan elämäänsä 
38–50 % vastanneista. Kielteisimmiksi vaiku-
tuksiksi arvioitiin tuulivoimaloiden aiheut-
tama maiseman muutos. Voimajohdon ai-
heuttaman maiseman muutoksen arvioi vai-
kuttavan kielteisesti tai erittäin kielteisesti 
omaan elämään 46 % kyselyyn vastanneista. 
Vastaajat arvioivat asuinalueensa lähiympä-
ristön viihtyisyyden, maiseman, virkistyskäyt-

tömahdolisuuksien sekä asuinalueen arvos-
tuksen olevan nykytiilanteessa erittäin korke-
alla tasolla, joten niitä voidaan luonnehtia 
herkiksi asioiksi asukkaille. Erityisesti suunni-
teltuja voimaloita lähimpänä asuvien vastauk-
sissa näkyy selvästi huoli siitä, että tuulivoi-
mapuiston rakentaminen heikentää lähiym-
päristön viihtyisyyttä, maisemaa, virkistys-
käyttömahdollisuuksia ja arvostusta.  

Valtaosa (67 %) kyselyyn vastanneista il-
moitti olevansa Kokkonevan tuulivoimapuis-
ton rakentamisen suhteen rauhallisin mielin 
tai tukevansa hanketta. Kyselyyn vastan-
neista kuitenkin 14 % oli huolestunut ja 32 % 
sitä mieltä, että hanketta ei tulisi toteuttaa. 
Tämä johtunee ainakin osittain oman asuin-
alueen suuresta arvostuksesta nykytilan-
teessa, jolloin kannetaan huolta elinolojen ja 
viihtyvyyden heikkenemisestä. 

Melu ja varjostus 

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa 
hankealueen ja sen lähiympäristön äänimai-
semaa. Rakentamisen aikana melua aiheutuu 
työkoneista ja melu on lyhytaikaista ja liikku-
vaa. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoi-
maloiden lavat aiheuttavat pyöriessään aero-
dynaamista ääntä. Tuulivoimaloiden ominai-
nen ääni (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan 
aerodynaamisesta äänestä sekä lavan ohitta-
essa maston, jolloin siiven ääni heijastuu run-
gosta ja toisaalta rungon ja lavan väliin puris-
tuva ilma synnyttää uuden äänen. Syntyvää 
melua on mallinnettu Ympäristöministeriön 
ohjeen 2/2014 mukaisesti. Hankealueella val-
litsevat tuulet puhaltavat lounaasta kohti koil-
lista, jolloin mallinnusten keskiäänitasot to-
teutuvat todennäköisimmin tuulivoimaloiden 
koillispuolella.  

Kokkonevan tuulivoimalat eivät aiheuta val-
tioneuvoston asetuksen mukaisen yöajan me-
lutason 40 dB eikä Sosiaali- ja terveysministe-
riön asumisterveysasetuksen (545/2015) toi-
menpiderajojen ylitystä yhdenkään asuin- tai 
lomarakennuksen kohdalla. Lähimmille Na-
tura-alueille tai luonnonsuojelualueille ei ai-
heudu meluvaikutuksia.  

Kokkonevan tuulivoimapuiston varjostusvai-
kutukset asuin- tai lomarakennuksille eivät 
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ylitä kahdeksan tunnin vuotuista varjostusai-
kaa kummassakaan hankevaihtoehdossa. 
Korkeimmillaan vuotuinen varjostusaika on 
6 tuntia 50 minuuttia vaihtoehdossa VE 2 ja 
6 tuntia 49 minuuttia vaihtoehdossa VE 1. 
Varjostusvaikutukset toteutuvat vain, jos 
voimalat näkyvät asuin- tai lomarakennuk-
siin. Varjostusmallinnuksessa ei ole otettu 
huomioon mahdollista puustoa, joka peit-
täisi voimalat.  

Lähimmille Natura-alueille tai luonnonsuoje-
lualueille ei aiheudu varjostusvaikutuksia. 

Yhteenveto vaikutuksista terveyteen, elin-
oloihin ja viihtyvyyteen 

Kokkonevan tuulivoimahanke vaikuttaa han-
kealueen läheisyydessä asuvien ihmisten 
elinoloihin ja viihtyvyyteen pääosin maise-
massa, äänimaisemassa ja valo-olosuhteissa 
tapahtuvien muutosten kautta. Vaihtoeh-
dossa VE 2 tuulivoimaloiden määrä on suu-
rempi, mutta vaihtoehdossa VE 1 tuulivoi-
maloiden napakorkeus on suurempi. 

Tuulivoimaloista ei aiheudu ihmisten tervey-
delle vaarallisia päästöjä. Melumallinnusten 
mukaan tuulivoimapuistosta ei aiheudu oh-
jearvoja ylittävää melua vakituiselle tai 
loma-asutukselle kummassakaan vaihtoeh-
dossa. Viimeisimpien tutkimusten mukaan 
tuulivoimaloiden infraäänillä ei ole terveys-
vaikutuksia ihmisille.  

Liikenne 

Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen 
syntyvät hankkeen rakentamisaikana. Liiken-
nettä aiheutuu kiviainesten, betonin ja voi-
maloiden rakenneosien sekä voimajohto-
komponenttien kuljetuksista. Kiviainekset 
pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
saamaan hankealueelta tai sen lähiympäris-
töstä, mikä vähentäisi hankealueen ympäris-
tön maanteihin kohdistuvia liikennevaiku-
tuksia. Rakentamisajaksi on oletettu noin 2–
2,5 vuotta. Toteutusvaihtoehdossa VE2 kul-
jetusten kokonaismäärä on suurempi isom-
man voimalamäärän takia ja myös vuorokau-
sikohtaiset kuljetusmäärät on arvioitu suu-
remmiksi. 

Liikennemäärät lisääntyvät rakentamisai-
kana hankealueen ympäristössä todennäköi-
sesti ainakin valtatiellä 13 ja yhdystiellä 7520 
sekä hankealueelle johtavilla Kyyräntiellä ja 
Nevalantiellä. Määrällisesti ja suhteellisesti 
liikenne lisääntyy eniten hankealueella Kyy-
räntiellä ja Nevalantiellä sekä muilla yksityis- 
ja metsäautoteillä. Tarkastelluista maan-
teistä suhteellisesti liikenne lisääntyy eniten 
yhdystiellä 7520 ja vähemmän valtatiellä 13. 
Rakentamisesta aiheutuva liikenteen kasvu 
on hyvin maltillista suhteessa maanteiden 
kokonaisliikennemääriin. Raskaan liikenteen 
lisääntyminen on suhteessa suurempaa, 
etenkin yhdystiellä 7520, jonka nykyinen ras-
kaan liikenteen määrä on pieni. Valtatiellä 13 
suhteellinen raskaan liikenteen lisääntymi-
nen on pienempää. Raskaan liikenteen li-
sääntyminen voi heikentää liikenteen suju-
vuuden ja turvallisuuden koettua tasoa kul-
jetusreittien varrella. Rakentamisesta aiheu-
tuva liikennehaitta tuulivoimapuiston lä-
hiympäristössä on kuitenkin kestoltaan 
melko lyhytaikainen ja luonteeltaan tilapäi-
nen. Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennä-
köisesti paikallisia häiriöitä liikenteen suju-
vuuteen koko kuljetusreitillä. 

Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa valta-
tielle 13 ja yhdystielle 7520 kohdistuvan lii-
kennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan 
kohtalaiseksi. Kokonaisuudessaan hankkeen 
liikennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan 
molemmissa toteutusvaihtoehdoissa kohta-
laiseksi. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaiku-
tukset liikenteeseen aiheutuvat huoltokäyn-
neistä ja ovat siten vähäiset. 

Tuulivoimapuiston sähkönsiirrolla ei ole eri-
tyisiä vaikutuksia liikenteeseen, kun voima-
johdon risteämissä maanteiden kanssa ote-
taan huomioon riittävät alikulkukorkeudet ja 
pylväiden etäisyysvaatimukset. Kun nämä 
huomioidaan, eivät voimajohdot vaikuta hai-
tallisesti liikenteeseen. 
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Elinkeinotoiminta ja luonnonvarojen 
hyödyntäminen 

Perhon kunnassa oli vuoden 2019 lopussa 
884 työpaikkaa. Työpaikoista 52,9 % oli pal-
velualoilla, 17,4 % alkutuotannossa ja 27,9 % 
jalostuksessa. Matkailu on Perhossa tärkeä 
elinkeino ja painottuu erityisesti erä- ja luon-
tomatkailuun.  

Hankealueella elinkeinotoiminta painottuu 
metsätalouteen, mutta alueella harjoitetaan 
myös turvetuotantoa ja maataloutta. Tuuli-
voimahankkeen vaikutukset kohdistuvat 
pääosin maa- ja metsätalouteen, turvetuo-
tantoon ja matkailuun.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa 
pääosin metsätalouskäytössä olevan alueen 
osittain energiantuotantoalueeksi. Tuulivoi-
maloiden rakennuspaikkojen, rakennettavan 
tiestön ja sähköasemien vaatima maa-ala 
poistuu metsätalouden käytöstä tuulivoima-
loiden rakentamisen ja toiminnan ajaksi. 
Käytöstä poistuvan maa-alan osuus hanke-
alueen kokonaispinta-alasta on pieni, mutta 
vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatel-
len pitkäkestoiset. Valtaosalla hankealu-
eesta entinen maankäyttö voi jatkua eikä 
hankkeen toteuttaminen merkittävästi hei-
kennä alueen käytettävyyttä. 

Hankealueella voi edelleen marjastaa ja sie-
nestää sekä metsästää kuten aikaisemmin-
kin, ainoastaan rakentamisen aikana alueella 
liikkumista joudutaan rajoittamaan turvalli-
suussyistä.  

Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuis-
ton toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin 
vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoi-
mintaan. Tuulivoimahankkeen merkittävim-
mät työllisyysvaikutukset syntyvät rakenta-
misen aikana. Tuulivoimahankkeen lähiseu-
dulle kohdistuvat työllisyysvaikutukset ovat 
vaihtoehdossa VE1 noin 1 870 henkilötyö-
vuotta ja vaihtoehdossa VE2 noin 2 310 hen-
kilötyövuotta hankkeen koko elinkaaren ai-
kana (20-25 vuotta). 

Ilmailuturvallisuus, viestintäyhteydet ja 
tutkat 

Hankealuetta lähin lentoasema on Kokkola-
Pietarsaaren lentoasema, joka sijaitsee noin 
75 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 
luoteeseen. Hankealue ei sijoitu lentoase-
mien korkeusrajoitusalueille. Lähin lento-
paikka on Kivijärven lentokenttä, joka sijait-
see hankealueen kaakkoispuolella noin 36,5 
kilometrin etäisyydellä. 

Digita Oy:n karttapalvelun mukaan lähin TV-
lähetinasema on Perhon täytelähetinasema. 
Hankealueen luoteispuolella, tuulivoimaloi-
den takana lähetinasemasta, ei sijaitse asu-
tusta Perhon lähetinaseman näkyvyysalu-
eella. Todennäköisesti tuulivoimalat eivät ai-
heuta häiriöitä antenni-tv-vastaanotossa. 

Puolustusvoimilta saadun lausunnon mu-
kaan Puolustusvoimat ei vastusta Kokkone-
van tuulivoimaloiden rakentamista. 

Ilmatieteen laitoksen lähimmät säätutkat si-
jaitsevat niin etäällä hankealueesta, että 
hankkeen toteuttaminen ei aiheuta vaiku-
tuksia säätutkien toimintaan. 

Turvallisuus ja ympäristöriskit 

Tuulivoimalat sijoittuvat etäälle yleisistä 
teistä, joten toiminnan aikaisia vaikutuksia 
liikenteelle ei synny. Rakentamisen aikana lii-
kennöinti hankealueelle lisääntyy ja saattaa 
vaikuttaa hetkellisesti liikenteen sujuvuu-
teen hankealueen lähiteillä. 

Tuulivoimaloiden rakenteisiin saattaa muo-
dostua talviaikaan jäätä. Irrotessaan jää 
yleensä putoaa suoraan voimalan alapuolelle, 
mutta pyörivistä lavoista jää saattaa sinkou-
tua kauemmaskin. Tuulivoima-alueelle tulee 
jään irtoamisesta varoittavia kylttejä. 

Tuulivoimaloissa käytetään öljyä, jäähdytys-
nesteitä ja voiteluaineita. Konehuoneen toi-
mintaa tarkkaillaan ympäri vuorokauden 
etäyhteydellä. Jos öljynpaineet laskevat tai 
öljyn virtaus on alle minimiarvojen, voimala 
pysäyttää itsensä välittömästi. Konehuone 
on osastoitu niin, että mahdollisen vuodon 
sattuessa nesteitä ei pääse valumaan kone-
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huoneen ulkopuolelle, vaan huoltohenkilö-
kunta saa kerättyä ne konehuoneesta tal-
teen. 

Tulipalon varalta tuulivoimalamalleissa voi 
olla esimerkiksi palonilmaisulaitteet, jotka 
tarvittaessa sammuttavat tuulivoimalan au-
tomaattisesti ja voivat näin ehkäistä varsinai-
sen tulipalon.  

Tuulivoimalat on sijoitettu riittävän turva-
etäisyyden päähän yleisistä teistä, jolloin 
mahdolliset tulipalot eivät pääse helposti le-
viämään ja aiheuttamaan vaaraa sivullisille. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
kanssa 

Kokkonevan lähialueella yhteisvaikutuksia 
muodostuu Perhonjokilaaksoon, Perhon kes-
kustaan, Hietaniemen kylään sekä maakun-
nallisesti arvokkaille maisema-alueille Han-
gasneva-Säästöpiirinneva ja Perhon järvi-
maisema-alue. Kokkonevan sekä Löytö-
nevan, Alajoen, Kämppäkankaan ja Peuralin-
nan väliin jää Perhonjokilaakso ja sen läpi 
kulkeva Kokkolantie. Peltoalueilta voi avau-
tua näkymiä useamman kuin yhden tuuli-
puiston suuntaan avoimilta alueilta. Perhon 
keskusta-alueelle on havaittavissa näkemä-
analyysin mukaan katselupisteestä riippuen 
usemman tuulivoimahankkeen voimalaitok-
sia. Kuitenkin todellisuudessa vaikutus on 
pienempi, koska keskustassa on runsaasti pi-
hapuustoa ja rakennuksia estämässä avoi-
mena avautuvia näkymiä, mikä olisi edellytys 
useamman tuulipuiston näkymiselle saman-
aikaisesti. Eniten yhteisvaikutuksia muodos-
tuu Limakon ja Ahvenlammen tuulivoima-
hankkeiden kanssa. Alajoen ja Kirvesvuoren 
hankkeet puolestaan sijaitsevat eri katse-
lusuunnassa kuin Kokkoneva keskustasta 
katsottuna.  

Hangasneva-Säästöpiirinnevan maisema-
alue sijoittuu Kokkonevan lähialueelle sen 
pohjoispuolelle. Hangasneva-Säästöpiirinne-
van alueelle kohdistuu yhteisvaikutuksia 
muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Kat-
selusuunnasta riippuen alueelle on havaitta-
vissa Limakon, Ahvenlammen ja Halsuan 
tuulivoimahankkeen voimalaitoksia, joista 
Ahvenlammen ja Limakon voimalaitokset 

voivat asettua samaan katselusektoriin Kok-
konevan kanssa. Perhon järvimaisema-alu-
eelta avautuu avoimia maisematiloja tuuli-
voima-alueiden suuntaan lähialueella Jän-
gänjärveltä ja Korpijärveltä. Jängänjärveltä 
tehdyn havainnekuvan mukaan alueelle nä-
kyy Kokkonevan voimalaitosten lisäksi Lima-
kon tuulivoimalaitoksia, jotka sijoittuvat 
Kokkonevan voimalaitosten vasemmalle 
puolelle, erilleen Kokkonevan voimaloista. 
Limakon voimalaitokset sijaitsevat selvästi 
kauempana eivätkä voimista voimaloiden 
hallitsevuutta maisemassa. Korpijärveltä on 
niin ikään havaittavissa myös Limakon voi-
malaitoksia, mutta ne jäävät maisemassa 
varsin kauas horisonttiin. Kokonaisuutena 
tarkastellen yhteisvaikutukset maisemaan 
lähilueella arvioidaan vähintään kohtalai-
siksi. 

Kaukoalueelle sijoittuvat maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet Möttönen ja Per-
hon järvimaisema-alueen Salamäjärven alu-
eelle sijoittuva osa. Näkemäanalyysin mu-
kaan Salamajärven kylälle näkyisi Kokkone-
van, Ahvenlammen ja Limakon voimalaitok-
sia. Havainnekuvan mukaan voimalaitokset 
jäisivät kuitenkin puuston taakse. Avoimilta 
peltoalueilta voi olla havaittavissa osia yksit-
täisistä voimalaitoksista, mutta yhteisvaiku-
tukset Salamajärven kylän alueella jäävät 
varsin vähäisiksi. Möttöseen on havaittavissa 
yksittäisiä Limakon voimalaitoksia, ja Kokko-
nevan voimalaitokset jäävät pääsääntöisesti 
kokonaan puuston taakse. Muissa suunnissa 
taas sijaitsevat Kirvesvuoren, Kämppäkan-
kaan voimalaitokset. Peltokankaan ja Pora-
sen alueelle muodostuu näkymäaluenalyysin 
mukaan tuulivoimahankkeiden yhteisvaiku-
tuksia. Pihapiireissä puusto ja rakennukset 
kuitenkin rajoittavat näkymiä, ja Kokkone-
van tuulivoimahanke sijaitsee jo suhteellisen 
etäällä. Avoimilta, laajimmilta peltoalueilta 
voi näkyä usen tuulivoimahankkeen voima-
laitoksia. Välialueella yhteisvaikutukset jää-
vät kuitenkin vähäisiksi. 

Kokkonevan kaukoalueella yhteisvaikutuksia 
muodostuu hankkeiden lentoestevaloista. 
Päiväsaikaan kauempana sijaitsevia voima-
loita on vaikea hahmottaa taustamaise-
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masta, vaikka ne näkyisivätkin tarkastelupis-
teeseen. Yhteisvaikutukset kaukomaise-
massa arvioidaan kuitenkin vähäisiksi.  

Luonto- ja linnustovaikutusten osalta Per-
hon ja yleisemmin Suomenselän seudulle si-
joittuvien hankkeiden toteutumisen yhteis-
vaikutuksena useampi tuulipuistohanke pirs-
too yhdessä metsätalouden kanssa ns. ta-
vanomaista metsätalousalueiden luontoa, 
jolla on myös arvonsa mm. virkistys- ja met-
sästysalueena. Suomenselkä on metsäpeu-
rakannan keskeistä esiintymisaluetta, usei-
den tuulivoimahankkeiden rakentumisen 
vaikutuksia kannan laidunkierrolle ja kesä-
laidunalueille ei voida tarkkaan arvioida. Yh-
teisvaikutus tavanomaiseen metsälajistoon 
sekä vaeltavien eläinten reitteihin kertautuu 
aina uusien hankkeiden jälkeen. Vaikutuksen 
lieventämiseksi olisi syytä hahmotella maa-
kunnallisella tasolla seudullisen suojelu-
alueverkoston välisten talousmetsien moni-
muotoisuuden säilymistä sopivan alueellisen 
toimijan koordinoimassa hankkeessa, jotta 
energiantuotantohankkeiden ja lisääntyvän 
sähkönsiirron tarpeen aiheuttama elinympä-
ristökato olisi jatkossa kohtuullisella tasolla.  

Liikenteellisiä yhteisvaikutuksia saattaa syn-
tyä, jos useiden tuulivoimahankkeiden ra-
kentaminen tapahtuu yhtä aikaa ja kuljetuk-
siin käytetään samoja tieyhteyksiä. Yhteis-
vaikutukset kohdistuvat kuitenkin lähinnä 
ylemmän luokan maanteille.  

Myönteiset vaikutukset seudullisesti muo-
dostuvat puiston rakentamisen, huollon ja 
ylläpidon kautta muodostuvista työllisyys- ja 
elinkeinomahdollisuuksista. Eri hankkeista 
seudun elinkeinoille aiheutuvien yhteisvai-
kutusten voidaan arvioida olevan kokonai-
suutena myönteisiä. 

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus 

Tuulivoimaloiden rakentamiselle YVA-me-
nettelyssä on tarkasteltu kahta varsinaista 
toteuttamisvaihtoehtoa VE1 ja VE2. Ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä 
hanke on arvioitu ympäristöllisesti toteutta-
miskelpoiseksi, kun jatkosuunnittelussa huo-
mioidaan suositukset voimaloiden sijantien 
muutoksista ja lieventävistä toimenpiteistä. 

Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta on tar-
kasteltu useiden eri tekijöiden näkökul-
masta. Hankealue sijoittuu toiminnan kan-
nalta sopivalle alueelle ja tukeutuu olemassa 
olevaan infrastruktuuriin. Hanke vaatii yleis-
kaavan laatimisen, mutta ei ole merkittä-
vässä ristiriidassa olemassa olevien maan-
käyttösuunnitelmien tai laadittujen kaavojen 
kanssa. Hanke sijoittuu riittävän etäälle asu-
tuksesta. Alue on pääosin metsätalouskäy-
tössä, ja siellä sjaitsee myös käytöstä poistu-
via turvetuotantoalueita ja pienialaisia pel-
toja.  

Hankealueelle sijoittuu arvokkaita luonto-
kohteita ja geologisia arvoja, mutta pääsään-
töisesti vaikutukset näihin on arvioitu kor-
keintaan kohtalaisiksi, lukuun ottamatta 
metsoa, jonka osalta vaikutukset arvioitiin 
merkittäväksi yhden voimalaitoksen sijainti-
paikan vuoksi. Alue on käytöstä poistuvaa 
turvetuotantoaluetta sekä tavanomaisessa 
maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta.  

Alueella tuulivoimarakentamisen vaikutuk-
set tavanomaiseen pesimälinnustoon jäävät 
merkittävyydeltä vähäisiksi. Hanke sijoittuu 
syksyisen kurkimuuton kannalta keskeiselle 
alueelle, mutta muuttolentokorkeuden 
vuoksi ei tuulivoimapuistolla arvioida olevan 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia pitkällä ai-
kavälillä kurjelle. Lähimmät Natura-alueet ja 
suojelualueet sijoittuvat hankealueen välit-
tömään läheisyyteen. Säästöpiirinnevan 
Hangasnevan osalta on tehty luonnonsuoje-
lulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, 
jonka mukaan hanke ei aiheuta merkittäviä 
heikentäviä vaikutuksia Hangasnevan-Sääs-
töpiirinnevan suojelun perusteena oleville 
luonnonarvoille. Vaikutukset Natura-aluee-
seen arviointiin kohtalaisiksi. 

Hankealueelle sijoittuvat muinaisjäännös-
kohteet on huomioitu voimalasijoittelussa ja 
tiestön suunnittelussa siten, että niihin ei ole 
tarpeen kajota. Hankkeen maisemalliset vai-
kutukset ovat merkittävimpiä, sillä hankealu-
een läheisyyteen sijoittuu maakunnallisesti 
arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristö-
alueita. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
koetaan usein merkittävinä maiseman ja me-
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lun kannalta. Hankkeen aiheuttamat meluar-
vot alittavat lähimmän asutuksen ja loma-
asutuksen luona raja-arvot.  

Asukaskyselyyn vastanneiden mielestä hank-
keen rakentaminen vaikuttaa myönteisesti 
kunnan imagoon, talouteen, elinvoimaisuu-
teen ja työllisyyteen. Merkittävimmiksi hai-
tallisiksi vaikutuksiksi koettiin haitat eläi-
mille, erityisesti linnuille, muutokset maise-
massa ja meluhaitat. Yli puolet vastanneista 
oli hankkeen rakentamisen kannalla. 

Virkistyskäytön kannalta tuulipuistoalueella ja 
sen lähialueella voi edelleen metsästää, mar-
jastaa, tarkkailla luontoa ja lenkkeillä. Hank-
keen merkittävimmät vaikutukset liikentee-
seen aiheutuvat hankkeen rakentamisvai-
heessa. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana 
liikenteeseen ei kohdistu oleellisia vaikutuksia. 

Erot tuulivoimapuiston hankevaihtoehtojen 
välillä ovat vähäiset. 

Sähkönsiirron osalta YVA-menettelyssä on 
tarkasteltu neljän hankevaihtoehtoa. Kol-
messa hankevaihtoehdossa (A-C) rakenne-
taan ilmajohto Alajärven sähköasemalle. 
Hankevaihtoehdossa D liitytään luvitettuun, 
vielä rakentamattomaan OX2 Oy:n voima-
johtoon, joka kulkee hankealueen luoteiskul-
man läpi.  

Voimajohtojen toteuttamiskelpoisuutta on 
tarkasteltu useasta eri näkökulmasta. Voi-
majohdot sijoittuvat suurelta osin nykyisen 
tai luvitetun voimajohdon rinnalle, ja vain 
pieni osuus vaihtoehtojen reitistä sijoittuu 
uuteen maastokäytävään. Voimajohto ei 
edellytä kaavoitusta, eikä se ole merkittä-
vässä ristitriidassa voimassa olevien maa-
kunta-, yleis- tai asemakaavojen kanssa. 

Voimajohtojen alueelle ei sijoitu geologisesti 
arvokkaita kohteita. Sähkönsiirron vaihtoeh-
dot A-C sijoittuvat pohjavesialueille, mutta 
vaikutusarvioiden mukaan voimajohdoilla ei 
ole vaikutusta pohjaveden laatuun, määrään 
tai muodostumiseen.  Voimajohtojen alu-
eelle sijoittuu luontoselvityksissä paikannet-
tuja luontokohteita sekä luonnonsuojelualu-
eita ja Natura-alueita. Voimajohtoreittit A-C 
sijoittuvat myös maakotkan reviirille. Voima-

johtojen vaikutukset luonnon kannalta arvi-
oidaan kohtalaisiksi. Voimajohtojen luon-
toon kohdistuvia vaikutuksia vähentää se, 
että ne sijoittuvat nykyisen tai luvitetun voi-
majohtoreitin rinnalle, joiden alueella luonto 
on jo ennestään ihmisen muuttamaa ja reu-
navaikutteista.  

Voimajohdot eivät sijoitu valtakunnallisesti-
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti mer-
kittäville maisema-alueille, ja niiden välittö-
mään läheisyyteen ei sijoitu valtakunnalli-
sesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympä-
ristöjä. Voimajohdot sijoittuvat pääasiassa 
asumattomalle, metsätalousvaltaiselle alu-
eelle. Alle sadan metrin etäisyydelle voima-
johdosta ei sijoitu asuin- tai lomarakennuk-
sia ja lähimpien asuin- ja lomarakennusten 
välissä on vähintään jonkin verran suoja-
puustoa. Koska reittivaihtoehdot sijoittuvat 
lähes kokonaisuudessaan nykyisten voima-
johtojen rinnalle, eivät ne muuta merkittä-
västi maiseman laatua tai luonnetta.  Voima-
johdoista on tehty havainnekuvat kahdesta 
eri paikasta maisemavaikutusten havainnol-
listamiseksi. 

Sähkönsiirron keskeiset vaikutukset liittyvät 
Natura-alueisiin Patanajärvenkangas, Poh-
joisneva ja Hötölamminneva. Vaikutuksia 
näihin alueisiin vähentää kuitenkin se, että 
voimajohdot sijoittuvat nykyisen voimajoh-
don rinnalle. Myös metsätalouteen voima-
johdoilla on vaikutuksia, sillä voimajohtoalu-
eella metsätalouskäyttö estyy. Peltoalueilla 
voimajohdot voivat vaikeuttaa maanvilje-
lystä, mutta vaikutuksia voiaan vähentää pel-
topylväiden käytöllä. 

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 
voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai 
etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikku-
miseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elin-
oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Arviointioh-
jelman ollessa vireillä kansalaiset ovat voi-
neet esittää kantansa hankkeen aiheutta-
mien vaikutusten selvitystarpeista ja siitä, 
ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitel-
mat riittäviä. Kansalaiset voivat myös tässä 
YVA-selostusvaiheessa esittää mielipiteensä 
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selvitysten riittävyydestä ja vaikutusarvioin-
tien kattavuudesta. 

YVA-menettelyä varten on perustettu seu-
rantaryhmä, johon kutsuttiin vaikutusalueen 
kunnat ja viranomaistahot sekä alueella toi-
mivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Seuranta-
ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa YVA-me-
nettelyn aikana. 

Lisäksi hankkeesta informoidaan eri tahoja, 
joiden toimintaan hankkeella saattaa olla vai-
kutuksia; Suomen Erillisverkot, Puolustusvoi-
mat, Ilmatieteen laitos, Finavia, Traficom, Te-
liaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, Digita 
Oy, Ukkoverkot Oy, alueen energia- ja sähkö-
yhtiöt, alueen kunnat ja kaupungit, alueen ve-
silaitokset, paikallisradiotoimittajat, hätäkes-
kus, Liikennevirasto (Alueen VTS-keskus). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ai-
kana on järjestetty yleisötilaisuus YVA-ohjel-
mavaiheessa ja yleisötilaisuus tullaan järjestä-
mään myös YVA-selostusvaiheessa. Yleisötilai-
suuksissa on kaikilla mahdollisuus esittää mie-
lipiteitään hankkeesta ja selvitysten riittävyy-
destä, saada lisää tietoa hankkeesta ja YVA-
menettelystä sekä keskustella hankkeesta vas-
taavan, YVA-konsultin ja viranomaisten 
kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan mm. Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksissa ja 
tiedotuksissa sanomalehdessä sekä internet-
sivuilla. 

YVA-selostuksen nähtävilläolopaikoista kuu-
lutetaan YVA-selostuksen kuulutuksen yh-
teydessä. Laadittavien raporttien ja yhteysvi-
ranomaisen lausuntojen sähköiset versiot 
ovat nähtävillä Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen internet-sivuilla osoitteessa: 

www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoi-
mayva  

Aikataulu 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on 
käynnistynyt virallisesti, kun YVA-ohjelma jä-
tettiin yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukselle huhtikuussa 
2021. YVA-selostus jätetään Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskukselle joulukuussa 2022. Yh-
teysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-
selostuksesta saadaan talvella keväällä 2023.

http://www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimayva
http://www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimayva
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1 HANKE JA SEN PERUSTELUT 

1.1 Hankkeen taustaa 

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Perhon Kokkonevan alueelle. Hankealu-
eelle suunnitellaan enintään 42 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden 
kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 
noin 6-10 MW, jolloin kokonaisteho olisi korkeintaan 420 MW. Hankealue sijoittuu Perhon kes-
kustan pohjoispuolelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle keskustasta. Halsuan keskustaan on 
matkaa noin 19 kilometriä, Kyyjärvelle 23 kilometriä, Vimpeliin 27 kilometriä, Kinnulaan 28 kilo-
metriä, Lestijärvelle 29 kilometriä ja Veteliin 32 kilometriä. Hankealueen koko on noin 3300 heh-
taaria. Hankealue sijoittuu osittain maakuntakaavaan merkitylle tv-alueelle. Voimajohtoreitti-
vaihtoehdot sijoittuvat Perhon ja Alajärven kuntiin sekä toinen yksi vaihtoehdoista myös Vimpe-
lin kunnan alueelle. 

Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoit-
telu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin 
edetessä. Hankealueella tuotettu sähkö siirretään 400 kV voimajohdolla Alajärven sähköase-
malle.  

Kuva 1-1. Hankealueen sijainti. 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on laadittu YVA-ohjelman sekä siitä 
annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta 
sekä arviointimenettelyn tuloksena muodostunut yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaiku-
tuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnin pääpaino on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausun-
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non mukaisesti ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa, esimerkiksi maisemavaikutuksissa, maakot-
kaan kohdistuvissa vaikutuksissa, Natura-alueisiin kohdostuvissa vaikutuksissa sekä eri hankkei-
den yhteisvaikutuksissa.  

YVA-menettelyn kanssa rinnakkain toteutetaan hankealueen osayleiskaavoitus. Kaavoitus to-
teutetaan YVA-menettelyssä laadittujen selvitysten, YVA-menettelyn tulosten sekä YVA-menet-
telystä saadun palautteen pohjalta. 

1.2 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

1.2.1 Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin ta-
voitteisiin, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Hankkeeseen liittyvät kansalli-
set ja kansainväliset ilmasto- ja energiastrategiat sekä tavoitteet on esitetty taulukossa 1.1. 

Taulukko 1-1. Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset strategiat. 

Strategia Tavoite 

YK:n ilmastosopimus (1992) Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen 
sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti 
ilmastojärjestelmään. 

Kioton pöytäkirja (1997) Teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. 

EU:n ilmasto- ja energiapa-
ketti (2008) 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrat-
tuna. Uusiutuvien energianmuotojen osuuden kasvatta-
minen 20 prosenttiin EU:n energiankulutuksesta. 

Pariisin ilmastosopimus 
(2016) 

Tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu sel-
västi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 
1,5 asteen. 

Suomen kansallinen suun-
nitelma (2001) 

Energian hankinnan monipuolistaminen, kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen mm. edistämällä uusiutuvan ener-
gian käyttöä. 

Kansallisen suunnitelman 
tarkistus (2005) 

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen käyttämällä tuuli- ja 
vesivoimaa sekä biopolttoaineita. 

Suomen ilmasto- ja ener-
giastrategia (2008) 

Käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuo-
teen 2020 ja yleisemmällä tasolla vuoteen 2050. 

Suomen ilmasto- ja energia-
strategian päivitys (2013) 

Vuodelle 2020 asetettujen kansallisten tavoitteiden saavut-
tamisen varmistaminen sekä tien valmistaminen kohti EU:n 
pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteita. 

Suomen ilmasto- ja ener-
giastrategia (2016) 

Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, 
joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa 
sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. 

Ilmansuojeluohjelma 2010 Ilmansuojeluohjelman 2010 tavoitteena oli, että Suomen 
tuli toteuttaa tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista 
päästörajoista annetun direktiivin (2001/81/EY) velvoitteet 
vuoteen 2010 mennessä.  
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Strategia Tavoite 

Natura 2000 -verkosto 
(1998) 

Natura 2000 on Euroopan Unionin hanke, jonka tavoitteena 
on turvata luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien 
ja lajien elinympäristöjä. Natura 2000 -verkoston avulla py-
ritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan 
Unionin alueella ja toteuttamaan luonto- ja lintudirektiivin 
mukaiset suojelutavoitteet. 

Luonnon monimuotoisuu-
den suojelun ja kestävän 
käytön strategia 2012–2020 
(2012) 

Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoi-
suuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. 

Soidensuojelutyöryhmän eh-
dotus soiden suojelun täy-
dentämiseksi (2015) 

Ohjelman tavoitteena on täydentää aiemmat suojeluohjel-
mat, jotka ovat vuosilta 1979 ja 1981. 

 

1.2.2 Suomen tavoitteet uusiutuvalle energialle 

Kansainvälisten sopimusten ja säädösten lisäksi maamme energiahuollon ja omavaraisuuden 
turvaamiseksi hanke omalta osaltaan edesauttaa Suomen hallituksen julkistaman ilmasto- ja 
energiastrategian (2016) toteutumista, jossa tavoitteena on mm. uusiutuvan energian tuotan-
non lisääminen ja hiilineutraali yhteiskunta.  

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategian (2008) tavoitteena oli nostaa tuulivoi-
malla tuotetun sähkön kapasiteetti 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä ja tämä tavoite saa-
vutettiin. Aikavälillä 1.1.-30.6.2022 Suomeen rakennettiin 154 uutta tuulivoimalaa, ja kesäkuun 
lopussa 2022 Suomessa tuulisähköä tuotti yhteensä 1 112 tuulivoimalaa. Tuulivoimakapasiteetti 
kasvoi aikavälillä 1.1.-30.6.2022 784 MW verran, ja yhteiskapasiteetti kasvoi 4 037 MW:iin (Tuu-
livoimayhdistys 2022). 

 

Kuva 1-2.  Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuoden 2022 kesäkuun lopussa yhteiskapasi-
teetti oli 4037 MW. 
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1.2.3 Hankkeen tavoitteet ja alueellinen merkitys 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 on hyväksytty maa-
kuntahallituksessa ja maakuntavaltuustossa marraskuussa 2021. Keski-Pohjanmaan maakunnan 
tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuoteen 2035 mennessä. Keski-Pohjanmaan maakuntastra-
tegian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 mukaan maakunnan energiantuotannon keskei-
nen lähde on tuulivoima, jota täydentävät raskaan liikenteen tarvitsema biokaasun ja vedyn tuo-
tanto.  (Keski-Pohjanmaan liitto 2021) 

Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.2021. Pääs-
tövähennystavoitteiden kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat uusiutuvien energianlähteiden 
osuuden lisääminen energiantuotannossa sekä energiatehokkuuden parantaminen ja energian-
kulutuksen vähentäminen. Poimintoja Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartasta 2035 ovat tuuli-
voima, biokaasu, geoenergia, turpeelle ja sen tuotantoalueille uutta käyttöä sekä sähkö akkuihin 
ja lämpö maahan. (Keski-Pohjanmaan liitto 2021) 

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä 
osakkailleen. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan enimmillään 420 
MW ja arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 600–1 200 GWh:n 
luokkaa. 

Tuulivoimapuisto vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritys-
toimintaan. Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta 
kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. Tuulivoimapuiston merkittävimmät työlli-
syysvaikutukset syntyvät rakennusvaiheessa. Rakennusvaiheessa tuulivoimahanke työllistää 
paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, maanrakennus- ja perustamistöissä, sekä 
välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. 

Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja tei-
den aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäis-
kaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin raken-
taminenkin. 

1.2.4 Tuulisuus 

Koko Suomea käsittelevää tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaavasta tuu-
liatlaksesta (www.tuuliatlas.fi). Tuuliatlas toimii apuvälineenä arvioitaessa mahdollisuuksia tuot-
taa energiaa tuulen avulla, mutta luotettavan mittausaineiston saaminen edellyttää tuulimit-
tauksia. Tuuliatlaksen tiedot perustuvat mittaustulosten ja seurannan avulla luotaviin tuulisuus-
mallinnuksiin. Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, minkä vuoksi on perusteltua raken-
taa mahdollisimman korkeita tuulivoimaloita. Tuulen nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä, 
joista merkittävimmät ovat maaston korkeuserot, lähialueen maankäyttö (pellot, metsät, raken-
nukset jne. ympäristössä) sekä ilman lämpötilan muutokset ylöspäin mentäessä (Suomen tuu-
liatlas 2013). 

Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuistoalue on sopiva 
tuulivoimatuotantoon. Kuvassa 3.3 on esitetty tuulivoimapuiston hankealueen tuuliruusut 100 
ja 200 metrin korkeudelta. Vallitsevat tuulet puhaltavat hankealueella tuuliruusujen mukaan 
lounaasta kohti koillista. Tuuliatlaksen tietojen mukaan keskimääräinen tuulennopeus on han-
kealueella 100 metrin korkeudella 6,2 m/s, 200 metrin korkeudella 7,6 m/s ja 300 metrin kor-
keudella 8,5 m/s (Kuva 1-3). 
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Kuva 1-3. Hankealueen tuulen nopeusprofiili 50-400 m korkeudella (Tuuliatlas 2021). 

 

Kuva 1-4. Tuulen suunnan jakautuminen ilmansuunnittain hankealueen keskivaiheelta 100 m:n ja 200 
m:n korkeudella (Tuuliatlas 2021). 

  

1.3 Tuulivoimapuiston suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu 

1.3.1 Kokkonevan tuulivoimapuiston suunnitteluvaiheet 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2020. Suomen Hyötytuuli 
Oy tehnyt vuokrasopimuksen pääosan alueen maanomistajien kanssa. Alustavan voimalasijoit-
telun mukaan hankealueelle kaavailtiin 45 voimalapaikkaa. Hankkeesta järjestettiin ennakko-
neuvottelu Etelä-Pohjanmaan-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa 
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Teamsin välityksellä 23.3.2021, jossa hanketta esiteltiin viranomaistahoille ja keskusteltiin hank-
keen koosta ja selvitysten toteuttamisesta. YVA-ohjelmavaiheessa tarkasteltiin kahta voimalasi-
joitteluvaihtoehtoa; 45 voimalaa tai 38 voimalaa.  

Kokkonevan tuulivoimahankkeelle perustettiin seurantaryhmä, joka kokoontui ensimmäisen 
kerran Teamsin välityksellä 21.4.2021. YVA-ohjelma toimitettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
selle 28.4.2021, jolloin YVA-menettely virallisesti alkoi. Perustellun päätelmän saamisen jälkeen 
hankevastaava ja konsultti ovat pitäneet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteisen työ-
kokouksen hankkeeseen liittyen. Työkokous pidettiin lokakuussa 2021, kun YVA-selostuksesta 
oli saatu yhteysviranomaisen lausunto. Seurantaryhmä kokoontui toisen kerran Teamsin välityk-
sellä 14.6.2022.  

1.3.2 Muutokset YVA-ohjelmavaiheen jälkeen 

Hankkeen suunnittelua on jatkettu samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Hankevaihtoehto-
jen voimalamäärät tarkentuivat ja voimaloiden enimmäismäärät pienenivät hieman. Tässä se-
lostuksessa tarkastellaan voimalasijoittelua 42 ja 34 tuulivoimalalla. Sähkönsiirron osalta on li-
sätty kolmas sähkönsiirtovaihtoehto VE C ja VE D. Sähkönsiirron vaihtoehto VE C kiertää Pata-
najärvenkankaan vanhojen metsien suojeluohjelman alueen, joka kuuluu myös Natura2000 -
suojeluohjelmaan. Sähkönsiirron reittivaihtoehto VE D:ssä tuulivoimahanke on tarkoitus liittää 
Kokkonevan tuulivoimapuiston luoteiskulman läpi kulkevaan luvitettuun, mutta ei vielä raken-
nettuun OX2 Oy:n Lestijärvi-Alajärvi 400 kilovoltin voimajohtoon. Lisäksi voimajohtoreittiä B on 
tarkennettu.  

1.3.3 Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto Kokkonevan tuulivoimapuistossa vuonna 
2026. Hankkeen tavoitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on esitetty taulukossa 1-2. 

Taulukko 1-2. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu. 

 

 

 

 

YVA-menettely    2021-2022 

Osayleiskaava    2021–2023 

Rakentamiseen tarvittavat luvat                2023 

Tekninen suunnittelu   2023–2024 

Rakentaminen    2025-2026 

Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttö 2026– 
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1 Arviointimenettelyn tarve ja tavoitteet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ym-
päristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja pää-
töksenteossa sekä lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Euroopan yhtei-
sön (EY) antama ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa 
pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arvioinnista eli YVA-lailla (252/2017) ja YVA-ase-
tuksella (277/2017). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain 3. luvun mukaista menettelyä, 
jossa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ym-
päristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vai-
kuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

YVA-lain mukaan hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointime-
nettelyssä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta 
olennaisiin toimiin. Arviointimenettelyn tulee olla saatettu loppuun viimeistään ennen päätök-
sentekoa hanketta koskevassa lupamenettelyssä. 

YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoituksena on 
tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle tietoa ympä-
ristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, täyt-
tääkö hanke luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. 

2.2 YVA-menettelyn vaiheet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arvioin-
tiohjelma- ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipitei-
tään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. 

Tässä hankkeessa tehtävää ympäristövaikutusten arviointia on esitelty tarkemmin luvussa 6. Li-
sätietoja YVA-laista on luettavissa mm. internetistä ympäristöministeriön sivuilta: 

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arvioin-
tia_koskeva_lainsaadanto 

 

Kuva 2-1. YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu 
työohjelma laadittavista selvityksistä (YVA-ohjelma). Käsillä olevassa toisessa 
vaiheessa laaditaan varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selostus). 

2. VAIHE

Arviointiselostuksen 
laatiminen

•tiedot hankkeesta ja 
selvityksistä

•kuvaus todennäköisesti 
merkittävistä 
ympäristövaikutuksista

•arviointi ja vertailu

Arviointiselostus 
nähtävillä

•kuulutukset

•yleisötilaisuus

•tiedotusvälineet

•kirjalliset mielipiteet ja 
lausunnot

Yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä 

arviointiselostuksesta

•YVA-selostus ja perusteltu 
päätelmä lupahakemusten 
liitteeksi
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2.3 Arviointimenettelyn sisältö 

2.3.1 Arviointiohjelma 

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi, kun hankkeesta vastaava jätti arviointiohjelman yhteysvi-
ranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
28.4.2021. Arviointiohjelman nähtävilläoloa koskeva tiedotus julkaistiin Perhon ja Vimpelin kun-
tien ja Alajärven kaupungin internetsivuilla. Arviointiohjelma oli nähtävillä 6.5.-17.6.2022 väli-
senä aikana. Siihen saattoi tutustua Perhon kunnankirjastossa, Vimpelin kunnanvirastossa, Ala-
järven kaupunginvirastossa ja sähköisenä ympäristöhallinnon internetsivuilla.  

 

YVA-ohjelmassa esitettiin tiedot hankkeen tarkoituksesta ja suunnitteluvaiheesta, esitettiin to-
teuttamisvaihtoehdot, sekä suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Yhteys-
viranomainen pyysi YVA-ohjelmasta lausunnot eri viranomaisilta sekä muilta tahoilta. Myös kan-
salaiset ovat voineet esittää mielipiteitä YVA-ohjelmasta ja sen kattavuudesta. Yhteysviranomai-
nen kokosi annetut lausunnot ja mielipiteet (27 kpl) yhteen ja antoi oman lausuntonsa YVA-oh-
jelmasta 1.7.2021. Lausunto on nähtävillä hankkeen internetsivuilla osoitteessa:  

www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimayva 

2.4 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen 

Taulukko 2-1.  Yhteysviranomaisen lausunnon keskeiset pääkohdat sekä niiden huomioon otta-
minen arviointityössä. 

 

Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

Hankekuvaus 

• Selostuksessa tulee arvioida tuulivoimaloiden, huoltoteiden 
ja sähkönsiirron rakentamiseen tarvittavat maa-ainesmää-
rät ja niiden saatavuus. Myös rakentamisessa syntyvien yli-
jäämämaiden määrät ja käyttö tulee kuvata. Selostuksessa 
tulee esittää myös arviot toiminnan aikana ja toiminnan 
päättyessä syntyvistä jätteistä, niiden määristä ja käsittely-
menetelmistä lainsäädännölliset vaatimukset huomioon ot-
taen. Käytöstä poistoon liittyvässä kuvauksessa tulee esittää 
tiedot voimaloiden ja voimajohtojen poistamisesta vastaa-
vista tahoista. 

Arvio hankkeen rakentamiseen tar-
vittavasta maa-ainesmäärästä on 
esitetty kappaleessa 4.4. Arvion mu-
kaan hankkeen rakentamiseen tarvi-
taan maa-aineksia hankevaihtoeh-
dossa VE1 3850 tonnia ja hankevaih-
toehdossa VE2 4300 tonnia. Puolet 
maa-aineksesta otetaan hankealu-
eelta ja puolet kuljetetaan noin 30 
kilometrin etäisyydeltä. Muodostu-
vien ylijäämämaiden määrä tuulivoi-
mahankkeissa on tyypillisesti vähäi-
nen, ja läjittämistä ulkopuolelle ei 
tarvita, vaan ylijäämämaat maise-
moidaan hankealueelle.  
 
Toiminnan aikana syntyviä jätteitä 
on käsitelty kappaleessa 4.5. Toimin-
nan päättyessä syntyvien jätteiden 
käsittely on käsitelty kappaleessa 
11.2.2.4. Toiminnan päättyessä voi-
mala puretaan ja syntyvät jätteet ja 
materiaalit toimitetaan asian- ja vaa-
timuksenmukaiseen jatkokäsitte-
lyyn. Perustusten sisältämien mate-
riaalien käyttömahdollisuudet ovat 
tapauskohtaisia. Käsittely- ja kierrä-

http://www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimayva
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

tysmenetelmien odotetaan kehitty-
vän nopeasti ja esitettävä arvio on 
todennäköisesti maltillinen suh-
teessa nyt rakennettavien voimaloi-
den elinkaaren lopun ajankohtaan. 

Tarkasteltavat vaihtoehdot 
• Arviointiohjelmassa todetaan, että voimaloiden yksikkö-

teho on vaihtoehdosta riippuen noin 6-10 MW. Voimaloi-
den kokonaiskorkeus on määritetty, mutta roottoreiden 
enimmäispituutta ei ole esitetty. Jotta voidaan määrittää 
hankkeen enimmäiskoko ja siitä aiheutuvat vaikutukset, yh-
teysviranomainen edellyttää, että arviointiselostusvai-
heessa esitetään eri vaihtoehtojen voimaloiden enimmäis-
kokonaiskorkeudet, roottoreiden enimmäispituudet ja yk-
sittäisten voimaloiden maksimitehot. Sähkönsiirron osalta 
tulee esittää rakennettavien voimajohtojen enimmäisteho. 
Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat YVA-lain mu-
kaan riittävät, mutta vaihtoehtojen VE1 ja VE2 hankealueet 
poikkeavat osittain Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa 
osoitetusta tuulivoimaloiden alueesta (tv). Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö on huomaut-
tanut, että hankealue sijoittuu maakuntakaavassa varattua 
aluetta lähemmäksi mm. Natura 2000 -alueita ja muita 
luonnonsuojelun kannalta tärkeitä alueita. Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen alueidenkäytön näkemyksen mukaan 
vaihtoehtotarkastelussa tulisi olla maakuntakaavan tv-alu-
een mukainen vaihtoehto läheisen asutuksen vuoksi. Yh-
teysviranomainen katsoo, että yhtenä YVA-menettelyn kes-
keisenä tarkoituksena on saada hankkeen jatkosuunnitte-
lua varten tietoa arviointiohjelmassa esitettyjen vaihtoeh-
tojen ja maakuntakaavan rajauksien ympäristövaikutuksien 
eroavuuksista. Maakuntakaavan ulkopuoliset alueet sijoit-
tuvat ympäristövaikutuksiltaan herkille alueille, kuten lä-
helle Perhon keskustaa ja Oksakosken kyläaluetta sekä 
luonnonsuojelualueita, joten yhteysviranomainen pitää pe-
rusteltuna lisätä tarkasteltaviin vaihtoehtoihin maakunta-
kaavan tuulivoima-alueen rajauksen mukainen vaihtoehto. 

Hankevaihtoehtojen kuvausta on 
täydennetty roottorin halkaisijaa ja 
napakorkeutta koskevilla tiedoilla. 
Voimaloiden kokonaiskorkeus on 
molemmissa hankevaihtoehdoissa 
300 m. Hankevaihtoehdossa VE 1 
roottorin halkaisija on 199 m ja napa-
korkeus 200,5 m. Hankevaihtoeh-
dossa VE2 roottorin halkaisija on 170 
m ja voimalaitoksen napakorkeus 
215 m. Yksittäisen voimalaitoksen 
maksimiteho on 10 MW. Voimajoh-
tojen enimmäiskapasiteetti on 400 
kV.  

 
Hankevaihtoehtoihin ei ole sisälly-
tetty varsinaista maakuntakaavan 
mukaista vaihtoehtoa. Maakunta-
kaavoitus on yleispiirteistä suunnit-
telua, ja kaavoitusprosessissa ei tut-
kita yksittäisen tuulivoima-alueen 
vaikutuksia samalla tarkkuudella 
kuin YVA-menettelyssä. Lisäksi olo-
suhteet hankealueen läheisyydessä 
ovat muuttuneet Keski-Pohjanmaan 
2. maakuntakaavan laadinnan jäl-
keen. Maakuntakaavan laadinnassa 
ei myöskään ole ilmeisesti huomi-
oitu sitä, että hankealueen pohjois- 
ja länsiosissa sijaitsevat kaksi Maan-
mittauslaitoksen maastotietokan-
nassa sijaitsevaa lomarakennusta ei-
vät Perhon kunnan rakennusvalvon-
nalle tehdyn tiedustelun mukaan ole 
todellisuudessa lomarakennuksia. 
Hankealueen pohjoispuolella maa-
kuntakaavaa laadittaessa sijainnut 
sääksen pesä on ollut pitkään käyttä-
mättä ennen maastokautta 2021 ha-
vaittua pesän putoamista kokonaan. 
Maakuntakaavaa laadittaessa ei ole 
laadittu melu- - ja varjostusmallin-
nuksia, jolloin tuulivoimaloiden ja 
asutuksen välistä etäisyyttä määrit-
täessä on ollut tarpeen noudattaa 
varovaisuusperiaatetta. Hankevaih-
toehtojen 1 ja 2 eroavaisuutta suh-
teessa maakuntakaavan mukaiseen 
vaihtoehtoon on kuitenkin tutkittu 
melun, varjostuksen ja maisemavai-
kutusten osalta. Selvitysten mukaan 
melu- varjostus- ja maisemavaiku-
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

tuksilla ei ole merkittävää eroa maa-
kuntakaavan mukaisen voimalaitos-
määrän ja hankevaihtoehtojen 1 tai 
2 välillä. Maakuntakaavan Natura-ar-
viointi on toteutettu tämän Kokko-
nevan YVA-menettelyssä toteutettua 
Natura-arviointia huomattavasti ylei-
semmällä tasolla mm. maakotkaan 
kohdistuvien vaikutusten osalta. 
Kokkonevan Natura-arvioinnissa on 
todettu, että hankkeesta ei aiheudu 
merkittäviä heikentäviä vaikutuksia 
Säästöpiirinneva-Hangasnevan Na-
tura-alueen suojelun perusteena 
oleville luonnonarvoille. 

Tarvittavat suunnitelmat, luvat ja päätökset 
• Tarvittavat suunnitelmat ja luvat on esitetty selkeästi. Arvi-

ointiohjelmassa esitettyjen lupien lisäksi arviointiselostuk-
sessa tulee huomioida myös mahdollinen ylijäämämaiden 
käsittelystä aiheutuva luvan tarve sekä tarvittaessa Väylävi-
raston lausunnossa todettu tasoristeyksen käyttöä koskeva 
lupa. Ympäristöluvan tarpeen osalta yhteysviranomainen 
toteaa, että lähtökohtaisesti voimalat tulee suunnitella si-
ten, että niiden toiminnasta ei aiheudu ympäristöluvan tar-
peen ylittävää naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuu-
tonta rasitusta. Taulukkomuotoisen esityksen lisäksi arvi-
ointiselostuksessa tulee tarkastella ympäristöluvan tarvetta 
tehdyn vaikutusarvion perusteella. 

Taulukkoon 5-1 on lisätty Väyläviras-
ton tasoristeyksen käyttöä koskeva 
lupa.  

 
Melu- ja varjostusmallinnusten mu-
kaan raja- ja ohjearvot eivät ylity 
kummassakaan hankevaihtoeh-
dossa, ja YVA-menettelyn selvitysten 
mukaan niistä ei aiheudu naapuruus-
suhdelaissa tarkoitettua rasitusta.  
Siten tarvetta ympäristöluvalle ei ole 
tässä YVA-menettelyssä tunnistettu. 

Kuvaus nykytilasta ja sen kehityksestä 
• Arvioitavien sähkönsiirtoreittien nykytilan kuvausten riittä-

vyys vaihtelevat osa-alueittain. Osassa ulkoisten sähkönsiir-
toreittien nykytila on kuvattu sanallisesti, osassa nykytilan 
kuvauksista sähkönsiirtoreittiä ei ole huomioitu.  

• Kartta sähkönsiirtoreitistä ja alueen nykytilasta on esitetty 
erillisessä liitteessä, mutta maininta liitteenä olevasta kar-
tasta on ainoastaan kohdassa 8.7.2 (luonnonsuojelualueet 
ja suojeluohjelmien kohteet).  

• Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun ase-
tuksen mukaista todennäköisen vaikutusalueen kehitystä 
tuulivoima-alueen tai sähkönsiirtoreittien osalta ei ole ku-
vattu. 

•  Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostukseen tu-
lee laajentaa nykytilankuvausta erityisesti sähkönsiirtoreit-
tien osalta. Reitit ja niiden vaikutusalueen nykytila tulee 
esittää samalla kattavuudella kuin tuulivoimaloita koskevan 
hankealueen. Kokonaisuuden hahmottamiseksi nykytilaa 
kuvaaviin karttoihin tulee lisätä sähkönsiirtoreitit.  

• Kaavoituksen osalta tulee huomioida myös sähkönsiirtorei-
tin vaikutusalueelle sijoittuvat kaavat. Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavan osalta olisi suotavaa esittää myös 5. vai-
hemaakuntakaavan ehdotusvaiheen kartta.  

• Arvio nykytilan kehityksestä tulee kuvata arviointiselostuk-
sessa, esim. vaihtoehdon VE0 arviointien yhteydessä. 

Sähkösiirtoreittien osalta nykytila-
kuvauksia ja karttoja on täyden-
netty kaikilla arvioinnin osa-alueilla 
niin karttojen osalta kuin sanallises-
tikin. 

 
Sähkönsiirtoreitistä ei ole erillistä 
karttaliitettä YVA-selostuksessa, 
vaan kaikki karttamateriaali ulottuu 
myös sähkönsiirtoreitille. Reittien 
nykytila on kuvattu samalla katta-
vuudella kuin tuulivoima-alueenkin. 
 
Sähkönsiirtoreittien vaikutusalueelle 
ulottuvat asema- ja yleiskaavat sekä 
maakuntakaavat on esitetty kappa-
leessa 7.8. 

 
Todennäköinen vaikutusalueen kehi-
tys on todettu kappaleessa 23, hank-
keen toteuttamatta jättämisen vai-
kutukset. 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät 

• Yhteysviranomainen muistuttaa, että arviointiselostuk-
sessa tarkasteltavat vaikutusalueet tulee esittää selkeästi 
kaikkien arvioitavien vaikutustyyppien osalta ja vaikutus-
alueet tulee esittää myös sähkönsiirron osalta.  

• Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin tulokset perustelui-
neen tulee esittää erillisen vaihtoehtotarkastelun lisäksi 
vaikutuskohtaisten arviointien yhteydessä.  

• Eri vaikutusten arvioinneissa tulee arvioida hankkeen koko 
elinkaaren aikaiset vaikutukset ko. vaikutuskohteeseen, jo-
ten myös toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi rakenta-
misen ja toiminnan jälkeiset, kuten rakenteiden purkami-
sen aikaiset vaikutukset tulee arvioida eri vaikutusarvioin-
tien yhteydessä. Purkamiseen liittyvien toimenpiteiden 
osalta tulee huomioida jätteiden käsittelyä koskevan lain-
säädännön vaatimukset. 

Tarkasteltavien vaikutusalueiden 
laajuus on esitetty tai kuvattu kaik-
kien vaikutustyyppien osalta kunkin 
vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 
 
Vaikutusten merkittävyyden arvi-
oinnin perustelut on esitetty kussa-
kin vaikutustenarviointi -kappa-
leessa taulukkona. 
 
Vaikutuskohtaisten arviointien yh-
teydessä on esitetty vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnin tulokset. 
 
Vaikutusarviointien yhteydessä on 
huomioitu myös toiminnan jälkei-
set vaikutukset. Jätteiden käsittelyä 
koskevat lainsäädännön vaatimuk-
set on huomioitu siinä määrin kuin 
mahdollista. Voimaloiden käyttöikä 
on noin 30 vuotta, ja koska tuuli-
voima-ala kehittyy parhaillaan no-
peasti, on todennäköistä, että pur-
kamisen ja kierrätyksen osalta lain-
säädäntö ei vastaa tulevaisuudessa 
nykypäivää. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aineel-
liseen omaisuuteen 
• Hankealue sijoittuu osittain Salamajärven, Möttösen ja 

Porasen rantayleiskaava-alueelle ja sähkönsiirtoreitti VEB 
sijoittuu mm. kaavoitetuille tuulivoima-alueille. Yhteysvi-
ranomainen edellyttää täydentämään tietoja hankkeen 
vaikutusalueella sijaitsevista kaavoista. Selostuksessa tu-
lee arvioida tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron vaihtoehto-
jen vaikutukset Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaa-
vojen aluevarauksiin ja suunnittelumääräyksiin sekä mui-
hin hankkeen vaikutusalueelle sijoittuviin kaavoihin ja nii-
den merkintöihin. Selostuksessa tulee tarkastella myös 
mahdollisia kaavojen päivittämistarpeita. Sähkönsiirron 
osalta tulee tarkastella erityisesti vaikutuksia maa- ja met-
sätalouteen ja muuhun aineelliseen omaisuuteen. 

Hankkeen vaikutusalueelle sijoittu-
vat kaavat on täydennetty kappa-
leeseen 7.8. ja vaikutukset arvioitu 
kappaleessa 7.9. Maa- ja metsäta-
lous ja muu aineellinen omaisuus 
on huomioitu sähkönsiirron vaiku-
tusten arvioinnissa, joka sisältyy 
kappaleeseen 7.9. 
 

Vaikutukset maisemaan 
• Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että maisemavaikutus-

ten arvioinnissa painotetaan erityisesti lähi- ja välialueelle 
kohdistuvia vaikutuksia ja että arviointiohjelmassa esite-
tyissä etäisyysvyöhykkeiden laajuuksissa on huomioitu voi-
maloiden kokoluokassa tapahtuneet muutokset. 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikkö on 
muistuttanut, että hanke sijoittuu lähelle Perhon keskus-
taa, joten vaikutukset keskusta-alueelle on syytä selvittää 
huolellisesti. Arvioinnissa tulee huomioida myös erityisesti 
hankealueen läheisyydessä sijaitsevat maakunnallisesti ar-
vokkaat Perhon järvimaisema-alue ja Penninkijoki-Hangas-
neva-Säästöpiirineva sekä valtakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristö Perhon kirkko (RKY 2009). Yhteys-
viranomainen edellyttää maisemavaikutusten arvioinnissa 
ja havainnekuvien kuvauspisteiden valinnassa huomioi-
maan erityisesti edellä mainitut alueidenkäytön asiantunti-

Perhon keskusta-alue on huomioitu 
vaikutusten arvioinnissa, ja alueelta 
on myös havainnekuva. Perhon jär-
vimaisema-alueelta, Penninkijoki-
Hangasneva-Säästöpiirinnevan alu-
eelta on esitetty havainnekuvat. Li-
säksi havainnekuvia on otettu han-
kealueen etelä- ja länsipuolella si-
jaitsevilta peltoalueilta asutuksen 
läheisyydestä. Maisemavaikutukset 
on kokonaisuudessaan arvioitu Ym-
päristöministeriön ohjeistuksen mu-
kaan. 

 
Havainnekuvissa on käytetty hanke-
vaihtoehtojen mukaisia voimaloiden 
dimensioita. Hankevaihtoehdossa 
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jakommentissa todetut alueet sekä hankealueen läheisyy-
dessä Perhonjoen varrella sijaitsevat avoimet peltoalueet ja 
niiden asutukseen kohdistuvat vaikutukset.  

• Havainnekuvissa tulee käyttää voimalatyyppiä, joka koko-
naiskorkeudeltaan ja roottorinhalkaisijaltaan vastaa vaihto-
ehtojen mukaisia enimmäispituuksia.  

• Arviointiselostuksessa tulee esittää havainnekuvien laadin-
nassa käytetty tekniikka ja päiväaikaisten havainnekuvien 
lisäksi arvioinnissa tulee havainnollistaa lentoestevalojen 
vaikutukset yöaikaiseen näkymään. Havainnekuvissa tulee 
esittää myös maisemassa mahdollisesti näkyvät muiden 
tuulivoimahankkeiden voimalat.  

• Muinaisjäännösten osalta yhteysviranomainen pitää arvi-
ointiohjelmassa esitettyjä selvityksiä riittävinä. Arviointi-
selostuksessa muinaisjäännösten kirjaukset ja aluerajauk-
set tulee esittää K.H. Renlundin museon lausunnossa tode-
tun mukaisesti. 

Hankevaihtoehdon VE1 tuulivoima-
laitoksen kokonaiskorkeus on 300 m, 
napakorkeus 200,5 m ja napakor-
keus 199 m. Hankevaihtoehdossa 
VE2 tuulivoimalaitoksen kokonais-
korkeus on 300 m, napakorkeus 215 
m ja roottorin halkaisija 170 m. 

 
Havainnekuvien osalta käytetty tek-
niikka vastaa Ympäristöministeriön 
ohjetta. Tekniikka on kuvattu tar-
kemmin YVA-selostuksen kappa-
leessa 8.7.1  

 
Havainnekuvissa on esitetty muiden 
tuulivoimahankkeiden voimalaitok-
set, mikäli ne ovat samassa kuvasek-
torissa ja näkyvät havainnekuvassa. 
Limakon tuulivoimapuiston osalta 
voimalalaitoksia ei ole mallinnettu 
havainnekuviin, sillä ne on jo raken-
nettu. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin 
• Tarkasteltavat sähkönsiirtoreitit kulkevat luokiteltujen 

pohjavesialueiden läpi, joten arvioinnissa tulee huomioida 
voimajohtojen vaikutukset pohjavesiin.  

• Arvioinnissa tulee selvittää hankealueelle sijaitsevat vesis-
töksi luokiteltavat uomat ja muut pienvesistöt sekä tuuli-
voimaloiden, huoltoteiden, siltojen ja kaapelointien vaiku-
tukset niihin ja niiden kalastoon.  

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesien ja maatalouden 
ympäristönsuojeluryhmä on muistuttanut, että uusilla tie-
linjauksilla ja maakaapeloinneilla ei saa heikentää alueen 
kuivatusta, joten arvioinnissa tulee selvittää myös hank-
keen vaikutukset alueen peruskuivatukseen.  

• Arviointiselostuksessa tulee arvioida myös vaikutukset 
hankealueen pohjoispuolella sijaitsevaan valtakunnalli-
sesti arvokkaaseen moreenimuodostumaan sekä sähkön-
siirtoreitille sijoittuvaan valtakunnallisesti arvokkaaseen 
tuuli- ja rantakerrostumaan. 

Sähkönsiirtoreittien vaikutuksia 
pohjavesiin on arvioitu kappa-
leessa kappaleessa 10.4.3. 
 

Vaikutukset pintavesiin on arvioitu 
kappaleessa 10.4.2. Hankealueella 
ei sijaitse vesistövaikutuksille herk-
kiä kohteita Kärmelampea lukuun 
ottamatta. Vaikutukset pintavesille 
ovat tilapäisiä. Alueen vesistöjen ja 
pienvesistöjen merkitys kalastolle 
on vähäisen ja kalastoon kohdistu-
vat vaikutukset vähäiset. 
 
Moreenimuodostuma sijaitsee yli 
300 m etäisyydellä lähimmistä voi-
malaitoksista ja teistä. Moreeni-
muodostumaan ei kohdistu vaiku-
tuksia. Vaikutukset arvokkaisiin 
geologisiin kohteisiin on arvioitu 
kappaleessa 10.4.1. 

Vaikutukset ilmastoon 

• Arvioinnissa ei tule käyttää kiinteitä, sähköntuotannon 
marginaalipäästökertoimia tai tiettyjen polttoaineiden 
päästökertoimia, vaan arvioinnissa tulee käyttää tuulivoi-
mapuiston tuotannon ajankohdalle ennustettavaa sähkön-
tuotannon päästökerrointa. Lisäksi arviointityössä tulee ar-
vioida suunniteltavan tuulivoimapuiston tuotannon aikai-
sen sähkön tuotantorakennetta ja mahdollista säätövoi-
man tarvetta sekä sähköverkkojen siirtoyhteyksien riittä-
vyyttä. 

• Arviointiselostuksessa tulee huomioida tuotannon aikais-
ten päästöjen lisäksi tuulivoimaloiden osien kuljetuksen, 
tuulivoimapuiston rakentamisen sekä tuulivoimaloiden 

Tuulivoimapuiston tuotannon ajan-
kohdalle arvioitu sähköntuotannon 
ominaishiilidioksidipäästökerroin ja 
tuotantorakenne-ennuste on ku-
vattu YVA-selostuksen kappaleessa 
11. 

YVA-selostuksen ilmastovaikutus-
ten osiossa huomioidaan koko elin-
kaaren aikaiset päästöt osien val-
mistuksesta purkamiseen ja kierrä-
tykseen. 
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purkamisen päästöt. Arviointiselostuksessa tulee esittää 
selkeät laskentaperusteet ja käytetyt tietolähteet. Tuuli-
voimapuiston päästökerroin tulee ilmoittaa g CO2/kWh 
huomioon ottaen laitoksen koko elinkaari. Selostuksessa 
tulee myös arvioida, milloin voimaloiden tuottama päästö-
tön energia on kompensoinut rakentamisvaiheen aikana 
syntyneet ilmastopäästöt, kuten Etelä-Pohjanmaan liitto 
on lausunnossaan todennut. 

Tuulivoimapuiston päästökerroin 
on lisätty ilmastovaikutusten kappa-
leeseen 

Laskentamenetelmät ja käytetyt tie-
tolähteet on esitetty YVA-selostuk-
sessa. 

Kompensaatioarvio on lisätty ilmas-
tovaikutusten kappaleeseen 11. 

Vaikutukset linnustoon 

• Ohjelmassa ei ole kuvattu kuinka lintujen törmäysriskiä tul-
laan arvioimaan, vaikka arviointiohjelmassa yhdeksi linnus-
ton kannalta merkittävimmäksi vaikutusmekanismiksi tode-
taan lintujen törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai 
sähkönsiirron voimajohtoihin. Yhteysviranomainen edellyt-
tää arvioimaan sekä tuulivoimaloihin että voimajohtoihin 
kohdistuvat lintujen törmäysriskit. Arvioinnissa tulee huo-
mioida mahdollinen linnuston yöpymis- ja ruokailualueiden 
välinen liikehdintä sekä eri tuulivoimahankkeiden ja voima-
johtojen yhteisvaikutukset. 

• Maakotkan osalta tulee tehdä erillinen selvitys elinympäris-
tömallia hyödyntäen. 

• Ohjelmassa kuvataan selkeästi tehtävät linnustoselvitykset, 
mutta kuvauksesta ei ilmene kattavatko selvitykset myös 
sähkönsiirtoreitit. Yhteysviranomainen huomauttaa, säh-
könsiirtoreittien linnustovaikutusten arviointi tulee perus-
tua myös riittäviin maastoselvityksiin, joten linnuston seu-
rannassa tulee huolehtia riittävien maastopäivien määrästä 
ja tarpeen mukaan niitä tulee lisätä. Tiedot tehdyistä 
maastokartoituksista tulee esittää arviointiselostuksessa. 

Tuulivoimapuiston aiheuttamaa tör-
mäysriskiä on arvioitu sanallisesti 
muiden lajien paitsi maakotkan 
osalta. Maakotkan osalta törmäys-
riski perustuu törmäysmallinnukseen 
ja Metsähallituksen elinympäristö-
malliin. Muun lajiston osalta sanalli-
nen arviointi perustuu tuulivoiman 
vaikutuksista julkaistuihin tutkimuk-
siin ja kokemuksiin tuulivoimahank-
keiden vaikutuksista linnustoon. Ar-
vioinnissa on huomioitu yöpymis- ja 
ruokailualueiden liikehdintä. Yhteis-
vaikutuksia on arvioitu kappaleessa 
22. Maakotkan osalta myös samalle 
reviirille sijoittuvien hankkeiden vai-
kutukset on huomioitu yhteisvaiku-
tusten arvioinnissa, joka on esitetty 
erillisessä liitteessä 11. 
 
Sähkönsiirron törmäysvaikutusarvi-
ointiin ei ole laskennallista menetel-
mää maakotkan tai muunkaan lajis-
ton osalta, vaan arviointi on sanalli-
nen ja perustuu tutkimuksiin ja tie-
toon voimajohtojen linnustovaiku-
tuksista. 
 
Linnuston osalta on toteutettu 
maastokartoitus alkukesällä 2022. 
Menetelmä ja laajuus on kuvattu 
YVA-selostuksessa. 

Vaikutukset muuhun eläimistöön 

• Arviointiohjelmassa ei ole esitetty kuinka arviointityössä 
huomioidaan hankkeen vaikutukset metsäpeuraan. Luon-
nonvarakeskus on todennut, että hankealueen ympärillä si-
jaitsee metsäpeuran elinympäristöjä varten perustettuja 
Natura 2000 -alueita ja ne muodostavat metsäpeuran suoje-
lun kannalta merkittävän lisääntymis-, kerääntymis- ja vael-
lusalueverkoston. Metsähallitus on muistuttanut, että met-
säpeurat liikkuvat mm. juuri suunnitellun tuulivoima-alueen 
halki, joten on oleellista tutkia sekä hankealueen, sen säh-
kösiirtovaihtoehtojen, että ympäröivien tuulivoima- aluei-
den yhteisvaikutukset metsäpeuran elinkierron ja liikkumi-
sen osalta. ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö on muis-
tuttanut, että Suomenselän alueella elävällä metsäpeura-
kannalla on valtakunnallisessa mittakaavassa suuri merkitys 

 
 
Vaikutuksia metsäpeuran elinympä-
ristöille on arvioitu eläimistöön ja 
myös riistalajistoon aiheutuvien vai-
kutusarviointien yhteydessä. Hank-
keen YVA-menettelyn yhteydessä on 
laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n 
tarkoittama asianmukainen arviointi 
(Natura-arviointi), jossa on arvioitu 
suojeluperusteena olevaan metsä-
peuraan kohdistuvia vaikutuksia.  
 
Metsähallituksella työn alla oleva 
metsäpeuran elinympäristömalli 
(MetsäpeuraLifen yhteydessä) ei ole 
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lajille ja mm. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan tuuli-
voima-alueita koskevassa suunnittelumääräyksessä edelly-
tetään selvittämään metsäpeurojen tärkeimmät elinympä-
ristöt. Yhteysviranomainen yhtyy edellä mainittuihin lausun-
toihin ja edellyttää selvittämään hankkeen vaikutukset alu-
een metsäpeurakantaan Luonnonvarakeskuksen ja mahdol-
lisesti Metsähallituksen kehittämiä menetelmiä ja tietoja 
hyödyntäen.  

• Hankealuetta todennäköisesti hyödyntävät suurpedot, 
karhu, susi ja ahma ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja, 
joiden lisääntymis- ja levähdysalueiden heikentäminen ja 
hävittäminen on kiellettyä. Yhteysviranomainen edellyttää 
tarkistamaan alueen merkitys ko. lajeille arviointiohjelmassa 
esitetyn lisäksi esim. riistakeskuksen suurpetoyhteyshenki-
löiden ja luonnonvarakeskukselta saatavien tietojen ja lumi-
jälkihavaintojen avulla. 

• Saukko on mm. läheisen Hangasneva-Säästöpiirinnevan Na-
tura 2000 -alueen suojeluperusteena oleva laji, joten arvi-
oinnissa tulee selvittää hankkeen vaikutukset saukkoon. 
Saukon inventoinnissa tulee keskittyä virtaviin pienvesistöi-
hin sekä niiden yhteyteen esiintyviin järviin ja lampiin. In-
ventoinnissa tulee noudattaa ympäristöministeriön julkai-
sua luontodirektiivin liitteen IV lajien esityksistä. 

• Liito-oravaa koskevissa maastokartoituksissa tulee huomi-
oida tuulivoima-alueen lisäksi voimajohtoreittien varrella si-
jaitsevat liito-oravalle soveltuvat alueet sekä johtoaukon 
laajentamisesta aiheutuvat vaikutukset lajin liikkumiselle.  

• Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useita eläinsuojia, joten 
arvioinnissa tulee luonnon eläimistön lisäksi tarkastella 
myös vaikutuksia tuotantoeläimiin. 

vielä valmistunut, eikä näin ollen tä-
män arviointityön tukena.  
 
Alueen suurpetotilanne on selvitetty 
käytettävissä olevan aineiston ja 
haastattelujen avulla. Vaikutuksia 
suurpetoihin sekä alueen susirevii-
reihin on arvoitu eläimistöön sekä 
riistalajistoon kohdistuvien vaikutus-
arviointien yhteydessä.  
 
Vaikutukset saukon elinympäristöille 
on arvoitu eläimistöön kohdistuvien 
vaikutusarviointien yhteydessä sekä 
Natura-arvioinnissa.  Erillistä saukko-
selvitystä ei ole tehty, koska vaiku-
tusten arviointi perustuu saukolle 
soveltuvien elinympäristöjen esiinty-
miseen. Hankealueella ole sellaisia 
virtavesiä, joissa saukko pystyy pär-
jäämään ympäri vuoden. On mah-
dollista, että laji liikkuu hankealu-
eella kesäaikaan, mutta ei todennä-
köisesti talvella. Saukolle soveltuvat 
elinympäristöt on arvioitu luonto-
tyyppitasolla, ja ne on huomioitu 
hankesuunnittelussa riittävällä suo-
jaetäisyydellä. 
 
Tuulivoima-alueella on hyvin vähän 
lajille soveltuvaa elinympäristöä, 
eikä merkkejä liito-oravan  
esiintymisestä löytynyt tuulivoima-
alueelta. Voimajohdon alueella liito-
oravalle soveltuvat eliympäristöt oli-
vat hyvin pienialaisia ja eristäyty-
neitä, ja liito-oravan esiintyminen 
niillä hyvin epätodennäköistä.  
 
Alueelle, jolle 40 desibelin melualue 
ulottuu, ei sijoitu karttatarkastelun 
ja maanmittauslaitoksen maastotie-
tokannan tarkastelun perusteella 
eläinsuojia. Tuotantoeläinten osalta 
ei ole lainsäädännössä sisä- tai ulko-
melutason raja-arvoja. Vaikutuksia 
tuotantoeläimiin on tarkasteltu eläi-
mistöön kohdistuien vaikutusten ar-
vioinnin yhteydessä kappaleessa 
14.4.3 
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Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja 
suojeluohjelmien kohteisiin 

• Yhteysviranomainen toteaa, että tuulivoimaloiden vaiku-
tusalueen lisäksi arvioinnissa tulee selvittää sähkönsiirron 
vaikutukset suojelualueisiin ja niiden lajistoon sekä toi-
menpiteiden lainmukaisuus perustettujen luonnonsuoje-
lualueiden osalta.  

• Nykyisiä suojelualueita koskevissa tiedoissa ja tehtävässä 
arvioinneissa tulee huomioida hankealueelle osittain si-
joittuva valtakunnallisesti merkittäväksi tunnistettu soi-
densuojelun täydennysohjelman kohde Suovaneva-Soi-
dinneva- Maislampi-Olkineva sekä sähkönsiirtovaihtoeh-
tojen alle tai välittömään läheisyyteen jäävät Hötölam-
minneva ja Pohjoisneva, kuten mm. Metsähallitus on lau-
sunnossaan todennut. Tehtävissä Natura-arvioinneissa ja 
mahdollisissa Natura-arviointien tarveharkinnoissa tulee 
huomioida suojeluperusteena olevien lajistojen ja luonto-
tyyppien lisäksi luontotyyppien ominaislajisto, kuten lintu-
lajit ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön asiantuntija-
kommentin mukaisesti. 

Toimenpiteiden luonnonsuojelulu-
lain mukaisuus ja tarvittavat lupa-
menettelyt on esitetty samassa kap-
paleessa. 

Soidensuojelun täydennysohjelman 
kohde Suovanneva-Soidinneva-
Maisampi-Olkineva on huomioitu 
vaikutusten arvioinnissa kappa-
leessa 15.4.2. 

Hötölamminnevan, Pohjoisnevan ja 
Patanajärvenkankaan osalta on  
tehty Natura-arviointi, joka on YVA-
selostuksen liitteenä 13.  

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvuuteen 

• Arviointiohjelman mukaan lähin asuinrakennus sijait-
see alle kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja alle 2 
kilometrin etäisyydellä sijaitsee 138 asuinrakennusta 
ja 11 vapaa-ajan asuntoa. Huomioiden läheinen asutus 
yhteysviranomainen edellyttää, että asukaskysely koh-
dennetaan erityisesti lähialueen (0-7 km hankealu-
eesta) kotitalouksiin ja loma-asuntojen omistajille.  

• Hankealue rajoittuu laajaan erämaa-alueeseen, joten 
arvioinnissa tulee tarkastella hankealueelle kohdistu-
vien vaikutusten lisäksi myös vaikutuksia hankealueen 
ulkopuolelle sijoittuvien erämaa-alueiden virkistys-
käyttöön.  

• Arvioinnissa tulee selvittää myös vaikutukset paikalli-
seen hirvi- ja metsäkauriskantaan ja niiden metsästys-
mahdollisuuksiin. 

 
Kysely on lähetetty kaikille tuulivoi-
malosta alle 3 km etäisyydellä si-
jaitseville asuin- ja lomarakennus-
ten omistajille. Satunnaisotannalla 
kysely on lähetetty 3-10 km etäi-
syydellä sijaitsevien asuin- ja loma-
rakennusten omistajille. 
 
Vaikutuksia hankealueen ulkopuo-
lella sijaitsevien erämaa-alueiden 
virkistyskäyttöön on tarkasteltu 
kappaleessa 17.1. 
 
Vaikutuksia metsästykseen ja riista-
lajistoon on tarkasteltu kappa-
leessa 16.5 

Meluvaikutukset 

• Arviointiohjelmasta ei ilmene onko vaihtoehtojen 
VE1 ja VE2 mukaisilla voimaloilla mahdollista to-
teuttaa ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset 
melumallinnukset. Yhteysviranomainen muistut-
taa, että melumallinnukset ja niiden raportointi 
tulee lähtökohtaisesti toteuttaa ympäristöminis-
teriön ohjeiden mukaisesti voimalatyypeillä, jotka 
vastaavat teholtaan ja muilta ominaisuuksiltaan 
vaihtoehdoissa esitettyjä tuulivoimaloiden enim-
mäiskokoja. Mikäli melumallinnuksia ei voida laa-
tia vaihtoehdoissa esitetyllä maksimivoimalatyy-
peillä, tulee mallinnuksissa noudattaa varovai-
suusperiaatetta. 

• Arviointiselostuksessa tulee esittää selkeästi mal-
linnuksissa ja vaihtoehtojen mukaisissa voimala-
tyypeissä olevat eroavuudet sekä arviot mm. voi-
maloiden tehon, korkeuden ja roottorin halkaisi-

Tuulivoimalaitosmarkkinoilla ei ole 
vielä Kokkonevan YVA-menette-
lyssä tarkasteltavan voimalaitoksen 
tehon mukaista voimalaitosmallia. 
Voimalaitosten nimellisteho on kas-
vanut merkittävästi viimeisen kym-
menen vuoden aikana, mutta ääni-
tehotasot eivät ole merkittävästi 
nousseet. Tämän vuoksi ei ole pe-
rusteltua olettaa, että 10 megawa-
tin voimalaitosten äänitehotaso 
olisi mallinnettuja voimalaitoksia 
korkeampi. Hankevaihtoehdot 
VE1:n äänitehotaso perustuu mark-
kinoilla olevien voimalaitosten ok-
taavitietoihin, ja lähtömelutasoon 
on lisätty 3 desibeliä. Hankevaihto-
ehto VE2:n melumallinnuksen ok-
taavitiedot perustuvat Siemens Ga-
mesa SG 170 -voimalaitokseen, ja 
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jan eroavuuksista aiheutuvat vaikutukset lähtö-
melutasoon ja melun leviämiseen. Mahdolliset 
poikkeavuudet ja epävarmuustekijät lähtömeluta-
sossa tulee esittää myös pienitaajuisen melun le-
viämistä esitettävien laskelmien osalta. Mikäli 
tehtyjen mallinnusten ja arviointien perusteella 
melun ohjearvot ylittyvät, selostuksessa tulee 
esittää melualueelle jäävien asuin- ja lomaraken-
nusten sekä mahdollisten kaavoitettujen tonttien 
määrä sekä esitys siitä, miten voimaloiden sijoi-
tusta tai määrää muutetaan haitan ehkäise-
miseksi. 

 

lähtömelutasoon on lisätty 2 desi-
beliä Ympäristöministeriön melu-
mallinnuksia koskevan ohjeistuksen 
mukaisesti. Voimalan kokoon liity-
viä epävarmuustekijöitä on poh-
dittu kappaleessa 17.2.7. 
 
Tehtyjen mallinnusten perusteella 
lähtömelutaso ei ylity missään han-
kevaihtoehdossa ja melualueelle 
jäävä rakennuksia tai kaavoitettuja 
tontteja ei ole ollut tarpeen esittää 
kartalla. Kartalla on kuitenkin esi-
tetty hankealuetta ympäröivät 
asuin- ja lomarakennukset sekä lä-
himpien laskentapisteiden meluta-
sot. 

Varjostusvaikutukset 

• Varjostusmallinnukset tulee toteuttaa tarkasteltavien 
toteutusvaihtoehtojen lapa- ja napakorkeudeltaan 
vastaavilla maksimivoimalatyypeillä. Suomessa ei ole 
määritetty ohjearvoja välkkeen määrälle, joten vaiku-
tusten arvioinnissa tulee käyttää apuna muiden mai-
den suosituksia. Arviointiohjelmassa todetun vuosit-
taisen välkemäärän lisäksi tulee esittää Keski-Pohjan-
maan ympäristöterveydenhuollon lausunnon mukai-
sesti päiväkohtaiset maksimivälkeajat, joita voidaan 
verrata Ruotsissa käytettävään 30 min suositusarvoon. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää asuin- ja lomara-
kennusten sekä mahdollisten asumiskäyttöön kaavoi-
tettujen tonttien määrä eri tuntivyöhykkeillä sekä ar-
vio voimaloiden sijainnin tai määrän muutostarpeesta, 
mikäli varjostuksen määrä ylittää 8 tuntia vuodessa tai 
30 minuuttia vuorokaudessa. 

Varjostusmallinnukset on laadittu 
hankevaihtoehtojen roottorin hal-
kaisijalla ja napakorkeudella. Arvi-
oinnissa on käytetty apuna Ruotsin 
suositusta varjostuksen määrästä 8 
tuntia vuodessa. Välkkeen määrä ei 
ylitä 8 tuntia vuodessa tai 30 mi-
nuuttia päivässä millään asuin- tai 
lomarakennuksella. Tälle valkealu-
eelle ei myöskään sijoitu asumis-
käyttöön kaavoitettuja tontteja. 

Hankkeen elinkaari 
• Arviointiselostuksessa tulee esittää arvio komponenttien 

hyötykäyttömahdollisuuksista ja hankkeen mahdollisista 
ympäristöön jäävistä tai pitkäaikaisista jäljistä. Betonipe-
rustusten sekä maakaapeleiden maahan jättämisessä on 
otettava huomioon, että ne ovat jätelaissa tarkoitettua jä-
tettä, jotka on pääsääntöisesti velvoitettava käytön pää-
tyttyä kaivamaan ylös maasta. Paikalleen jättämisestä ei 
saa aiheutua pilaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle myöhemminkään. Arvio-
innissa olisi hyvä tarkastella myös käytöstä poiston 
vastuukysymyksiä. 

Hankkeen elinkaarta, ilmastovai-
kutuksia, purkamista ja kierrätystä 
on arvioitu kappaleessa 4.7, lu-
vussa 11, kappaleissa 19.7 ja 21.3. 

Ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ym-
päristövaikutuksia  
• Yhteysviranomainen toteaa, että YVA-asetuksen 

(277/2017) 4 §:n mukaisesti arviointiselostuksessa on ol-
tava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoite-
taan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Mikäli hanke toteutuu, haitallisten 
vaikutusten lieventämiskeinojen käyttöönotto nousee 
keskeiseksi. 

Vaikutusten lieventämiskeinoja on 
käsitelty kunkin vaikutustyypin yh-
teydessä omassa kappaleessaan. 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

Ehdotus seurantaohjelmaksi 
• Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa 

tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seuran-
nan kohteista ja menetelmistä. Vaikutusten seurannassa 
tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdis-
tuvat vaikutukset. 

Ehdotus seurantaohjelmaksi on 
esitetty luvussa 25.  
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2.4.1 Arviointiselostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutus-
ten arvioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yh-
teysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkis-
tettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Y
V

A
-s

e
lo

st
u

s 

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötar-
peesta, tärkeimmistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulu-
tus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, 
tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat ai-
heuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jät-
teen määrä ja laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, 
mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet mukaan lukien 

2. tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikatau-
lusta, toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastetta-
vista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin 

3. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä 
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua 
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin 

4. kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityk-
sestä, 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 ympäristövaikutuksista 

7. tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuk-
sista 

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 tunnis-
tettuja ja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia 

11. tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövai-
kutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä 

12. selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä 
hankkeen suunnitteluun 

13. luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arvioin-
tien laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäris-
tövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaa-
dittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuuste-
kijöistä 

14. tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä 
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15. selvitys siitä miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu 
huomioon  

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

Kuva 2-2. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen arvioidut todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset ja vertaillaan eri vaihtoehtoja.  

 

2.4.2 Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen toimittaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen hankkeesta vastaavalle. Ympäristö-
vaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liite-
tään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää 
lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu pää-
telmä on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa. 

Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkais-
taessa. Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laati-
mansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää 
ole ajan tasalla, ja miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajan-
tasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämisessä kuuleminen järjestetään uudelleen ja yh-
teysviranomainen antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun päätelmän. 

Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään 
näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään 
mitä tietoja perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi tarvitaan. 

2.5 Arviointimenettelyn osapuolet 

2.5.1 Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on Suomen Hyötytuuli Oy, joka on tuulivoiman tuo-
tantoyhtiö. Yhtiön osakkaita ovat suuret suomalaiset kaupunkienergiayhtiöt. Yritys tuottaa osak-
kailleen sähköä tuulivoimalla. Yrityksen toimipiste sijaitsee Porissa. 

2.5.2 Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. Yhteysviranomainen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistami-
sesta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen perustellun päätelmän te-
kemisestä. Yhteysviranomaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että hankkeen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely järjestetään YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. Yhteysviranomainen hoi-
taa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 § ja 20 §:n mukaiset tiedotukset 
ja kuulutukset sekä järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet, kerää lausunnot ja mielipi-
teet, tarkistaa arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä antaa siitä perustellun päätel-
mänsä.  

2.5.3 YVA-konsultti 

YVA-konsulttina hankkeessa toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. YVA-konsultti on hank-
keen ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka hankkeesta vastaavan 
toimeksiannosta arvioi hankkeen ympäristövaikutuksia. 
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2.5.4 Seurantaryhmä 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu seurantaryhmä tukemaan 
ympäristövaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osal-
listumista sekä tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri si-
dosryhmien välillä. YVA-konsultti ottaa seurantaryhmän mielipiteet huomioon arviointiohjel-
maa ja -selostusta laadittaessa. 

Seurantaryhmään kutsuttiin seuraavat tahot: 

 

• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

• Keski-Pohjanmaan liitto 

• Museovirasto 

• K.H. Renlundin museo 

• Perhon kunta 

• Vetelin kunta 

• Halsuan kunta 

• Lestijärven kunta 

• Kinnulan kunta 

• Kivijärven kunta 

• Kyyjärven kunta 

• Vimpelin kunta 

• Alajärven kaupunki  

• Metsähallitus 

• Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos 

• Suomen Metsäkeskus 

• MTK-Perho 

• Riistakeskus Pohjanmaa 

• Perhon Riistanhoitoyhdistys 

• Traficom 

• Fingrid 

• Elenia Oy 

• Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 

• Keski-Pohjanmaan Luonto ry 

• Metsänhoitoyhdistys Keskipohja 

• Perhon Yrittäjät ry 

• Maa- ja kotitalousnaiset Keski-Pohjanmaa 

• Perhon metsästysseura ry 

• Perhonjokilaakson moottorikelkkailijat ry. 

• Perhon kotiseutuyhdistys ry 

• A-P Niemi Oy 



Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto Suomen Hyötytuuli Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 
 
 
 

22 FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

Kuva 2-3. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 

2.6 Muu vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä 

2.6.1 Kuulemismenettelyt 

Edellä mainittujen osapuolten lisäksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallis-
tua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Arviointiohjelman ja -selostuk-
sen nähtävilläoloaikana kunkin on mahdollista esittää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kan-
tansa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista sekä arviointityön riittävyydestä. YVA-selostuk-
sen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan yhteysviranomaisen toimesta selostuskuulutuksen yh-
teydessä. Samalla tiedotetaan yleisötilaisuuksien paikoista ja ajankohdista. YVA-menettelyn ete-
nemisestä tiedotetaan ELY-keskuksen internetsivuilla (www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoi-
mayva). Internetsivuilta voi lisäksi ladata YVA-menettelyn raportit ja muut siihen liittyvät viralli-
set asiakirjat pdf-muodossa. 

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin YVA-ohjelmavaiheessa 20.5.2021 etätilaisuutena 
Teams-kokouksena koronatilanteen kokoontumisrajoituksista johtuen. 

YVA-selostuksen nähtävilläoloaikana järjestetään toinen yleisötilaisuus, jossa muun muassa esi-
tellään vaikutusten arviointityön tuloksia, hankkeen suunnittelutilannetta sekä kaavoitusproses-
sin tilannetta. Tilaisuuden ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan YVA-kuulutuksen yhteydessä 
sekä paikallisissa lehdissä ja ELY-keskuksen nettisivuilla. 

 

 

YVA-
menettely

Yhteys-viran-
omainen

Hankkeesta 
vastaava

YVA-konsultti

Muut osalliset

Tiedotus-
välineet

YVA-seuranta-
ryhmä
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Taulukko 2-2. Hankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. 

Mitä Missä Milloin 

YVA-ohjelmaraportti 

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma 

ympäristö.fi – sivusto, kunnan 
viralliset ilmoitustaulut, hanke-
alueen kirjastot 

touko-/kesäkuu 2021 

Tiedotus- ja yleisötilaisuus Perho toukokuu 2022 (YVA-ohjelma-
vaihe) 

tammikuu 2023 (YVA-selostus-
vaihe) 

YVA-selostusraportti 

Kaavan valmisteluaineisto (kaa-
valuonnos) 

Ympäristö.fi –sivusto, kunnan 
viralliset ilmoitustaulut, hanke-
alueen kirjastot 

joulukuu 2022-tammikuu 2023 

 

tammikuu 2022 

Mielipiteiden ja lausuntojen an-
taminen 

sähköisesti/postilla YVA-ohjelman ja OAS:in nähtä-
villä oloaika 

YVA-selostuksen ja kaavaluon-
noksen nähtävillä oloaika 

Seurantaryhmän kokous Teams huhtikuu 2021 

kesäkuu 2022 

Tiedottaminen hankkeesta Internet (ymparisto.fi/kokko-
nevantuulivoimayva), Perhon ja 
Vimpelin kuntien ja Alajärven 
kaupungin internet-sivut, pai-
kalliset sanomalehdet 

Koko kaavoitus- ja YVA-menet-
telyn ajan 

 

2.7 YVA-menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen 

Rakennuslupien myöntäminen Kokkonevan tuulivoimahankkeen voimaloille edellyttää YVA-me-
nettelyn lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavan laatimista. Hankealueella ei ole 
tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavaa kaavaa, joten se tulee laatia ennen rakennus-
lupien hakemista. Hankkeesta vastaava on tehnyt kaavoitusaloitteen kuntaan hankealueen kaa-
voittamisesta ja tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavoitussopimuksen kokouksessaan 
04.05.2021. 

Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituk-
sessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA-menettelyn selvitysai-
neiston pohjalta. Hankkeen YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointissuunnitelma 
sekä YVA-selostus ja kaavaluonnos ovat yhtä aikaa nähtävillä. Lausunnot ja mielipiteet YVA-asia-
kirjoista jätetään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja kaava-asiakirjoista Perhon kunnalle. YVA- 
ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet järjestetään yhdessä siten, että hankkeesta 
kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-menettelyn ja kaavoituk-
sen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset otetaan huo-
mioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa. 

Yhteysviranomainen (ELY) arvioi YVA-ohjelman ja selostuksen laadun ja riittävyyden ja antaa 
niitä koskevan lausunnon ja perustellun päätelmän hankevastaavalle. Perustellun päätelmän jäl-
keen valmistellaan kaavaehdotus, johon on valittu yksi toteutusvaihtoehto. Kaavaselostuksessa 
tuodaan esiin, miten YVA-menettelyn aikana saadut mielipiteet ja lausunnot sekä yhteysviran-
omaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon. 
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Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja niissä voi-
daan hyödyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri 
lait. 

Hankkeen lupavaiheessa on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa 
ratkaistaessa. Tarvittaessa vaikutusten arviointia on täydennettävä niin että ajantasaistettu pe-
rusteltu päätelmä voidaan antaa.  

 

Kuva 2-4. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittaminen. 

2.7.1 Tuulivoimakaavoitus maankäyttö- ja rakennuslaissa 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tuulivoimarakentamista koskevia erityisiä säännöksiä. Ne on 
määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa pykälissä 77 a § ja 77 b §. 

77 a § Yleiskaavan käyttö tuulivoimalan rakennusluvan perusteena 

Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, 
jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä 
rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

77 b § Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset 

Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, 
mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 
2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympä-

ristöön; 
3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

 

2.8 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle huhtikuussa 2021. Varsinainen arvi-
ointityö aloitettiin samanaikaisesti ja sitä on täydennetty YVA-ohjelmasta saadun yhteisviran-
omaisen lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus jätetään yhteysviran-
omaiselle joulukuussa kuussa 2022. YVA-selostus asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi. Ar-
viointimenettelystä odotetaan yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää keväällä 2023.  

YVA-menettelyn jälkeen hankkeen suunnittelu jatkuu osayleiskaavan laatimisella. Samanaikai-
sesti tehdään hankkeen ja sähkönsiirron teknistä suunnittelua. 
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3 ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

3.1 Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen 

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee esitellä hankkeen vaih-
toehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaih-
toehto erityisestä syystä ole tarpeeton. 

Kokkonevan tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty sijoittamaan 
alustavat voimalapaikat niin, että ne lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa 
lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta hanke olisi kuitenkin tuotannollisesti ja taloudelli-
sesti kannattava. 

Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuunnittelussa on huomioitu alueen vakituinen ja loma-asutus, 
tiedossa olevat luontoarvot sekä maankäyttömuodot. Tuulivoimalat on pyritty sijoittamaan si-
ten, että lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin on riittävä suojaetäisyys.  

Toteutusvaihtoehtona tarkasteltiin YVA-ohjelmavaiheessa maksimimäärää tuulivoimaloita, 
mikä hankealueelle teoreettisesti esiselvitystietojen perusteella voidaan sijoittaa sekä pienem-
pää vaihtoehtoa, jossa voimalasijoittelu on väljempi ja etäisyys lähimpään asutukseen suurempi. 
YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjen selvitysten ja mallinnusten sekä YVA-menettelyssä saata-
van palautteen perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua on tarkennettu ja voimaloiden lopullista 
enimmäismäärää on pienennetty. YVA-selostuksesta saatavan palautteen perusteella voimala-
määrä voi vielä tarkentua hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoitusvaiheessa. 

Tuulivoimaloiden tekninen kehitys on ollut viime vuosina vauhdikasta ja voimalakorkeudet ovat 
kasvaneet muutamassa vuodessa useita kymmeniä metrejä. Suurimmat Suomeen rakenteilla 
olevat voimalat ovat 250 metriä korkeita. Tässä YVA-menettelyssä varaudutaan voimalakokojen 
edelleen jatkuvaan kasvuun ja ympäristövaikutuksia tarkastellaan jopa 300 metriä korkeilla voi-
maloilla. Tuulivoimaloiden arvioitu kokonaisteho on 6-10 MW. 

3.2 Hankkeen vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa 
sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä 
arvioidaan siis seuraavat vaihtoehdot:  

 

 

 
 

VE 0  Tuulivoimalat 

 Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan 
muilla keinoilla.  

 VE1  Tuulivoimalat 

 Hankealueelle rakennetaan enintään 34 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoi-
maloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, napakorkeus 200,5 
metriä ja roottoorin halkaisija 199 metriä. 

 
VE2  Tuulivoimalat 

Hankealueelle rakennetaan 42 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden 
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, napakorkeus 215 metriä ja 
roottorin halkaisija 170 metriä.  
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Kuva 3-1. Kokkonevan tuulivoimapuiston hankevaihtoehdot. 

Sähkönsiirrossa tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa. Hankealueella tuotettu sähkö on tarkoitus 
siirtää valtakunnan verkkoon kaikissa vaihtoehdoissa Alajärven sähköaseman kautta. Liittymi-
nen Alajärven sähköasemaan edellyttää uuden voimajohdon rakentamista sähkönsiirron vaihto-
ehdoissa A-C.  Tarkasteltavat reitit sijoittuvat kokonaan tai osittain joko Fingridin Pikkarala-Ala-
järvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen tai Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 400 kV 
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johtokäytävän viereen. Sähkönsiirron vaihtoehto D perustuu jo luvitettuun, mutta ei vielä raken-
nettuun voimajohtoon. 

 

Kuva 3.2. Sähkönsiirron vaihtoehdot hankkeessa. 

VE A Hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 29 km pitkällä voimajohdolla. Voimajoh-
don toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan koko-
naan olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 400 kV johto-
käytävän viereen. Voimajohto kulkee Patanajärvenkankaan Natura-alueen kautta. 

 

VE B Hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 32 km pitkällä voimajohdolla. Voimajoh-
don toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Voimajohto kulkee olemassa 
olevan Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 110 kV johtokäytävän vieressä noin 25 kilometrin 
matkalta.  

 

VE C Hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 30 km pitkällä voimajohdolla. Voimajoh-
don toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Ilmajohto rakennetaan suurelta 
osin olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 400 kV johto-
käytävän viereen. Voimajohto kiertää Patanajärvenkankaan Natura-alueen. 

 

VE D     Hanke liitetään hankealueen länsiosan läpi kulkevaan, jo luvitettuun OX2 Oy:n Lestijärvi-
Alajärvi 440 kV voimajohtoon. Luvitettu voimajohto sijoittuu olemassa olevan Fingridin 
Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä-Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen. Luvitettu voima-
johto tullaan liittämään Alajärven sähköasemaan. 

 



Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto Suomen Hyötytuuli Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 
 
 
 

28 FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

Kuva 3.3. Kokkonevan vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit. 
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4 HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 

4.1 Hankkeen maankäyttötarve 

Tuulivoimaloiden maa-alueet ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hank-
keesta vastaava on tehnyt vuokrasopimukset tuulivoima-alueiden maanomistajien kanssa. Han-
kealueen koko on noin 3300 hehtaaria. Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat vain pienelle osalle 
hankealuetta, muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan tai kehittyy muuhun maankäyttö-
muotoon. Rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu tuulivoimaloiden perustus- ja huoltoalu-
eista (noin 6000 m²/voimala), voimaloita yhdistävistä huoltoteistä, huoltorakennuksista sekä ra-
kennettavan sähköaseman alueesta. Lisäksi rakentamisen ajaksi tarvitaan tilapäisiä tuulivoima-
komponenttien varastointialueita.  

Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustusten vie-
reen. Voimalaitoksen kokoamisalueen tarvitsema maa-ala on noin 60 x 70 metriä ja nosturin 
kokoamista varten tarvittava maa-ala noin 6 x 200 metriä. Tuulivoimalan perustusten halkaisija 
on noin 25-30 metriä. 

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyn-
täen ja niitä tarvittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia tiepohjia. Tien tulee olla vähintään 
viisi metriä leveä. Keskimäärin puustosta vapaaksi raivattava huoltotieaukko on noin 10-15 met-
riä leveä. 

 

Kuva 4-1. Ilmakuvassa näkyy toiminnassa olevia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloita varten 
on rakennettu huoltotiet ja nostokentät. Tuulivoimaloiden ympäristössä ja väli-
alueilla aikaisempi maankäyttö on säilynyt ennallaan.  

Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pää-
sääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja 
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sisäisten maakaapelireittien sijainnit ovat alustavia ja tarkentuvat tuulivoimapuiston suunnitte-
lun edetessä. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan tuulipuistoon tarvittava määrä muun-
toasemia ja liityntäpisteeseen sähköasema. Sähköaseman vaatima maa-ala on noin 0,5 hehtaa-
ria. Uuden sähköaseman sijoituspaikka tarkentuu hankkeen jatkosuunnittelussa. 

4.2 Tuulivoimapuiston rakenteet 

4.2.1 Yleistä 

Kokkonevan tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden 
välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista, puistomuuntamoista, 
alueverkkoon liitettävistä keskijännitekaapeleista, sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten 
rakennettavasta sähköasemasta (ja mahdollisesta ilmajohdosta). 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana tarvitaan lisäksi väliaikaisia varastointi-, pysäköinti- ja 
työmaaparakkialueita. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen jatkosuun-
nittelussa. Hankkeen luonto- ja ympäristöselvityksissä on koko hankealueelta selvitetty ja rajattu 
arvokkaat luontokohteet sekä alueet, jotka on syytä jättää rakentamistoimien ulkopuolelle luon-
non monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Nämä rajaukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa 
varastointi- ym. alueiden sijainteja suunniteltaessa. Väliaikaiset alueet palautuvat muuhun, esi-
merkiksi maa- ja metsätalouskäyttöön tuulivoimapuiston valmistuttua. 

Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata. 

4.2.2 Tuulivoimaloiden rakenne 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista ja 
konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneilla on erilaisia rakennustekniikoita. Rakennustekniikal-
taan umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lieriötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa koko-
naan teräsrakenteisena, täysin betonirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. hyb-
ridirakenteena (kuva 4.2). Korkeat voimalatornit voivat edellyttää tornien harustamista. 

 

Kuva 4-2. Vasemmalla on esimerkki teräslieriötornista ja oikealla hybriditornista. (Kuvat: 
Leila Väyrynen ja Ville Suorsa, FCG) 
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Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 6-
10 MW. Teräslieriö- tai teräs/betoni -hybriditornin napakorkeus on voimalatyypistä riippuen 
enintään noin 215 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 170-200 metriä (siipi 50-95 m). Voi-
maloiden siiven kärki nousee enimmillään 300 metrin korkeuteen (Kuva 4.3.).  

 

 

Kuva 4-3.  Tuulivoimasanastoa. YVA-menettelyssä tarkasteltava voimalan maksimikorkeus 
on noin 300 metriä. 

4.2.3 Tuulivoimalan konehuone 

Tuulivoimalan konehuoneessa sijaitsevat generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät. Tuuli-
voimalassa voi olla vaihteisto tai turbiinit voivat olla nk. suoravetotekniikkaan perustuvia, jolloin 
vaihteistolle ei ole tarvetta. Erilliset moottorit kääntävät konehuonetta tuulen suuntaan suunta-
anturin ja säätölaitteen avulla. Konehuoneen runko valmistetaan yleensä teräksestä ja kuori la-
sikuidusta (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2012). 

Voimalan konehuoneen toimintoihin käytetään öljyä. Voimalassa käytettävät öljyt sijaitsevat ko-
nehuoneessa ja vaihteistolla varustetussa voimalassa tyypistä riippuen sitä on noin 300-1500 
litraa. Suoravetoisessa turbiinityypissä hydrauliikkaöljyä tarvitaan tyypillisesti muutama kymme-
nen litraa. Koneiston jäähdyttämiseen tarvitaan lisäksi jäähdytysnestettä, voimalatyypistä riip-
puen noin 100–600 litraa. Laakereissa ja muissa liukupinnoissa käytetään lisäksi jonkin verran 
voitelurasvaa.  

Konehuoneen toimintaa tarkkaillaan reaaliaikaisella etävalvonnalla. Jos öljynpaineet laskevat tai 
öljyn virtaus on alle minimiarvojen, voimala menee hälytystilaan ja pysäyttää itsensä välittö-
mästi. Tällä tavalla voidaan hallita mahdollisen öljyvuodon seuraukset. Hälytystilassa voimala 
pysäyttää jarrumekanismilla roottorin kääntömekanismeineen, sekä kaikki konehuoneen moot-
torit pumppuja myöten. Tuulivoimalan konehuone on lisäksi osastoitu vuotoja varten siten, että 
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mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuoneen alueelle. Konehuone on kokonaisuu-
dessaan suunniteltu tiiviiksi siten, että se pitää mahdollisen vuodon aikana kaiken konehuoneen 
öljyn sisällään. 

Konehuoneen öljy tarkistetaan vuosittain ja vaihdetaan arvion mukaan noin kerran viidessä vuo-
dessa. Öljyn vaihtotyö toteutetaan voimalatoimittajan valitsemalla urakoitsijalla, jolla on työn 
vaatima koulutus. 

4.2.4 Lentoestemerkinnät 

Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimapuistoon suunniteltuihin voimaloihin on asennettava 
lentoestevalaistus. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti lentoesteluvassa, joka 
haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan val-
mistumisen jälkeen. Lentoestevalot sijoitetaan konehuoneen päälle. Lentoestevaloina tulee 
käyttää päivällä suuritehoisia vilkkuvia valoja. Yöllä valot voivat olla keskitehoisia kiinteitä tai 
vilkkuvia punaisia valoja. 

 

Kuva 4-4.  Kiinteät punaiset lentoestevalot. (Kuva: Ville Suorsa, FCG) 

Nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 %:iin näkyvyyden ollessa yli 5000 metriä ja 10 %:iin 
näkyvyyden ollessa yli 10 000 metriä. Näkyvyys tulee määrittää tuulivoimalan konehuoneen 
päälle asennettavalla käyttöön suunnitellulla näkyvyyden mittauslaitteella. 
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Taulukossa 4-1 on Trafin ohje tuulivoimaloiden lentoestevaloista (12.11.2013). 

Taulukko 4-1. Tuulivoimalan lentoestevalot (Trafi, 12.11.2013). 

Lavan korkein kohta 
yli 150 metriä 

Lentoestevalo 

Päivällä - B-tyypin suuritehoinen (100000 cd) vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen 
päälle (2 x 50 000 cd valaisimien katsotaan täyttävän vaatimuksen) 

Hämärällä - B-tyypin suuritehoinen (20000 cd) vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen 
päällä, voidaan käyttää vastaavasti (2 x 10 000 cd valaisimien katsotaan 
täyttävän vaatimuksen) (AGA M3-6, taulukko 4) 

Yöllä - B–tyypin suuritehoinen (2000 cd) vilkkuva valkoinen, tai 

- keskitehoinen (2000 cd) B-tyypin vilkkuva punainen, tai 

- keskitehoinen (2000 cd) C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen 
päälle 

- Mikäli voimalan maston korkeus on 105 m tai enemmän maanpinnasta, 
tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin pienitehoiset lentoesteva-
lot tasaisin, enintään 52 m, välein. Alimman valotason tulee jäädä 
ympäröivän puuston yläpuolelle. 

Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisen tuulivoimapuiston len-
toestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan mää-
ritettävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden len-
toestevalot voivat olla pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Tehokkaampien 
valaisinten etäisyys toisistaan voi olla maksimissaan noin 1600 metriä (kuva 4.5). Tuulivoima-
puiston lentoestevalojen tulee välähtää samanaikaisesti. 

 

 

 

Kuva 4-5.  Lentoestevalojen sijoitteluesimerkki, kun tuulivoimapuiston voimaloiden korkein 
pyyhkäisykohta on yli 150 metriä maanpinnasta. Tuulivoimaloiden ulkokehän 
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muodostavat suuritehoiset B-tyypin vilkkuvat valkoiset lentoestevalot. (Trafi 
2013) 

4.2.5 Vaihtoehtoiset perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan poh-
jaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jo-
kaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaih-
toehto. 

Tuulivoimalat voidaan perustaa maavaraisella teräsbetoniperustuksella tai teräsbetoniperus-
tuksella massanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävällä teräsbetoniperustuksella tai kal-
lioankkuroidulla teräsbetoniperustuksella. 

Maavarainen teräsbetoniperustus 

Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun tuulivoimalan alueen alkuperäinen 
maaperä on riittävän kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan turbiinille sekä tor-
nirakenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman että aiheutuu lyhyt- tai pitkäaikaisia painumia. Tällai-
sia kantavia maarakenteita ovat yleensä mm. erilaiset moreenit, luonnonsora ja eri rakeiset hiek-
kamaalajit. 

Tulevan perustuksen alta poistetaan orgaaniset kerrokset sekä pintamaakerrokset noin 1–1,5 
metrin syvyyteen saakka. Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen täytön 
(yleensä murskeen) päälle. 

Teräsbetoniperustus ja massanvaihto 

Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapauksissa, joissa tuulivoimalan alueen al-
kuperäinen maaperä ei ole riittävän kantavaa. Teräsbetoniperustuksessa massanvaihdolla pe-
rustusten alta kaivetaan ensin löyhät pintamaakerrokset pois. Syvyys, jossa saavutetaan tiiviit ja 
kantavat maakerrokset, on yleensä luokkaa 1,5–5 metriä. Kaivanto täytetään rakenteellisella 
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 maan kantokyky ei ole riit-
tävä, ja jossa kantamattomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää kus-
tannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa perustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja 
perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paa-
lutyyppejä on useita erilaisia. Paalutyypin valintaan vaikuttavat merkitsevästi pohjatutkimustu-
lokset, paalukuormat sekä kustannustehokkuus. Pohjatutkimustulokset määrittävät, miten sy-
välle kantamattomat maakerrokset ulottuvat, ja mikä maa-ainesten varsinainen kantokyky on. 
Erilaisilla paalutyypeillä on eri asennusmenetelmät, mutta yleisesti lähes kaikki vaihtoehdot vaa-
tivat järeää kalustoa asennukseen. Paalutuksen jälkeen teräsbetoniperustus valetaan paalujen 
varaan. 

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus 

Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa kalliopinta on näky-
vissä ja lähellä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetoniperustuksessa louhitaan kal-
lioon varaus perustusta varten ja porataan kallioon reiät teräsankkureita varten. Ankkurien 
määrä ja syvyys riippuvat kallion laadusta ja tuulivoimalan kuormasta. Teräsankkurin ankkuroin-
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nin jälkeen valetaan teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen sisään. Kallioankkuroin-
tia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja 
pienempi. 

 

 

Kuva 4-6. Tuulivoimalat voidaan perustaa useilla eri tavoilla. Periaatekuvat maavaraisesta 
teräsbetoniperustuksesta, teräsbetoniperustuksesta massanvaihdolla sekä kal-
lioankkuroidusta teräsbetoniperustuksesta. 

4.2.6 Huoltotieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön. Tiet 
ovat vähintään viisi metriä leveitä ja sorapintaisia. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituk-
sessa on lisäksi otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli 
50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enem-
män tilaa. Paikoittain tien leveys voi olla jopa 12 metriä. Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan 
kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta tuulivoimalatyömaalla, tällöin vaadittava 
kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin. 

Tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Olemassa oleva 
tieverkko kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan tuulivoima-
puiston alueelle tarpeen mukaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käyte-
tään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomis-
tajia ja muita alueella liikkuvia. 

 

Kuva 4-7. (Vasemmalla) Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Teitä käy-
tetään muun muassa betonin, soran ja voimaloiden komponenttien kuljetuksiin 
sekä tuulivoimapuiston käyttövaiheessa huoltoajoihin. Maakaapeli sijoitetaan 
ojakaivantoon tien reuna-alueelle. (Oikealla) Tuulivoimalan osia kuljetetaan eri-
koiskuljetuksina. (Kuvat: Ville Suorsa / FCG). 
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4.3 Sähkönsiirron rakenteet 

4.3.1 Tuulivoimapuiston muuntoasema, sisäiset johdot ja kaapelit 

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan 
maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan huoltoteiden yhteyteen tuulivoimapuistoalueella kaa-
peliojaan suojaputkessa. Maakaapelit kaivetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen. 

Tuulivoimapuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä puistomuuntajia. Tuulivoi-
malat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen keskijännitetasolle. 
Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa, tor-
nin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamokopissa.  

4.3.1 Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto 

Hankealueelle rakennetaan muuntamo, joka muuntaa keskijännitteen suurjännitteeksi. Muun-
tamolta rakennetaan yksi 400 kV voimajohto hankealueen eteläpuolelle sijoittuvan Fingrid Oyj:n 
Alajärven sähköasemalle. Voimajohtovaihtoehdot A ja C sijoittuvat pääosin kahden Fingridin 400 
kV voimajohdon ja OX2:n luvitetun voimajohdon rinnalle. Voimajohtovaihtoehto B sijoittuu pää-
osin Elenian 110 kV rakennetun voimajohdon ja saman omistajan luvitetun 110 kV:n voimajoh-
don rinnalle. Voimajohtoa rakennetaan yhteensä noin 29–32 kilometriä valittavasta vaihtoeh-
dosta riippuen. Mikäli voidaan valita voimajohtovaihtoehto D, jossa liitytään jo luvitettuun OX2 
Oy:n Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohtoon, ei uuden voimajohdon lupamenettelyä tarvita. 
Voimajohtojen poikkileikkaustilanteet on esitetty kuvissa 4-8, 4-9 ja 4-10. Uudessa maastokäy-
tävässä voimajohtoaukean leveys on noin 42 metriä. Johtoaukean molemmin puolin on 10 met-
riä leveät suojavyöhykkeet, jolloin voimajohtoalueen leveydeksi muodostuu 62 metriä. Voima-
johtojen pääasialliset poikkileikkaukset ja voimajohtoalueiden leveydet nykyisten ja luvitettujen 
voimajohtojen rinnalla on esitetty kuvissa 4-8 – 4-9. 

 

 

 

Kuva 4-8. Voimajohtoalueen pääasiallinen poikkileikkaus sähkönsiirron vaihtoehdossa A ja 
vaihtoehdon C osalta nykyisten voimajohtojen rinnalle sijoittuvalta osuudelta. 
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Kuva 4-9. Ylemmässä kuvassa voimajohtoalueen pääasiallinen poikkileikkaus sähkönsiir-
ron vaihtoehdossa B. Paikoin Kokkoneva-Alajärvi voimajohto sijoittuu Kokkone-
van suuntaan tarkasteltaessa nykyisten voimajohtokäytävien länsipuolelle. Ala-
järven sähköaseman läheisyydessä samaan voimajohtokäytävään sijoittuu myös 
Fingrid Oyj:n Koivisto-Alajärvi 100 kV voimajohto. 
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Kuva 4-10. Esimerkki tuulivoimapuiston sähköasemasta (kuva Minna Takalo/FCG).  

4.4 Tuulivoimapuiston rakentaminen 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden rakentamisella. 
Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaapelit teiden reuna-
alueille. Tiestön valmistuttua tehdään voimaloiden perustukset. Tuulivoimapuistoalueella tei-
den rakentamiseen käytetään kiviaineksia.  

Tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla. Tuulivoimaloiden rakentamisalueelta ja torni-
nosturin kokoamisalueelta raivataan kasvillisuus. Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta ei tarvitse 
raivata voimalan ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen rakennustöiden valmistuttua lukuun 
ottamatta voimalan nostoalueita ja huoltoteiden alueita. 

Voimalakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla. Tyypillisesti teräslieriötorni tuodaan 
7-10 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus voi koostua noin 20 elementistä, joiden päälle tulee 
2-4 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan yhtenä kappaleena, sekä erikseen jäähdytyslait-
teisto ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan paikalla valmiiksi ennen nostoa. Voimalatyypistä 
riippuen lavat kiinnitetään napaan joko maassa ennen nostoa tai lavat nostetaan nosturilla ja 
kiinnitetään napaan ylhäällä yksi kerrallaan.  

Tuulivoimapuiston rakentaminen on suunniteltu vuosille 2025–2027, jonka aikana tehdään tiet 
ja perustukset, kootaan voimalat ja rakennetaan tarvittavat sähkönsiirtorakenteet. Yksittäisen 
noin 10–15 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentaminen kestää yhteensä noin yhden vuoden, 
jonka aikana tehdään tiet ja perustukset ja kootaan voimalat. Kokkonevan tuulivoimapuiston 
rakentamisen arvellaan kestävän 2–3 vuotta. 
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Kuva 4-11. Tyypillinen tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue. 

Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen määrä riippuu maape-
rän laadusta ja siitä, kuinka paljon olemassa olevia teitä voidaan hyödyntää. Uusia ja kunnostet-
tavia teitä on toteutusvaihtoehdossa VE1 yhteensä noin 48,7 km ja toteutusvaihtoehdossa VE2 
yhteensä noin 50,2 km. Oletuksena on, että kiviaineksia käytetään noin 0,5 i-m3/m2. Yhteen 
asennuskenttään käytetään kiviaineksia noin 3 500 i-m3/voimala. Kokonaisuutena tarvittavien 
kiviainesten määrä vastaa toteutusvaihtoehdossa VE1 noin 7 700–9 700 kuljetusta ja toteutus-
vaihtoehdossa VE2 noin 8 600–10 800 kuljetusta riippuen keskimääräisestä kuljetuskoosta. Tei-
den ja asennuskenttien rakentamisessa tarvittavat kiviainekset on tarkoituksenmukaista saada 
mahdollisimman läheltä hankealuetta. 

Karkeasti on arvioitu, että teräslieriötornin perustusten valamiseen tarvitaan noin 50–70 kulje-
tusta. Jos tuulivoimala perustetaan kallioon ankkuroiden, on betonin tarve vähäisempi ja siten 
myös kuljetukset vähenevät. Mikäli hankealueelle tulee betoniasema, kuljetusmatkat lyhenevät. 
Tuulivoimaloiden osia, kuten torni, konehuone ja lapa, kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuk-
sina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan raken-
nuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähisatamasta (Kokkola, Pietarsaari tai Vaasa). Yksit-
täisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–16 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kul-
jetuksia. Jos hybriditornin betoniosuus tehdään elementeistä, on kuljetuksia useita kymmeniä 
yhtä voimalaa kohden. Yhteensä kutakin voimalaa kohden on noin 100–150 varsinaisten voima-
loiden (ei teiden tai kenttien) rakentamiseen tarvittavaa kuljetusta riippuen voimalatyypistä. 
Koko tuulivoimapuiston osalta tämä tarkoittaa toteutusvaihtoehdossa VE1 noin 3 400–5 100 
kuljetusta ja toteutusvaihtoehdossa VE2 noin 4 200–6 300 kuljetusta. 

YVA:n ohjelmavaiheessa varsinaisten voimaloiden rakentamiseen tarvittavia kuljetuksia arvioi-
tiin olevan jonkin verran enemmän, mutta selostusvaiheessa määrää on tarkennettu betonin 
kuljetukseen tarvittavan kuljetusmäärän osalta alaspäin suuremmasta kuljetuskalustosta joh-
tuen. 
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Kuvapari 4-12. Huoltoteiden ja pystytysalueiden rakentamista (kuvat: Ville Suorsa/FCG). 

  

Kuvapari 4-13. Maakaapelit upotetaan huoltoteiden yhteyteen (kuvat: Ville Suorsa/FCG). 

 

Kuvapari 4-14.  Tuulivoimalan perustusten rakentamista. (Kuvat: Leila Väyrynen, FCG) 

 

Kuvapari 4-15. Esimerkkikuvia tuulivoimapuiston 110/20 kV sähköasemasta. (Kuva: Leila Väy-
rynen/FCG). 
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Kuvapari 4-16. Voimaloiden kokoamista (kuvat: Ville Suorsa/FCG). 

4.4.1 Voimajohdon rakentaminen 

Voimajohdon rakentaminen jakautuu kolmeen päävaiheeseen; perustustyövaihe, pylväskasaus 
ja pystytysvaihe sekä johdinasennukset.  

Kun voimajohto rakennetaan nykyisen tai jo luvitetun voimajohdon rinnalle, johtoaukea levenee 
33–41 metriä ja johtoalue 43–51 metriä.  Voimajohtoreitillä A voimajohtoaukean kokonaislevey-
deksi muodostuu enimmillään 141 metriä ja johtoalueen leveydeksi 161 metriä. Voimajohtorei-
tillä B voimajohtoaukean kokonaislevydeksi muodostuu pääsääntöisesti 81 metriä ja johtoalu-
een leveydeksi 101 metriä. Voimajohtoreitillä C kokonaisleveys on pääosin sama kuin vaihtoeh-
dossa A, mutta Patanajärvenankaan kiertävän Natura-alueen osalta johtoaukean leveys on 42 
metriä ja johtoalueen leveys 62 metriä. Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut raskaammat työt 
pyritään tekemään routa-aikana, mikä vähentää ympäristön vaurioita. Pylväiden betoniset pe-
rustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan roudattomaan syvyyteen. Vapaasti 
seisovan pylvään perustukset valetaan paikan päällä. 

Pystytystä varten teräsrakenteiset pylväät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan 
pulttaamalla. Harustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa 
telatraktorilla vetämällä. 

Johtimet tuodaan paikalle keloissa. Voimajohdot vedetään pylväisiin joko ns. normaalin vetota-
van mukaisesti tai kireänävetona. Johtimien liittäminen tehdään räjäytysliitoksin. 

4.4.2 Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne 

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tie-
verkon ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimapuis-
toon saapuvien kuljetusten kokonaismäärä on toteutusvaihtoehdossa VE1 arviolta noin 11 100–
14 800 kuljetusta ja toteutusvaihtoehdossa VE2 arviolta noin 12 800–17 100 kuljetusta. 

Hankkeen arvioitu rakentamisaika on molemmissa toteutusvaihtoehdoissa noin 2–2,5 vuotta 
(yksi rakentamiskausi noin 10 kuukautta). Rakentaminen painottuu todennäköisesti arkipäiviin. 
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Mikäli kuljetukset jakautuvat melko tasaisesti rakentamisajalle, on hankkeen aiheuttama keski-
määräinen raskas liikenne toteutusvaihtoehdossa VE1 noin 30–70 ajoneuvoa vuorokaudessa si-
sältäen sekä alueelle saapuvan että poistuvan liikenteen. Toteutusvaihtoehdossa VE2 hankkeen 
aiheuttama keskimääräinen raskas liikenne on noin 30–80 ajoneuvoa vuorokaudessa sisältäen 
sekä alueelle saapuvan että poistuvan liikenteen. Jos kiviainekset saadaan hankealueelta tai sen 
lähistöltä, ovat kuljetukset rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa teitä ja asennuskenttiä ra-
kennettaessa pääosin hankealueen sisällä ja lähialueilla. Tuulivoimaloiden ja niiden perustusten 
rakentamisvaiheessa kuljetuksia saapuu kauempaa. 

Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuu merkittävä määrä erikoiskuljetuksia, esimerkiksi 
valmiina paikalle tuotavien osien kuten tuulivoimalan lapojen kuljettamisesta. Erikoiskuljetusten 
määrä vaihtelee tuulivoimaloiden toteutustavasta riippuen. Erikoiskuljetuksia on yhtä voimalaa 
kohden noin 12–16 kuljetusta ja niitä saapuu tuulivoimaloiden pystytysvaiheessa arviolta noin 
3–5 kuljetusta vuorokaudessa. Henkilöautoliikennettä on rakentamisen aikana noin 10–20 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Kuljetusmäärät ja niiden ajallinen jakautuminen tarkentuvat rakenta-
misaikataulun tarkentuessa jatkosuunnittelussa. Arvio hankkeen aiheuttamasta raskaasta liiken-
teestä on esitetty taulukossa 4-2. 

Taulukko 4-2. Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys eri toteutusvaihtoehdoissa ra-
kentamisaikana. 

Hankkeen aiheuttama raskas liikenne 

VE1 (2–2,5 vuotta) VE2 (2–2,5 vuotta) 

30–70 ajon./vrk 30–80 ajon./vrk 

 

Kuva 4-17. Tuulivoimalan torniosien kuljetusta. (Kuva: Ville Suorsa, FCG). 

4.5 Huolto ja ylläpito 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti. Huol-
lon ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös talvisin. 
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Huolto-ohjelman mukaisia huoltokäyntejä kullakin voimalalla tehdään yleensä noin 1–2 kertaa 
vuodessa, minkä lisäksi voidaan olettaa 1–2 ennakoimatonta huoltokäyntiä voimalaa kohti vuo-
sittain. Kullakin voimalalla on näin ollen tarpeen tehdä keskimäärin kolme käyntiä vuodessa. 
Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotantotappioi-
den minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat. 

Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit 
nostetaan konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tar-
vita myös autonosturia, ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanos-
turia. 

 

Kuva 4-18. Tuulivoimalan huoltotoimenpiteitä. (Kuva: Ville Suorsa, FCG). 

4.6 Käytöstä poisto 

4.6.1 Tuulivoimapuisto 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden 
käyttöiälle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoima-
puiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Tuulivoimaloiden purkamisesta ja alueen 
maisemoinnista vastaa tuulivoimapuiston omistaja. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat periaatteessa 
vastaavat kuin rakennusvaiheessa. Tuulivoimalan osat sisältävät mm. terästä, alumiinia ja kupa-
ria, ja osat ovat pääosin kierrätettävissä. 

Voimalatorni, roottori, konehuone ja naselli 

Purkaminen tapahtuu nosturin avulla. Voimalatornin alumiiniosat ja kuparikaapelit irrotetaan. 
Torni puretaan ensin paikan päällä ja kuljetetaan pois. Betonitornin osat murskataan tai räjäy-
tetään ja raudoitukset erotellaan ja kierrätetään. Siivet puristetaan kasaan työmaalla ja kuljete-
taan pois. Ne joko sulatetaan tai materiaalit kierrätetään. Metalliosia, kuten ukkosenjohtimia ei 
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pureta erikseen pois. Naselli voidaan purkaa osiin (akseli ja vaihteisto, generaattori, kuori), jotka 
kuljetetaan pois ja kierrätetään. 

Elektroniikka  

Muuntoasema ja voimalakohtaiset muuntajat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoimalan elekt-
roniset osat ja muuntoaseman elektroniikka kierrätetään erikseen. 

Perustukset 

Perustukset jätetään maahan tai poistetaan sen mukaan mitä rakennusluvassa tai muissa sopi-
muksilla on sovittu. Perustuksen purku kokonaan edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja 
teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Räjäyttäminen on tehok-
kain purkamiskeino. Betoni hävitetään ja raudoitus kierrätetään. 

Kaapelit ja maakaapelit 

Voimaloiden purkamisessa tulee paljon kupari- ja alumiinikaapeleita, jotka voidaan kierrättää. 
Kaapelimäärä riippuu voimalatyypistä. 

Nostoalueet ja huoltotiet 

Nostoalueet ja huoltotiet voidaan maisemoida tarvittaessa maa-aineksilla. 

Vaarallinen jäte 

Voimaloissa oleva ongelmajäte eli vaarallinen jäte tulee kerätä erilleen ja kierrättää asianmukai-
sesti. Öljyt, akut ja patterit, jäähdytysnesteet ja voiteluaineet kuuluvat näihin aineisiin. 

4.6.1 Voimajohto 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta. Perusparannuksilla käyttöikää on mahdollista 
jatkaa 20–30 vuodella. Tuulivoimapuiston käytöstä poiston jälkeen voimajohdot voidaan jättää 
paikalleen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua. Tarpeettomaksi jääneen voimajohdon 
rakenteet voidaan purkaa ja materiaalit kierrättää. 

4.7 Turvaetäisyydet 

4.7.1 Tuulivoimaloiden turvaetäisyydet 

Tuulivoimapuistoa ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana vapaata liikkumista tuulivoima-
puiston alueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan kuitenkin turvallisuussyistä rajoit-
tamaan. Tuulivoimapuiston käyttöaikana rakennus- ja huoltotieverkosto on maanomistajien va-
paasti käytettävissä. Myös tuulivoimapuiston alueella liikkuminen on tällöin vapaata. 

Viranomaiset ovat viime vuosina antaneet suosituksia turvaetäisyyksistä tuulivoimahankkeissa. 
Ympäristöministeriö on mahdollisen jäänheiton ja putoavien osien varalle määrännyt turvaetäi-
syyden, joka on puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus (Ympäristöministeriö 2012). Liiken-
neministeriön teettämien laskelmien mukaan todennäköisyys sille, että henkilöön osuu voima-
lasta pudonnutta jäätä, on yksi kerta 1,3 miljoonassa vuodessa henkilölle, joka vuosittain talven 
aikana oleskelee yhden tunnin noin 10 metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta (Gö-
ransson 2012). Laskelman mukaan jään putoamisen aiheuttama turvallisuusriski on siten lähes 
olematon. Mikäli jostain syystä jäätä pääsee muodostumaan ja sinkoutumaan ympäristöön, len-
täisi jää Liikenneviraston tekemien mallinnusten mukaan 200 metriä korkeasta voimalasta enin-
tään 300 metrin etäisyydelle.  
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Voimalan ja yleisen tien välinen turvaetäisyys on enintään 300 metriä ja vähintään voimalan 
maksimikorkeus plus maantien suoja-alue, joka on 20–30 metriä. Voimaloiden etäisyys kanta-
verkkoon kuuluvista voimajohdoista tulee suositusten mukaan olla voimajohtojen johtoalueen 
ulkoreunasta mitattuna vähintään puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus. 

4.7.2 Voimajohdon turvaetäisyydet 

Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua säh-
köturvallisuuden vaarantumista tai haittaa voimajohdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Täl-
laisia toimintoja on esimerkiksi kiviaineisten murskautoiminta. Toisaalta voimajohtojen lähiym-
päristön maankäytölle ei Suomessa ole virallisia rajoituksia, eikä johtoalueen ympärille vaadita 
suoja-alueen jättämistä. Voimajohtojen sijoittamisesta tiealueiden läheisyyteen ohjeistetaan Lii-
kenneviraston ohjeissa. Voimajohtorakenteiden etäisyys tiestä riittyy kyseessä olevan tien tie-
luokasta ja liikennemääristä. Voimajohtoaukealle ei saa sijoittua asuin- tai lomarakennuksia, 
mutta voimajohdon reuna-alueen osalta tällaista rajoitetta ei ole. 
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5 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on koottu tau-
lukkoon 5–1. Taulukossa 5–2 on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-selostus 
ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.  

Taulukko 5-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätök-
set. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Maankäyttöoikeudet ja -
sopimukset 

 Hankevastaava 

YVA-menettely YVA-laki (252/2017)  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

Osayleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Kunnanvaltuusto  

Rakennuslupa  Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen 

Sähkömarkkinalain mukai-
nen hankelupa 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) Energiavirasto 

Liittymissopimus sähkö-
verkkoon 

 Hankkeesta vastaava 

Erikoiskuljetuslupa Liikenneministeriön päätös erikois-
kuljetuksista ja erikoiskuljetusajo-
neuvoista (1715/92) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelausunto /  

Lentoestelupa 

Ilmailulaki (864/2014)  ANS Finland 

Liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficom 

Puolustusvoimien hyväk-
syntä 

Tuulivoimaloiden vaikutukset tutka-
havaintoihin ja Puolustusvoimien toi-
mintaan. Hyväksyntä on edellytyk-
senä hankkeen toteuttamiselle. 

Puolustusvoimien Pääesikunta 

Taulukko 5-2 Mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen 

Vesilain mukainen lupa Vesilaki (587/2011) Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto 

Luonnonsuojelulain poik-
keamislupa 

Luonnonsuojelulain rauhoitetut lajit 
(Lsl 1096/1996 42 §) sekä EU:n Luon-
todirektiivin (92/43/ETY) 16 (1) ar-
tikla ja liite IV (Lsl 49 §) 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Liittymälupa maantiehen Maantielaki (503/2005) Pirkanmaan ELY-keskus 
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Lupa kaapeleiden ja johto-
jen sijoittamiseen yleiselle 
tiealueelle 

Maantielaki (2005/503) 47 §:n mu-
kainen poikkeamislupa 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Muinaismuistolain ka-
joamislupa 

Muinaismuistolaki (295/1963 11 § ja 
13 §) 

Museovirasto 

Lunastuslupa Laki kiinteän omaisuuden ja erityis-
ten oikeuksien lunastuksesta 
(603/1977) 

Valtioneuvosto 

Tasoristeyslupa Ratalaki 110/2007 Väylävirasto 
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Arvioitavat ympäristö-
vaikutukset ja arvioin-
timenetelmät 
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6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TÄSSÄ HANKKEESSA 

6.1 Arvioitavat ympäristövaikutukset 

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä 
ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella ihmisiin, ympäristön laatuun ja ti-
laan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen edellä mainittuja vaikutuksia ko-
konaisvaltaisesti YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa (Kuva 6-1). 

Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyy-
pilliset vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä 
esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti.  

Kuva 6-1.  Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain ja -asetuk-
sen mukaisesti. 

Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteinen tai haitallinen), tyypin ja palautuvuusas-
teen perusteella. Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen. Välittömät vai-
kutukset syntyvät suunnitellun hankkeen toimenpiteiden ja muutoksen kohteen suorasta vuo-
rovaikutuksesta. Välilliset vaikutukset taas johtuvat hankkeen välittömistä vaikutuksista. Palau-
tuvuusaste kertoo kohteen kyvystä palautua tilaan, jossa se oli ennen joutumista muutoksen 
vaikutuksen alaiseksi. 

6.2 Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset 

Tuulivoimahankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistu-
vat visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoi-
maloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. Luonnon-
ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät huomioon 
otettavat vaikutukset kohdistuvat yleensä linnustoon. 

Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakaantuvat kolmeen vaiheeseen; rakentami-
sen aikaisiin vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaiku-
tuksiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja aiheutuvat pääasialli-
sesti tiestön ja tuulivoimala-alueiden rakentamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, ra-
kentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevaikutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoi-
mapuiston käytön aikaiset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön 

Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos 
arvioidaan suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan. 

Hankkeen välittömät ja välilliset 
vaikutukset

Ihmisen 
terveyteen, 
elinoloihin ja 
viihtyvyyteen

Maaperään, vesiin, 
ilmaan, ilmastoon, 

eliöihin, 
kasvillisuuteen ja 

luonnon 
monimuotoisuuteen

Yhdyskunta-
rakenteeseen, 
rakennuksiin, 
maisemaan, 

kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön

Luonnonvarojen 
hyödyntämiseen
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lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta 
ne ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat 
pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.  

Sähkönsiirron tyypillisiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset maankäyttöön, sähkönsiirtorei-
tin luontoarvoihin, maisemaan tai elinkeinoihin. Vaikutukset ovat erilaisia ilmajohdoilla toteu-
tettavissa sähkönsiirtohankkeissa ja maakaapeleilla toteutettavissa sähkönsiirtohankkeissa. 
Maakaapeleilla toteutettavassa hankkeessa vaikutuksia aiheutuu lähinnä kaapelin asennusvai-
heessa ja ilmajohdoilla toteutettavissa hankkeissa koko ilmajohdon elinkaaren ajan. Arviointi-
työn perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä 
ohjelmassa arvioidusta.  

 

Kuva 6-2.  Vaikutuksen kesto hankkeen elinkaaren aikana. 

 

Tässä YVA-menettelyssä arviointi on tehty tuulivoimapuistolle sekä sen vaatimille rakenteille. 
Ympäristövaikutusten arviointia varten on laadittu selvityksiä olemassa olevien selvitysten 
lisäksi ja täydennykseksi. Selvitystarpeet määriteltiin YVA-ohjelmavaiheessa suhteutettuna 
hankealueen ennakoituihin ja ennalta tunnettuihin luonnonoloihin sekä siihen, millaisia 
tuulivoimapuistojen tyypilliset ympäristövaikutukset ovat. Lisäksi selvityksiä laadittaessa on 
otettu huomioon YVA-menettelyä varten perustetun seurantaryhmän antaman huomiot ja 
kommentit. Arviointityötä tukevat maastotyöt, kyselyt ja haastattelut on tehty vuosien 2021-
2022 aikana. 

Ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu tavalla, jossa kuvataan ympäristövaikutuksen 
ilmeneminen ja kohteen herkkyyys sekä arvioidaan muutoksen suuruutta verrattuna nykytilaan. 
Vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ympäristön nykytilasta, hankelueella 
tehtyihin selvityksiin sekä mallinnuksiin. 

YVA-ohjelmavaiheessa arvioitiin, että keskeisimpiä vaikutustyyppejä tämän hankkeen ympäris-
tövaikutusten kannalta ovat vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan, alueen virkistyskäyttöön, 
rakennuspaikkojen ja lähiympäristön luontoon sekä linnustoon, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyy-
teen sekä melun ja varjon muodostumisen aiheuttamien vaikutusten kokemiseen.  

Ympäristövaikutusten arviointityön perusteella hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistu-
vat: 

 

Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu kaikkia YVA-ohjelmavaiheessa lueteltuja tekijöitä sekä 
hankkeen erilaisia turvallisuustekijöitä (mm. liikenne, tutka- ja viestiyhteydet, lentoliikenne, 

Rakenta-
minen

Käyttö

Käytöstä 
poisto

• ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

• metsästykseen ja virkistyskäyttöön  

• maisemaan 

• linnustoon 

• melun ja varjon muodostumiseen 

• rakennuspaikkojen ja lähiympäristön luontoon 
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puolustusvoimien toiminta). Hankkeen toteuttamisen perusajatuksena on osaltaan parantaa il-
mastoa ja ilmanlaatua lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentämällä siten hiilidiok-
sidipäästöjä. 

6.3 Tarkasteltava vaikutusalue 

Tarkasteltavalla vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolle hankkeen ympäristövaikutusten voi-
daan perustellusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, 
ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.  

Vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista. Jotkut vaikutukset ra-
joittuvat tuulivoimapuiston alueelle, kuten esimerkiksi rakentamistoimenpiteet, ja jotkut levit-
täytyvät hyvin laajalle alueelle, kuten esimerkiksi vaikutukset maisemaan. 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6-1) esitetään hankkeen oletetut vaikutusalueet vaikutustyy-
peittäin. Vaikutusalueiden laajuus on määritelty vaikutustyypin ominaispiirteiden perusteella. 
Etäisyysvyöhykkeet hankealueen ympäristössä on esitetty kuvassa 6.2.  

Taulukko 6-1.  Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Maankäyttö ja yhdys-
kuntarakenne 

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäris-
töineen (n. 5 km). Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen 
hankealueelle sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alueen 
nykyiseen maankäyttöön verrattuna. Erityistä huomiota kiinnitetään 
hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin hanke-
alueella ja sen lähiympäristössä sekä sähkönsiirtoreitillä. 

Maisema ja 
kulttuurihistorialliset 
kohteet 

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–14 km:n 
etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutuk-
set myös kaukoalueella 14–30 km tuulivoimaloista. Vaikutukset kult-
tuurihistoriallisiin kohteisiin arvioidaan alueelta, johon voi kohdistua 
rakentamistoimenpiteitä (perustukset, tiestön vahvistaminen, kaa-
pelointi) tai merkittävää maisemakuvan muutosta. Sähkönsiirron 
maisemavaikutukset ulottuvat sille etäisyydelle, mille voimajohto 
voidaan maastossa havaita. 

Muinaisjäännökset Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella sekä sähkön-
siirtoreiteillä. 

Luonto Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö, sähkönsiir-
ron alueet. Hankealueelta tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja nii-
den ekologisten olosuhteiden säilyminen. Valuma-alueiden alapuoli-
set vesistöosat. 

Linnusto Tuulivoimapuiston alue, lähialueen linnustollisesti merkittävät koh-
teet ja muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja. 

Melu, varjostus, vilkku-
minen 

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2–3 km:n säteellä tuulivoi-
mapuistosta. 

Liikenne/Lentoliikenne Tiet, joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen kasvua. Len-
toasemat ja -paikat, joiden korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuisto 
sijoittuu. 

Ihmisten elinolot ja viih-
tyvyys, elinkeinot 

Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 20 km:n ja tarkemmin 
noin 5 km:n säteellä. 

Ajallinen vaikutus Hankkeen koko elinkaari. 

Yhteisvaikutukset Hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden seudun tuulivoimahankkei-
den tai muiden merkittävien hankkeiden kanssa on tarkasteltu vaiku-
tustyypeittäin vaikutustyypin edellyttämässä laajuudessa. 
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Kuva 6-3.  Etäisyysvyöhykkeet 2–25 km hankealueen ympärillä. 

Maankäyttöä tarkastellaan laajana maakuntaa, kuntaa ja kunnan yhdyskuntarakennetta koske-
vana kokonaisuutena. Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen suunnittelualueelle 
sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyisessä maankäytössä. Erityistä huo-
miota kiinnitetään hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin suunnittelu-
alueella ja sen lähiympäristössä.  

Luontovaikutukset eli vaikutukset kasvillisuuteen, lajistoon ja arvokkaisiin elinympäristöihin, ra-
jataan ensisijaisesti rakennuspaikkoihin ja niiden lähiympäristöön. Vaikutustarkastelussa ote-
taan huomioon ympäristön arvokkaat luontokohteet ja niissä mahdollisesti esiintyvien uhan-
alaisten tai erityistä suojelua vaativien kasvien ja eläinten erityispiirteet ja vaatimukset elinym-
päristönsä suhteen. Myös hankealueen ekologinen toiminta ja sen jatkuvuus kokonaisuutena 
arvioidaan, samoin kuin elinympäristöjen eheys.  

Maaperään sekä pohja- ja pintavesiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan maaperän osalta ra-
kennuspaikoilla sekä vaikutukset lähimpiin maaperän arvokohteisiin. Pohjavesivaikutusten arvi-
oinnissa käsitellään hankealueella sekä lähiympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet. Pintavesiin 
kohdistuvassa vaikutusarviossa käsitellään mahdolliset pienvaluma-aluemuutokset koko hanke-
alueella sekä mahdolliset pintavesien määrälliset ja laadulliset muutokset.  

Alueen linnustoa tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa koko tuulivoimapuiston alueella 
sekä ympäristössä huomioiden lähiseudun arvokkaat lintualueet ja lintujen mahdollinen liikeh-
dintä. Hankealueen pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan vaikutuksia muuttolinnustoon seuran-
nalla hankitun aineiston perusteella. Linnustovaikutusten osalta hankkeen vaikutusalue ulottuu 
maisemavaikutusten tavoin melko laajalle.  
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Muinaismuistoihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoima-
puiston alueella sekä sähkönsiirtoreitin alueella.  

Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kohteisiin muodostu-
vien muutosten laadun ja määrän perusteella. 

Maisemavaikutusten tarkastelu on ulotettu alueen ympäristöön niin kauas kuin tuulivoima-
puisto voidaan käytännössä ihmissilmin havaita. Tämä tarkoittaa noin 20–30 km sädettä. 

Meluvaikutukset ja varjon muodostumisen vaikutukset on tarkasteltu siinä laajuudessa, kuin 
laskelmat osoittavat hankkeella olevan kyseisiä vaikutuksia.  

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on tarkasteltu kuntien alueen laajuudella, ja 
siinä laajuudessa kuin maisemavaikutukset ovat ihmissilmin havaittavissa. Keskeisin huomio on 
kohdistunut noin 5 km säteelle tuulivoimapuistosta. 

Vaikutukset riistatalouteen sekä metsästykseen virkistyskäyttömuotona on tarkasteltu laajem-
min. Riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita on tarkasteltu laajemmalla alueella, sillä metsästys 
ja riistan liikkuminen sijoittuvat aina laajemmalle alueelle. 

Liikennevaikutukset on tarkasteltu pääliikennereiteillä. Turvallisuustarkastelut ovat paikkakoh-
taiset.  

Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa on tarkasteltu niiden hankkeiden kanssa, joista 
voi aiheutua yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Yhteisvaikutuksia on arvioitu vaikutus-
tyypeittäin ja tarkastelualueen laajuus määräytyy vaikutustyypin mukaan. 

6.4 Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely 

Kokkonevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi perustuu vaikutuskohteiden 
herkkyyden/arvon, vaikutusten suuruusluokan ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyyden 
järjestelmälliseen tarkasteluun (Kuva 6-4) Imperia-hankkeessa1 kehiteltyjä menetelmiä käyt-
täen. Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia suh-
teessa ympäristön nykytilaan. Edellä mainittujen tekijöiden arviointimenetelmät on kuvattu seu-
raavassa. 

 

1 EU:n Life+-hanke ”Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun 
ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA)”. <imperia.jyu.fi.> 
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Kuva 6-4.  Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä. 

6.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyys muutokselle voidaan arvioida kohteen nykytilan perusteella määri-
tellyn häiriöherkkyyden pohjalta. Asiantuntija-arvioilla ja sidosryhmien kuulemisella varmiste-
taan, että kunkin vaikutuskohteen arvosta saadaan riittävä kuva. Herkkyystasoa määritettäessä 
otetaan huomioon kohteen poliittinen ja lainsäädännöllinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja so-
sio-ekonominen tausta seuraavassa kuvassa (Kuva 6.5) esitettyine eri ulottuvuuksineen. 

Kohteen arvon ja herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteerejä kuten esimerkiksi 
kohteen suojelustatus, erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallit-
seviin käytöntöihin ja tehtyihin suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin ja ympä-
ristöstandardeihin, muutosten sietokyky, sopeutuvuus, harvinaisuus, monimuotoisuus, luon-
nontilaisuus, haavoittuvuus sekä arvo muille resursseille tai vaikutuskohteille. Tässä ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa kohteen arvon ja herkkyyden määrittämisessä käytetyt kriteerit on esi-
tetty liitteessä 1. 

Vaikutuskohteen herkkyys luokitellaan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arvi-
oinnissa neljään luokkaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen, 3) suuri ja 4) erittäin suuri (kuva 6.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6-5.  Periaate vaikutuksen herkkyyden/arvon arvioimiseksi. 

Lainsäädännöllinen  
ohjaus 

Yhteiskunnallinen  
merkitys 

Alttius muutoksille 

Voimakkuus ja suunta 

Alueellinen laajuus 

Ajallinen kesto 

Vaikutuskohteen  
herkkyys/arvo 

Muutoksen suuruus 

+ 
 

Vaikutuksen  
merkittävyys 

 
- 
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6.4.2 Muutoksen suuruusluokka 

Muutoksen suuruus määritetään 1) maantieteellisen laajuuden, 2) ajallisen keston ja 3) voimak-
kuuden perusteella. Muutos voi olla maantieteelliseltä laajuudeltaan paikallinen, alueellinen, 
kansallinen tai rajat ylittävä. Ajalliselta kestoltaan muutos voi olla väliaikainen, lyhytaikainen, 
pitkäaikainen tai pysyvä (kuva 6.6). 

Muutoksen suuruus arvioidaan tai mitataan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetel-
millä, jotka kuvataan erikseen kullekin vaikutukselle. Myös muutoksen suuruuden kriteerit ku-
vataan kullekin vaikutukselle erikseen. Muutos voi olla suuruudeltaan 1) vähäinen, 2) kohtalai-
nen, 3) suuri tai 4) erittäin suuri ja suunnaltaan kielteinen tai myönteinen. Tässä ympäristövai-
kutusten arvioinnissa muutoksen suuruusluokan määrittämisessä käytetyt kriteerit on esitetty 
liitteessä 1. 

 

Kuva 6-6. Periaate muutoksen suuruuden arvioimiseksi.  

 

Muutoksen suuruusluokkaa määrittävien muuttujien arvioimisessa käytetään seuraavia mene-
telmiä: 

 

• Hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden ja vaikutuskohteen vuorovaikutuksen laajuuden 
määritys mallinnustekniikoilla, esim. melun ja välkkeen leviämismallinnus ja näkymä-
aluemallinnus. 

• Vaikutuskohteiden ja -alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. 

• Tilastotieteellinen arviointi, esim. lintujen törmäysriskin arviointi 

• Vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimustulosten 
hyödyntäminen 

• Osallistavien tiedonhankintamenetelmien (seurantaryhmätyöskentely, asukaskysely ja 
haastattelut, yleisötilaisuudet) hyödyntäminen 

• YVA-työryhmän aiempi kokemus 
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6.4.3 Vaikutusten merkittävyys 

Vaikutuksen merkittävyys määritetään seuraavan taulukon (taulukko 6-2) mukaisesti ristiintau-
lukoimalla vaikutuksen suuruus ja suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen merkit-
tävyys luokitellaan tässä arvioinnissa luokiteltu asteikolla 1) merkityksetön 2) vähäinen, 3) koh-
talainen, 4) suuri, 5) erittäin suuri. Merkittävyys voi olla myönteinen tai kielteinen. 

Taulukko 6-2. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnin perusteet.  

Vaikutuksen merkittävyys 

Merkitykse-
tön, ei vaiku-
tusta 

Merkitykse-
tön, ei vaiku-
tusta 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomi-
sen muutoksen taustatasosta/luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 

+ 

Vähäinen 

- 

Vähäisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat arvol-
taan/herkkyydeltään vähäisiin tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/re-
sursseihin. Kohtalaisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat 
vähäisen arvon/herkkyyden vaikutuskohteisiin/resursseihin. 

Kohtalainen 

+ + 

Kohtalainen 

- - 

Vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan vähäisiä kohdistuessaan vai-
kutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohta-
laisia kohdistuessaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden 
arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria kohdistuessaan vaikutuskoh-
teisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen. 

Suuri 

+ + + 

Suuri 

- - -  

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan suuria 
ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on 
kohtalainen, tai kohtalaisia ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resurssei-
hin, joiden arvo/herkkyys on suuri. / Positiiviset vaikutukset ovat suu-
ruusluokaltaan suuria. 

Erittäin suuri 

+ + + + 

Erittäin suuri 

- - - - 

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan erit-
täin suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden 
arvo/herkkyys on suuri tai erittäin suuri, tai suuria ja kohdistuvat vaiku-
tuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on erittäin suuri. / Posi-
tiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria. 

Vaikutuksen merkittävyys on arvioitu ilman haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteitä. 
Lieventämistoimenpiteitä on arvioitu erikseen kunkin luvun lopussa. 

6.5 Vaihtoehtojen vertailumenetelmät 

Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään ns. erittelevää menetelmää, jossa korostetaan 
eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaikutus-
ten keskinäisiä merkittävyysvertailuja ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin painoarvo muuhun 
vaikutustyyppiin on useissa tapauksissa liian arvoperusteinen, eikä ole positivistisin menetelmin 
määritettävissä. Tällöin esimerkiksi meluhaittaa ja sen merkittävyyttä ei tulla vertailemaan mai-
semahaittaan.  

Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen, 
mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta vaihtoehdosta 
tekevät kyseessä olevan hankkeen päätöksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen 
välillä kootaan taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi. 

6.6 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen soveltami-
nen. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeesta ai-
heutuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset voivat liittyä esimer-
kiksi tuulivoimalaitosten sijoitteluun tai niissä käytettävään tekniikkaan sekä sähkönsiirron lin-
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jauksiin. Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventämistoimet esitetään arviointiselostuk-
sessa jokaisessa vaikutusten arviointiluvussa erikseen. Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut 
selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tapahtuvassa jatkosuunnittelussa. 

6.7 Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. 
Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien tai muodos-
tettavien lähtötietojen tarkkuus vaihtelee. 

Hankkeen toteuttamiseen ja suunnitelmien etenemiseen liittyy epävarmuuksia. Arvioinnissa 
käytetyt ja tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden olemassaolo ja niiden vaikutus arvioin-
nin lopputulokseen tuodaan esille ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa jokaisessa vaiku-
tusten arviointiluvussa erikseen sekä erillisselvitysraporteissa. 

6.8 Vaikutusten seuranta 

Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelmaehdotus hankkeen vaikutusten seu-
raamiseksi. Seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perus-
teella. Seurannan avulla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan 
mahdolliset ennakoimattomat, merkittävät haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan 
käynnistää toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. 
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7 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, MAANKÄYTTÖÖN JA ASU-
TUKSEEN 

7.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston fyysisessä ympä-
ristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen ja voimajohdon kohdat muuttuvat maa- ja met-
sätalousalueesta tai turvetuotantoalueesta rakennetuksi alueeksi alueelle sijoitettavien voima-
lapaikkojen, teiden, kaapelikaivantojen ja sähkönsiirtoreitin myötä. 

Tuulivoimalat ja voimajohto rajoittavat muuta maankäyttöä vain välittömässä lähiympäristös-
sään. Muualla tuulivoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita ei tulla 
aitaamaan, joten alueella liikkuminen tulee rajoittumaan hyvin paikallisesti. Alueelle rakennet-
tava tiestö voi myös parantaa alueella liikkumista. 

Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua toi-
minnan aikaisesta melusta, auringonvalon vilkkumisesta ja varjostuksesta, jotka voivat rajoittaa 
tiettyjen maankäyttömuotojen, kuten asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittö-
mässä ympäristössä. Vaikutuksia nykyisen asutuksen asumisviihtyvyyteen käsitellään maisema-
vaikutusten ja ihmisvaikutusten arvioinnin yhteydessä luvuissa 8 ja 17. 

7.2 Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston maankäyttöä rajoittavat suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistu-
vat lähinnä rakennuspaikkoihin ja niiden välittömään läheisyyteen. Esimerkiksi maa- ja metsäta-
loutta voidaan hyvin harjoittaa tuulivoimapuiston sisälläkin. Välilliset vaikutukset (melu-, varjos-
tus- ja maisemavaikutukset) rajoittavat maankäyttöä huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi tuu-
livoimaloiden 40 desibelin melualueelle ei ole mahdollista sijoittaa asuin- tai lomarakentamista 
kuin osoittamalla erikseen, että melun ohjearvot ja määräykset täyttyvät. Kunta voi halutessaan 
myös estää asuin- ja lomarakentamisen näille alueille. 

7.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia (maa-
kuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat, muut maankäytön suunnitelmat) sekä niihin liittyviä ym-
päristöselvityksiä, valo- ja ilmakuvia, hankkeessa tehtyjä melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnuk-
sia, karttatarkasteluja sekä YVA-ohjelmasta saatua palautetta. Lisäksi haastatellaan paikallisia 
maankäytön suunnittelijoita. 

Hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä mahdolliset ristiriidat nykyisen ja suunni-
tellun maankäytön kesken kuvaillaan. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkas-
tellaan hankkeen sijaintikunnan sekä lähelle sijoittuvien naapurikuntien osalta. Vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankealueella olevien maankäyttömuotojen 
seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen. 

Lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia vaikutuk-
sia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 
Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön on arvioinut asiantuntija-ar-
viona FCG Finnish Consulting Group Oy:stä projektijohtaja Ville Ahvikko. 
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7.3.1 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Kaavoituksen herkkyyttä muutoksille on arvioitu alueen kaavoitustilanteeseen perustuen. Arvi-
oinnissa on huomioitu, miten olemassa oleva kaavoitus tukee suunniteltua toimintaa ja onko 
vaikutusalue kaavoitustilanteensa vuoksi herkkää suunnitellun toiminnan kaavoittamiselle. Vai-
kutuskohteen herkkyys maankäyttöön kohdistuville vaikutuksille määräytyy kohteen ja sitä ym-
päröivien alueiden nykyisen maankäytön perusteella. Herkkiä muutokselle ovat mm. alueet, 
joilla tai joiden lähiympäristössä sijaitsee arvokkaita luonto- tai maisemakohteita, asumista tai 
virkistyskäyttöä. 

Muutoksen suuruusluokka määräytyy perustuen kaavamuutoksen suuruuteen ja siihen, kuinka 
laajalla alueella kaavamuutos joudutaan tekemään. Arvioitaessa hankkeen maankäyttövaikutus-
ten suuruutta on hankesuunnitelmia verrattu maankäytön nykytilaan. Muutoksen suuruus mää-
ritellään maankäytön muutoksissa muutoksen laadun, laajuuden ja palautuvuuden perusteella. 

Maankäyttövaikutusten sekä kaavoitusvaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan ar-
vioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

7.4 Hankealueen nykytila 

7.4.1 Alueen yleiskuvaus 

Hankealue sijaitsee keskellä Perhon kuntaa, kolmen kilometrin etäisyydellä kirkonkylän pohjois-
puolella. Hankealueelta on Halsuan keskustaan 19 kilometriä, Kyyjärven keskustaan 23 kilomet-
riä, Vimpelin keskustaan 27 kilometriä ja Kinnulan keskustaan 28 kilometriä. Valtatie 13 kulkee 
luode-kaakko-suunnassa hankealueen etelä- ja länsipuolella noin kahden kilometrin etäisyy-
dellä.  

Hankealueen pinta-ala on noin 3300 hehtaaria. Hankealue on tasaista, isoja korkeuseroja ei ole. 
Koko alueen korkeus merenpinnasta vaihtelee noin 155–180 metrin välillä. Korkeimmat alueet 
ovat hankealueen itäosassa. Hankealue on elinympäristöiltään voimakkaasti käsiteltyä ja alueel-
lisesti tavanomaista melko karua metsä- ja suoaluetta. Käytännössä kaikki alueen metsät ovat 
metsätalouskäytössä olevia kangasmetsiä ja suurin osa alueen soista on ojitettu. Alueelle sijoit-
tuu vain vähäisesti iäkkäämpiä metsäkuvioita, kallioisia metsäalueita sekä ojittamattomien soi-
den osia. Alueelle sijoittuu myös pieni lampi ja osittain oikaistuja puroja. Suunnittelualueelta ei 
ole tiedossa uhanalaista tai muutoin arvokkaampaa kasvilajistoa (Laji.fi). 

Suunnittelualueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita tai rakennuksia. Lähin val-
takunnallisesti arvokas maisema-alue, Reisjärven Keskikylä-Kangaskylä (päivitysinventoinnissa 
uudelta nimeltään Reisjärven kulttuurimaisemat), on lähimmillään vajaan 40 kilometrin etäisyy-
dellä suunnittelualueesta. Valtakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventoinnissa lähin eh-
dotettu alue on Perhonjokilaakson kulttuurimaisema Vetelissä noin 30 kilometrin etäisyydellä 
suunnittelualueen luoteispuolella. Lähin valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympä-
ristön kohde on Perhon kirkko Perhon keskustassa noin kolmen kilometrin etäisyydellä. Lähim-
mät maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, Salamajärven ja Penninkijoen kulttuurimai-
sema sekä Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirinneva, ovat lähimmillään reilun kilometrin etäi-
syydellä suunnittelualueesta. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinven-
toinnissa nämä alueet ovat sellaisenaan poistuneet luettelosta, mutta Salamajärven ja Pennin-
kijoen kulttuurimaisema on supistettu pienemmäksi maisema-alueeksi Perhon järvimaisema-
alue. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi ennestään tunnettu muinaisjäännös, Tupsukuusenkan-
gas, joka on tervahauta. 

Hankealueelle sijoittuu muutamia turvetuotantoa tai metsätaloutta palvelevia rakennuksia, ja 
kunnan rakisterin mukaan metsästysmaja, eräkämppä, taukotupa ja metsäkamppä. Hankealu-
eella on kattavasti olemassa olevaa tiestöä. 
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Kuva 7-1. Kokkonevan alueen erilaisia elinympäristötyyppejä (kuvat: Marjo Pihlaja / Latvasilmu 
osk) 
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Kuva 7-2.  Hankealue ja sähkönsiirtoreitit ortoilmakuvassa. 

7.5 Yhdyskuntarakenne 

Hankealueella ja sen lähiympäristössä on metsätalousaluetta, turvetuotantoalueita ja peltoalu-
eita. Lähin taajama-asutus sijaitsee Perhon kirkonkylällä (823 asukasta vuonna 2020), lähimmil-
lään noin kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta (kuva 7-2). Alle 20 kilometrin sä-
teellä on tämän lisäksi taajama Möttösessä (288 asukasta) noin 8 kilometrin etäisyydellä hanke-
alueen kaakkoispuolella ja Halsuan kirkonkylällä (470 asukasta) noin 18 kilometrin etäisyydellä 
hankealueen pohjoispuolella. Lähimmät kylät sijoittuvat Kokkolantien ja Hietaniementien var-
sille hankealueen eteläpuolelle. Hankealueen pohjoispuoli on harvaan asuttua. Lähin pienkylä 
on Kivikankaalla noin seitsemän kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista Vetelin kunnan-
rajalla.  
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Kuva 7-3. Yhdyskuntarakenne hankealueen ympäristössä (Lähde: SYKE avoin tieto 2020).  

Voimajohtoreittien yhdyskuntarakenne on alkuosissa maaseutuasutuksesta ja pienkylästä koos-
tuvaa. Voimajohtoreitin B länsipuolelle sijoittuu taajama Perhon kuntakeskus. Muutoin sähkön-
siirtoreitit ovat pääosin metsätalousalueella. 
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7.6 Asutus ja väestö  

7.6.1 Hankealue 

Perhossa oli vuoden 2021 lopussa 2676 asukasta. Perho on osa Kaustisen seutukuntaa, johon 
kuuluu tämän lisäksi Halsua, Toholampi, Lestijärvi, Veteli ja Kaustinen. Pinta-alaltaan kunta on 
776,23 km2, josta vesistöä on 24,9 km2 (Perhon kunta 2021). Perhon väestökehitys on vähenevä 
(Tilastokeskus 2021).  

Väestöstä suuri osa asuu Perhon keskustassa ja Oksakosken alueella. Hankealueen ympäristö on 
harvaan asuttua (kuva 7-4). Haja-asutusta sijoittuu pienkylien lisäksi teiden varsille. Tilastokes-
kuksen ruututietokannan mukaan alle viiden kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista 
asuu 1446 asukasta (taulukko 7-1.).  

Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Vakituiseen asutukseen on etäisyyttä 
vähintään kilometri suunnitelluista voimaloista. Lähimmät varsinaiset asuinrakennukset 
sijoittuvat hankealueen eteläpuolelle Oksakoskelle ja Hietaniemen kyläalueelle noin 1,5 
kilometrin etäisyydelle voimaloista. Asutusta hankealueen ympäristössä on lisäksi itäpuolella 
Jängässä, eteläpuolella Pannulassa, Kokkonevassa ja Perhon taajamassa. Hankealueen 
pohjoispuolella ei ole asutusta (taulukko 7-1. ja kuvat 7-4 ja 7-5). Tilastokeskuksen 
Ruututietokannan mukaan hankealueen lähiympäristössä 2 kilometrin etäisyydellä voimaloista 
on 138 asuinrakennusta ja asuu 361 asukasta. 

 

Kuva 7-4. Asukkaat hankealueen ympäristössä (Tilastokeskus: Ruututietokanta 2020). 
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Hankealueelle ei sijoitu yhtään lomarakennusta. Lähimmät lomarakennukset sijoittuvat 
hankealueen länsi- ja itäpuolelle noin 1,5 kilometrin etäisyydelle lähimmästä voimalapaikasta. 
Loma-asutus on enimmäkseen keskittynyt Kokkolantien varteen ja vesistöjen rannoille.  Alle 
kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee yhteensä kymmenen lomarakennusta. Muut 
ympäristön lomarakennukset sijoittuvat vähintään kahden kilometrin etäisyydelle 
suunnitelluista voimaloista. Hankealueen Itäpuolelle reilun 2 kilometrin etäisyydelle, 
Jänkäjärvelle sijoittuu useita loma-asuntoja (taulukko 7-1, kuvat 7-5 ja 7-6). 
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Taulukko 7-1. Hankealueen lähialueiden asukkaiden määrät vuoden 2019 lopussa (Lähde: Ti-
lastokeskus, ruututietokanta 2020) sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asun-
tojen määrät (Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2021). 

Kokkoneva 

VE1 

Etäisyys lähimpään 
tuulivoimalaan  

Asukkaita  Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja  

 Alle 3 km 808 306 34 

 3-5 km 634 266 28 

 5-10 km 926 394 185 

 10-20 km 1753 794 414 

Kokkoneva 

VE2 

Etäisyys lähimpään 
tuulivoimalaan  

Asukkaita  Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja  

 Alle 3 km 781 306 33 

 3-5 km 659 266 28 

 5-10 km 942 397 181 

 10-20 km 1736 794 413 
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Kuva 7-5. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella vaihto-
ehdossa VE1 (Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2021). 
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Kuva 7-6. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella vaihto-
ehdossa VE2 (Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2021). 

7.6.2 Sähkönsiirtoreitit 

Sähkönsiirtoreittien läheisyyteen alle 100 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohdosta ei 
sijoitu asuin- tai lomarakennuksia.  Asuinrakennuksia ei siten sijoitu johtoaukealle tai johtoalu-
een reunavyöhykkeelle uuden uuden voimajohdon rakentamisen seurauksena. Alle 300 metrin 
etäisyydelle suunnitellusta voimajohtoreitistä sijoittuu vaihtoehdoissa A ja C kaksi asuinraken-
nusta, ja vaihtoehdossa B kahdeksan asuinrakennusta ja kaksi lomarakennusta. 
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Taulukko 7-2. Sähkönsiirtoreittien lähialueiden asukkaiden määrät vuoden 2019 lopussa 
(Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 2020) sekä asuinrakennusten ja vapaa-
ajan asuntojen määrät (Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2021). 

Rakennukset (MML) VE A VE B VE C 

0-100 metrin etäisyys 

Asuinrakennukset 0 0 0 

Lomarakennukset 0 0 0 

100-300 metrin etäisyys 

Asuinrakennukset 2 8 2 

Lomarakennukset 0 2 0 

 

7.7 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet 
on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kun-
tien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnalli-
sista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston 
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinympäristön laatua, luonto- ja kulttuu-
riperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa. 

Hanketta koskevat seuraavat voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Tavoite: Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan 
edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle 
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimapuiston toteuttamisessa on otettu huomi-
oon alueiden omien vahvuuksien, sijaintitekijöiden sekä elinkeinoelämän edellytysten 
vahvistaminen. Yleiskaava lisää paikallista sähköntuotantoa ja siten alueen omava-
raisuutta. Tuulivoimapuisto edistää myös Perhon kunnan elinvoimaisuutta ja omava-
raisuutta. Tuulivoimayleiskaavat edistävät tuulivoimahankkeita kehittävien yritysten 
toimintaedellytyksiä. 

Tavoite: Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan 
yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Tuuli on uusiutuva energialähde ja edistää täten tavoi-
tetta vähähiiliselle yhdyskuntakehitykselle. Hanke hyödyntää olemassa olevia raken-
teita mm. teiden ja sähkönsiirron osalta osalta. 
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Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

Tavoite: Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan 
muutoin. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimapuiston sijoituksessa on huomioitu alueen 
lähiympäristö ja luonnontila. Yleiskaavaalue ei sijoitu tulvavaara-alueelle. Tuulivoima 
on yksi ilmastoystävällisimpiä energiamuotoja. 

Tavoite: Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimalat on sijoitettu mahdollisimman etäälle 
asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista meluhaittojen ehkäisemiseksi. 

Tavoite: Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaiku-
tuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla 
tavoin. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Ihmisten terveydelle mahdollisesti tuulivoimaloista ai-
heutuvat haitat on huomioitu sijoittamalla voimalat etäälle asutuksesta ja muista 
vaikutuksille herkistä toiminnoista. Melu- ja välkemallinnuksin on osoitettu, etteivät 
välke tai meluarvot ylitä asutuksen osalta annettuja määräyksiä ja ohjearvoja. 

Tavoite: Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuo-
lustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset 
ja toimintamahdollisuudet. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Maanpuolustuksen ja sotilasilmailun tarpeet turva-
taan pyytämällä lausunnot puolustusvoimilta kaavavaiheessa niin kaavaluonnoksen 
kuin kaavaehdotuksen osalta ja ottamalla ne huomioon hankkeen suunnittelussa. 
Myös pääesikunnalta pyydetään lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Tavoite: Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimalat on sijoitettu mahdollisimman etäälle 
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä luonnonperinnön arvokohteista niiden 
luonteen säilymisen turvaamiseksi. Suunniteltua hanketta ja sen suhdetta valtakun-
nallisiin maisema-, kulttuuri ja luonnonarvoihin on arvioitu tämän arviointimenette-
lyn yhteydessä. Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alu-
eita, kulttuurihistoriallisia ympäristöjä tai valtakunnallisesti merkittäviä esihistorialli-
sia suojelualuekokonaisuuksia. Alue ei erotu maisemallisesti muusta ympäristöstä, 
eikä siellä sijaitse merkittäviä maisema-arvoja omaavia kohteita. Kolmenkymmenen 
kilometrin säteelle tuulivoimaloista sijoittuu kolme valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä. Näistä lähimmäksi sijoittuu Perhon kirkko. Etäisyyttä 
tuulivoimaloihin on lähimmillään noin kolme kilometriä 

Tavoite: Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimahankkeen suunnittelussa on otettu huomi-
oon luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden säilymi-
nen sekä ekologisten yhteyksien säilyminen sijoittamalla tuulivoimalat riittävän 
etäälle tällaisista alueista. Luonnon kannalta arvokkaat kohteet on tunnistettu 
kaava-alueelta ja sen lähialueilta ja ne on huomioitu suunnittelussa.  

Tavoite: Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- 
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ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säi-
lymisestä. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoimalla edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä, koska tuulivoima ei energiamuotona kuluta uusiutumattomia luon-
nonvaroja energian tuottamiseen. Kaava ei sijoitu merkittäville yhtenäisille peltoalu-
eille, eikä se estä metsätalouden harjoittamista kaava-alueella. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Tavoite: Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisu-
jen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Tuulivoima on uusiutuvaa energiantuotantomuoto. 
Kokkonevan tuulivoimapuisto muodostuu enimmillään 42 tuulivoimalasta ja tukee 
täten tavoitetta sijoittaa tuulivoimalat keskitetysti ryhmiin. 

Tavoite: Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kau-
kokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voi-
majohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

➢ Toteutuminen yleiskaavassa: Kokkonevan tuulivoimaosayleiskaava ei vaaranna val-
takunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljetta-
miseen tarvittavien kaasuputkien linjauksia tai niiden toteuttamismahdollisuuksia. 

7.8 Kaavoitus 

7.8.1 Keski-Pohjanmaan maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihemaakuntakaavat 1–5. 
Näistä on koottu Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavojen yhdistelmä 9.12.2019. Vai-
hekaavojen yhdistelmässä on esitetty 1., 2., 3. ja 4. vaihekaavojen voimassa olevat elementit, 
sekä 5. vaihekaava ehdotusvaiheessa esitetyt elementit. 5. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuuston kokouksessa 29.11.2021 ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 3.1.2022. 

Tuulivoimaa on käsitelty Keski-Pohjanmaan toisen vaiheen maakuntakaavassa (valtioneuvoston 
vahvistama 29.11.2007), jolloin esitettiin tuulivoima-alue kohdemerkinnällä Kokkolan Suurteol-
lisuusalueen edustalle. Alueella on lainvoimainen osayleiskaava seitsemälle voimalalle ja raken-
nettuna ja toiminnassa kaksi voimalaa. Tuulivoimaa on käsitelty myös neljännen vaiheen maa-
kuntakaavassa (ympäristöministeriön vahvistama 22.6.2016), jonka tarkoitus on ohjata seudul-
lisesti merkittävien tuulivoimapuistojen sijoittumista Keski-Pohjanmaan manneralueelle. Ran-
nikkoalueen tuulivoimaa ei käsitellä tässä vaihekaavassa. 

Keski-Pohjanmaalla maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain. Tällä hetkellä voimassa olevia 
vaihekaavoja on viisi: 

Maakuntakaavan 1. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 24.10.2003. Maakuntakaa-
van vahvistuspäätös kumosi seutukaavat. Ensimmäisestä vaiheesta voimassa on yhä kehittämis-
periaatemerkintöjä, yhdyskuntarakenteen aluevarauksia sekä luonnonsuojelulain mukaiset Na-
tura 2000 -verkostoon kuuluvat tai siihen ehdotetut alueet.  

Maakuntakaavan 2. vaihekaava vahvistettiin valtioneuvostossa 29.11.2007. Toisesta vaihemaa-
kuntakaavasta voimassa on tällä hetkellä tuulivoimaloille varattu energiahuollonalue Kokkolan 
suurteollisuusalueen ja sataman kupeessa, soiden monikäyttö kokonaisuudessaan sekä muinais-
muistokohteet. 

Maakuntakaavan 3. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 8.2.2012. Kolmannesta vai-
hemaakuntakaavasta on kumottu yksi arvokas harjualue. 
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Maakuntakaavan 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Neljäs vaihe-
maakuntakaava käsittelee useampia tuulivoimaloita sisältävien tuulivoima-alueiden sijoittu-
mista. Kaava myös ajantasaistaa arvokkaita maisema-alueita ja merkittäviä rakennettuja kult-
tuuriympäristöjä koskevat merkinnät maakuntakaavassa vastaamaan kaavaa hyväksyttäessä 
voimassa olleita valtakunnallisia inventointeja. Neljäs vaihemaakuntakaava on voimassa koko-
naisuudessaan (Keski-Pohjanmaan liitto). 

Maakuntakaavan 5. vaihekaava vahvistettiin Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 
29.11.2021. Vaihekaava koostuu kaupan palvelurakenteen ja mitoituksen ajantasaistamisesta, 
ampumaratalain huomioimisesta ampumarataverkoston suunnittelussa, yhdyskuntarakenteen 
sekä liikenneverkon kehittämisperiaatemerkintöjen tarkentamisesta ja kaivostoiminnan sekä 
suurteollisuuden jätehuollon edellytysten tarkistamisesta. 

Näin ollen kaikki vaihemaakuntakaavat ovat nyt voimassa ja maakuntakaavan ohjausvaikutus 
voidaan käsitellä vaihekaavojen yhdistelmämaakuntakaavakarttaa käyttäen. 

Kokkonevan tuulivoimapuiston vaikutusaluetta koskevat Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaa-
vojen yhdistelmässä seuraavat toiminnot ja merkinnät: 

MERKINTÄ MERKINNÄN SELITYS JA KU-
VAUS 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE 
(IV) 

Osa-aluemerkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti merkittävät tuu-
livoimaloiden sijoittamiseen so-
veltuvat tuulivoima-alueet. Maa-
kunnallisesti merkittävä tuuli-
voima-alue muodostuu vähintään 
kymmenestä voimalasta. 

 

Merkintöjen suhde rakentamisrajoi-
tukseen: 

Tuulivoima-alueiden suunnittelua ohjaa-
viin merkintöihin ei sisälly maankäyttö- ja 
rakennuslain 33 §:n mukaista ehdollista 
rakentamisrajoitusta.  

Suunnittelumääräykset: 

Tuulivoima-alueiden suunnittelussa on 
otettava huomioon sekä hankekohtaiset 
että yhteisvaikutukset asutukseen, loma-
asutukseen, maisemaan, rakennettuun 
kulttuuriympäristöön, luontoarvoihin 
sekä liikenneväyliin ja liikennejärjestelyi-
hin ja ehkäistävä merkittävien haitallisten 
vaikutusten muodostuminen. Tuulivoima-
loiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon 
lentoliikenteen, säähavainnoinnin sekä 
Puolustusvoimien toiminnan aiheuttamat 
rajoitteet. Puolustusvoimilta on selvitet-
tävä tuulivoima-alueiden hyväksyttävyys, 
kun tuulivoimaloiden sijainti, rakenne- ja 
korkeustiedot ovat käytettävissä/tie-
dossa. Tuulivoima-alueiden liittämisessä 
sähköverkkoon on ensisijaisesti hyödyn-
nettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 
Tuulivoima-alueiden ja niihin liittyvien 
sähkölinjojen ja teiden suunnittelussa on 
otettava huomioon sekä hankekohtaiset 
että yhteisvaikutukset muuttolinnustoon, 
suurten petolintujen pesimisreviireihin 
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sekä metsäpeurojen tärkeimpiin elinym-
päristöihin ja ehkäistävä merkittävien hai-
tallisten vaikutusten muodostuminen. 

 

TURVETUOTANTOALUE,  
NYKYINEN (II)  

 

Turvetuotantoa koskeva yleinen 
suunnittelumääräys: 

Turvetuotantoalueita suunniteltaessa tu-
lee huomioida sekä pinta- että pohjave-
sien hyvän tilan saavuttaminen sekä val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti arvok-
kaiden kulttuuri-, maisema- ja luontoar-
vojen säilyminen. Turvetuotantoon tulee 
ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoaluei-
siin liittyviä soita tai jo ojitettuja soita. 

 

Suunnittelumääräys: 

Turvetuotannon suunnittelun lähtökoh-
tana tulee olla turvetuotannon aiheutta-
man vesistön kokonaiskuormituksen vä-
hentäminen. 
 

Suunnittelumääräys:  

Yleiset turvetuotannon suunnittelumää-
räykset huomioiden turvetuotannon 
suunnittelun lähtökohtana voi olla myös 
turvetuotannon aiheuttaman vesistön ko-
konaiskuormituksen lisääntyminen. 

 

 

TURVETUOTANTOVYÖHYKE 
1. (II) 

 

 

TURVETUOTANTOVYÖHYKE 
2. (II) 

 

 

Maa-ainesten ottoalue tai ot-
toon soveltuva alue (III) 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee erityistä huomiota kiinnittää otto-
alueen rajaukseen varsinaisen ottoalueen 
ulkopuolisten ympäristö- ja maisema-ar-
vojen sekä kiinteiden muinaisjäännösten 
huomioimiseksi ja niihin kohdistuvien 
haittavaikutusten minimoimiseksi, Na-
tura-alueiden läheisyyteen sijoittuvilla 
alueilla tulee varmistua siitä, ettei ottotoi-
minta merkittävästi heikennä niitä luon-
toarvoja, joiden perusteella alue on sisäl-
lytetty Natura-verkostoon. 

EO-2 Hiekka- ja sora-aineksen otto-
alue tai ottoon soveltuva alue. 

EO-3 Kalliomurskeen ottoalue tai 
ottoon soveltuva alue. 

EO-4 Luonnonkivituotantoon sovel-
tuva alue 

 

MINERAALIVARANTOALUE 
(V) 

Kehittämisperiaatteet: 

Mikäli alueen mineraalivarojen hyödyntä-
mistä edistetään, sovitetaan toiminta yh-
teen muun maankäytön kanssa ja otetaan 
huomioon mineraalivarojen hyödyntämi-
sen ympäristövaikutukset sekä alueiden 
erityispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on varmistuttava siitä, ett-
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eivät suunnitellut toimenpiteet merkittä-
västi heikennä Natura-alueiden suojelun 
perusteena olevia luonnonarvoja. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnittää vesistö-
vaikutuksiin ja veden laadun säilymiseen. 

 

LUONNON MONIMUOTOI-
SUUDEN KANNALTA ERITYI-
SEN TÄRKEÄ SUOALUE (II) 

Informatiivinen merkintä, jolla 
osoitetaan sellaisia maakunnalli-
sesti merkittäviä suoalueita, joi-
den luonnontilaisuus on säilynyt 
edustavana tai joilla muutoin on 
todettu olevan erityisiä luontoar-
voja. 

 

Suunnittelusuositus: 

Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja to-
teuttaa niin, että tuetaan alueen luontoar-
vojen säilymistä kuitenkin siten, että säi-
lyttävät toimet eivät ole maanomistajalle 
kohtuuttomia. 

 

 

ARVOKAS MOREENIALUE (III) 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tu-
lee varmistua siitä, ettei toimenpiteillä ai-
heuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kau-
niin maisemakuvan turmeltumista tai 
luonnon merkittävien kauneusarvojen tai 
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutu-
mista. 

 

SOIDENSUOJELUOHJELMAN 
MUKAAN PERUSTETTU TAI 
PERUSTETTAVAKSI TARKOI-
TETTU SUOJELUALUE (I) 

 

 

 

VANHOJEN LUONNONMET-
SIEN SUOJELUOHJELMAN 
MUKAAN PERUSTETTU TAI 
PERUSTETTAVAKSI TARKOI-
TETTU SUOJELUALUE (I) 

 

 

 
MUINAISMUISTOKOHDE (II) 

Muinaismuistolain (295/63) 
rauhoittama kiinteä muinais-
jäännös. 

 

 

NATURA 2000 -VERKOSTOON 
KUULUVA TAI EHDOTETTU 
ALUE (III) 

 

 

 

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
(V) 

Suunnittelumääräys: 
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Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee kiinnittää erityishuomio yh-
dyskuntarakenteen eheyttämiseen sekä 
alavilla ja avoimilla alueilla sään ääri-ilmi-
öiden ja tulvariskien minimoimiseen. Li-
säksi suunnittelussa tulee korostaa taaja-
mien omaleimaisuutta sekä ympäristö-, 
virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvojen huo-
mioimista. 

 

 

 

KYLÄ (V) 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueiden käytön suunnittelussa tulee 
luoda edellytykset paikallisten palvelui-
den kehittämiselle asuminen ja alkutuo-
tannon sekä muun elinkeinorakenteen 
yhteensovittaminen huomioiden. Suun-
nittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota alueen kylä- ja maisemakuvaan 
sekä luonto- ja kulttuuriympäristön arvoi-
hin. 

 

 KESKUSTATOIMINTOJEN 
KOHDEALUE (V) 

Suunnittelumääräys: 

Alueiden käytön suunnittelussa tulee 
luoda edellytykset elinvoimaisen keskus-
tatoimintojen alueen kehittämiselle ja 
seudullisten kaupan palveluiden sijoittu-
miselle. Suunnittelussa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota alueen taajama- ja 
maisemakuvaan sekä luonto- ja kulttuu-
riympäristön arvoihin. 

 

TEOLLISUUS- JA VA-
RASTOALUE (V) 

Suunnittelumääräys: 

Kohdealueella sallitaan teollista toimintaa 
sekä sitä tukevia palveluita ja rakenteita. 

 

AMPUMARATA (V) Suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee ottaa huomioon harjoitetta-
vien lajien soveltuvuus alueelle sekä huo-
lehtia siitä, että merkittävien toiminnasta 
aiheutuvien ympäristöhäiriöiden vaiku-
tukset ehkäistään riittävin teknisin ratkai-
suin ja/tai suoja-aluein. Vedenhankintaa 
varten tärkeillä ja vedenhankintaan sovel-
tuvilla pohjavesialueilla tulee varmistua 
siitä, ettei radan toiminta vaaranna poh-
javesien laatua, määrää tai vedenhankin-
takäyttöä. 

 MAAKUNNALLISESTI TAI SEU-
DULLISESTI ARVOKAS MAI-
SEMA-ALUE. (IV) 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueiden käytön suunnittelussa tulee var-
mistaa maisema- ja kulttuuriarvojen sekä 
perinnebiotooppien ja muiden alueelle 
ominaisten luontoarvojen säilymien alku-
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tuotannon toiminta- ja kehittämisedelly-
tyksiä vaarantamatta. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee huomioida 
alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan 
antaa niiden säilymisen turvaavia kaava-
määräyksiä ja suunnitteluohjeita. 

 

 VALTAKUNNALLISESTI MER-
KITTÄVÄ RAKENNETTU KULT-
TUURIYMPÄRISTÖ (RKY) (IV) 

Suunnittelumääräys: 

Alueiden käytön suunnittelussa tulee var-
mistaa kohteen kulttuuriperintöarvojen 
säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee huomioida alueen erityis-
piirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden 
säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja 
suunnitteluohjeita. Ympäristöön merkittä-
västi vaikuttavissa hankkeissa on otettava 
huomioon sekä Museoviraston että maa-
kunnan liiton kanta asiaan. 

 

MATKAILUN VETOVOIMA-
ALUE/MATKAILUN JA VIRKIS-
TYKSEN KEHITTÄMISEN KOH-
DEALUE (III) 

mv-3 Metsäpeuranmaan erämat-
kailualue ja Lestijärven kulttuuri-
alue. Alueen kehittäminen perus-
tuu luontoon liittyviin virkistys- ja 
vapaa-aikatoimintoihin alueella 
sijaitsevia luonnontilaisina säily-
neitä aarnimetsiä ja rauhallisia 
metsäjärviä, suoluontoa sekä erä-
maaeläimistöä säilyttäen sekä 
reitistöjä kehittäen. 

 

 

 
VALTATIE/KANTATIE (I)  

 

YHDYSTIE (I)  

 

KEVYENLIIKENTEEN YHTEYS-
TARVE (I) 

 

 

 

PÄÄJOHTO TAI -LINJA (I) 

 

 

 

MOOTTORIKELKKAILUN RUN-
KOREITIN YHTEYSTARVE (I) 
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Lisäksi sähkönsiirtoreittiä koskee Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen yhdistelmässä 
myös seuraava merkintä: 

MERKINTÄ MERKINNÄN SELITYS JA KU-
VAUS 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS 

 

TÄRKEÄ TAI VEDEN- 
HANKINTAAN SOVELTUVA 
POHJAVESIALUE (III) 

Suunnittelumääräys: 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tu-
lee varmistua siitä, ettei toimenpiteillä 
vaaranneta pohjaveden määrää tai laa-
tua. Tämä tulee ensisijaisesti hoitaa sijoit-
tamalla riskialttiit toiminnat alueen ulko-
puolelle ja toissijaisesti estämällä riskien 
syntyminen riittävillä vesiensuojelutoi-
menpiteillä. 

 

7.8.2 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 

Hankkeen sähkönsiirtoreittivaihtoehdot A, B ja C kulkevat Etelä-Pohjanmaan alueella. 

Etelä-Pohjanmaalla on voimassa seuraavat maakuntakaavat: 

• Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympäristöministeriössä 
23.5.2005. Kaavaan on tehty muutos Lapuan kaupungin Honkimäen alueen osalta ja Ym-
päristöministeriö on vahvistanut muutoksen 5.12.2006. 

• Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava (tuulivoima), joka on vahvistettu Ympäristö-
ministeriössä 31.10.2016. 

• Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava (kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot), joka 
on tullut voimaan 11.8.2016. ja 2. vaihemaakuntakaavan muutos (kauppa ja keskusta-
toiminnot) on tullut voimaan 21.4.2020. Tarve muutokselle tuli maankäyttö- ja raken-
nuslakiin tehtyjen, vähittäiskauppaa käsittelevien muutosten vuoksi. Vaihemaakunta-
kaava II on kaavamuutoksella tarkistettu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä tältä 
osin. 

• Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolus-
tusvoimien alueet, bioenergialaitokset ja energiapuun terminaalit), joka on kuulutettu 
voimaan 23.8.2021. 

Maakuntakaavoista on vuonna 2021 koottu Etelä-Pohjanmaan epävirallinen maakuntakaavayh-
distelmä. 

Sähkönsiirtoreitin vaikutusaluetta koskevat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmässä 
seuraavat toiminnot ja merkinnät: 

MERKINTÄ MERKINNÄN SELITYS JA KU-
VAUS 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS 

 

LUONNONSUOJELUALUE 

Merkinnällä osoitetaan valta-
kunnallisiin suojeluohjelmiin 
kuuluvia, luonnonsuojelulain 

Suojelumääräys: 
Ennen alueen suojelupäätöstä sillä ei 
saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, 
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nojalla perustettuja tai perus-
tettavaksi tarkoitettuja, alueita. 

jotka saattavat vaarantaa alueen suoje-
luarvoja. 

SL-2 SOIDENSUOJELUN PERUS- 
OHJELMA 

 

NATURA 2000 -VERKOS-
TOON KUULUVA ALUE 

Alue on lintu- ja luontodirektii-
vin mukaan Euroopan yhteisön 
tärkeänä pitämä alue. 

 

 

ARVOKAS HARJUALUE TAI 
MUU GEOLOGINEN  
MUODOSTUMA 

Merkinnällä osoitetaan valtio-
neuvoston hyväksymän harju-
jensuojeluohjelman mukaiset 
valtakunnallisesti arvokkaat 
harjualueet. 

 

 

POHJAVESIALUE 

Merkintä osoittaa pohjavesialu-
etta, jolla osoitetaan määrälli-
sesti ja laadullisesti myös tule-
vien sukupolvien pohjaveden 
tarve. 

Suunnittelumääräys: 

Aluetta koskevat toimenpiteet on 
suunniteltava niin, että pohjaveden 
laatu ei huononnu eikä alueen antoi-
suus pienene. 

Suositus: 

Maa-ainesten ottaminen tulee kieltää 
vedenottamon tai suunnitellun veden-
ottamon lähisuojavyöhykkeellä. 

 
OHJEELLINEN ULKOILU-
REITTI 

Yleisen ulkoilutoiminnan kan-
nalta tärkeä ulkoilun runko-
reitti. 

Suunnittelumääräys: 

Reitin yksityiskohtainen sijainti tulee 
suunnitella yhteistyössä maanomista-
jien ja viranomaistahojen kanssa. 

 

OHJEELLINEN MOOTTORI-
KELKKAILUN RUNKOREITTI 

Merkinnällä osoitetaan maa-
kunnalliseen runkoverkostoon 
kuuluva yleiseen käyttöön kehi-
tettävä moottorikelkkailureitti. 

Ohjeellinen moottorikelkkailun 
runkoreitti perustuu melkein 
kokonaan jo olemassa oleviin 
moottorikelkkayhdistysten yllä-
pitämiin reitteihin. 

Suunnittelumääräys: 

Reitin yksityiskohtainen sijainti tulee 
suunnitella yhteistyössä maanomista-
jien ja viranomaistahojen kanssa. Reit-
tejä ei tule suunnitella kulkemaan Na-
tura 2000 –verkoston tai suojelualuei-
den kautta. Pois lukien metsälain no-
jalla suojeltavat natura-alueet. 
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TURVETUOTANTOALUE 

Merkinnällä osoitetaan toimin-
nassa olevia turvetuotantoalu-
eita tai alueita, joilla on voi-
massa oleva lainvoimainen ym-
päristölupa turvetuotantoon. 

 

 

TURVETUOTANTOON  
SOVELTUVA ALUE (III) 

Merkinnällä osoitetaan turve-
tuotantoon soveltuvia suoalu-
eita. 

Suunnittelumääräys: 

Turvetuotantoon soveltuvan alueen yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon turvetuotannon 
vaikutukset asutukseen. Alueen käyt-
töönoton suunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota vesiensuojelu-
menetelmien tehokkuuteen ja valuma-
alueella yhtäaikaisesti tuotannossa ole-
vien alueiden määrään siten, että tur-
vetuotanto osaltaan ottaa huomioon 
vesienhoidon toimenpideohjelmissa 
asetetut tavoitteet ja edistää niiden to-
teutumista. Suunnittelussa on huomioi-
tava tuotantoalueiden yhteisvaikutuk-
set vesistöihin ja valuma-alueen koko-
naiskuormitus, sekä tarvittaessa vai-
heistettava tuotantoa huomioiden ala-
puolisten vesistöjen tila. Alueiden yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tu-
lee selvittää happamien sulfaattimai-
den esiintyminen ja suunnitella tuo-
tanto siten, ettei se aiheuta merkittä-
vää hapanta huuhtoumaa. 

 

KALLIOKIVIAINESTEN 
OTTAMISALUE 

Merkinnällä osoitetaan maa-
kunnallisesti merkittävät kallio-
kiviaineksen ottamisalueet. 

Suositus: 

Suosituksena on, että kalliokiviainesten 
ottamisen tulee perustua koko muo-
dostumaa koskevaan suunnitelmaan. 

 

KYLÄ 

Merkinnällä osoitetaan sellaiset 
aluerakenteen kannalta tärkeät 
talouskylät, joihin suuntautuu 
tai joihin halutaan ohjata maa-
seuturakentamista tai jotka 
ovat merkittäviä maaseudun ta-
sapainoisen kehittämisen kan-
nalta. Kyliä, jotka sijoittuvat vä-
littömästi kuntakeskuksen lä-
heisyyteen tulee tarkastella c-
merkinnän yhteydessä osana 
keskusta-alueiden muodosta-
maa kokonaisuutta 

Suunnittelumääräys: 

Kylien suunnittelun tulee tukea kyläku-
van eheyttämistä 
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MAASEUDUN KEHITTÄMI-
SEN KOHDEALUE 

Merkinnällä osoitetaan kylä- ja 
palveluverkkoa tukevia maa-
seudun kehittämispolitiikan 
alueidenkäytöllisiä periaatteita. 
Merkinnällä torjutaan syrjäisen 
ja ydinmaaseudun taantumis-
kehitystä. Maaseudun kehittä-
misen kohdealueet korostavat 
kyläverkon merkitystä maaseu-
dun elinvoimaisuudelle ja elin-
keinotoiminnalle. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen kehittämisessä ja suunnitte-
lussa tuetaan olemassa olevaa kylära-
kennetta ja sen palvelujen säily-
misedellytyksiä. Maatilatalouden ja sen 
sivuelinkeinojen kuten maaseutumat-
kailun sekä pk-teollisuuden alueiden-
käytöllisiä toimintaedellytyksiä ediste-
tään. 

 
VALTATIE TAI KANTATIE 

Merkinnällä osoitetaan katta-
van verkon TEN-T -tie (vt 3) ja 
valta- ja kantatiet. Valtatiet pal-
velevat valtakunnallista ja maa-
kuntien välistä pitkämatkaista 
liikennettä ja kantatiet täyden-
tävät valtatieverkkoa ja palvele-
vat maakunnan sisäistä verk-
koa. Suunnittelussa ja rakenta-
misessa valta- ja kantateille on 
asetettu korkeammat laatu- ja 
palvelutasotavoitteet. 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on otettava huomioon päätieverkon lii-
kennemäärät, liikenteen sujuvuus ja 
kasvu sekä liikenneturvallisuus. Merkit-
tävästi parannettavia risteysjärjestelyjä 
ja muita parannustoimenpiteitä on 
mahdollista toteuttaa edellä mainittu-
jen näkökohtien perusteella. Suunnitte-
lussa on huomioitava arvokkaat mai-
sema-alueet, ympäristö ja melunsuo-
jaus. 

Alueella on voimassa MRL 33 §:n mu-
kainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

VOIMAJOHTO 

Merkinnällä osoitetaan kanta-
verkko; 400 kV ja 220 kV sekä 
110 kV:n alueverkko. 
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Kuva 7-7. Yhdistelmäkuva Keski-Pohjanmaan yhdistelmämaakuntakaavasta ja Etelä-Poh-
janmaan epävirallisesta maakuntakaavayhdistelmästä. Suunnittelualue sijait-
see Keski-Pohjanmaan maakunnassa ja sähkönsiirtoreitit kulkevat Etelä-Pohjan-
maan maakunnan alueelle. Suunnittelualue on rajattu vaaleanpunaisella vii-
valla.  
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Tuulivoimaa koskevat yleismääräykset Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa  

Maakuntakaavassa on annettu koko maakuntakaavan aluetta koskevia alueidenkäytön 
periaatteita ja yleismääräyksiä. Tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat 
maakunnallisesti merkittävät tuulivoima-alueet osoitetaan osa-aluemerkinnällä. 
Tuulivoiman rakentamista koskevia yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

• Tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon sekä hankekohtaiset että yh-
teisvaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maisemaan, rakennettuun kulttuuriym-
päristöön, luontoarvoihin sekä liikenneväyliin ja liikennejärjestelyihin ja ehkäistävä mer-
kittävien haitallisten vaikutusten muodostuminen.  

• Tuulivoimaloiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon lentoliikenteen, säähavainnoinnin 
sekä Puolustusvoimien toiminnan aiheuttamat rajoitteet. Puolustusvoimilta on selvitet-
tävä tuulivoima-alueiden hyväksyttävyys, kun tuulivoimaloiden sijainti-, rakenne- ja kor-
keustiedot ovat käytettävissä/tiedossa.  

• Tuulivoima-alueiden liittämisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti hyödynnettävä ole-
massa olevia johtokäytäviä. 

• Tuulivoima-alueiden ja niihin liittyvien sähkölinjojen ja teiden suunnittelussa on otet-
tava huomioon sekä hankekohtaiset että yhteisvaikutukset muuttolinnustoon, suurten 
petolintujen pesimisreviireihin sekä metsäpeurojen tärkeimpiin elinympäristöihin ja eh-
käistävä merkittävien haitallisten vaikutusten muodostuminen. 

Lisäksi on esitetty aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä:  

• Tuulivoima-alueiden 849_701 ja 849_704 suunnittelussa on varmistettava maisema-ar-
vojen säilyminen Lestijokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. 

• Tuulivoima-alueen 421_702 suunnittelussa on erityisesti huomioitava Lestijärven maa-
kunnallisesti arvokas maisema-alue.  

• Tuulivoima-alueella 421_704 tuulivoimaloiden määrän mitoituksella ja sijoittelulla tulee 
turvata sääksen saalistusreitit Lestijärvelle.  

• Tuulivoima-alueiden 74_701, 74_702, 74_704, 421_701, 421_702, 421_703 ja 849_703 
tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata riittävä etäisyys metsäpeurojen vasomisalu-
eisiin.  

• Tuulivoima-alueella 74_701 tulee erityisesti huomioida luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeiden soiden luontoarvojen säilyminen.  

• Tuulivoima-alueiden 74_701, 74_702, 74_704, 421_702 ja 421_703 tarkemmassa suun-
nittelussa tulee turvata läheisten maakotkan reviirien säilyminen. 

 

7.8.3 Yleiskaavat 

Hankealueen itäosassa on voimassa Salamajärven rantayleiskaava, alue on merkattu kaavassa 
maa- ja metsätalouskäyttöön. Lähimmät muut voimassa olevat osayleiskaavat, Oksakosken ja 
Perhon osayleiskaavat, sijaitsevat hankealueen eteläpuolella (kuva 7-8). Oksakosken osayleis-
kaava sijoittuu hankealueen välittömään läheisyyteen sen länsipuolelle. Perhon osayleiskaava 
noin kilometrin etäisyydelle etelään. Lähimmät tuulivoimaosayleiskaavat ovat Limakon ja Ala-
joen tuulivoimapuistojen osayleiskaavat (kuva 7-8). 
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Suunniteltujen alustavien sähkönsiirtoreittien A ja C, pohjoisosat kulkevat Oksakosken osayleis-
kaavan alueella noin 3 kilometrin matkalla. Oksakosken osayleiskaavassa suunnitellun voima-
johtoreitin varrelle on merkitty pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M). 

Suunnitellun alustavan sähkönsiirtoreitin B, pohjoisosa kulkee Perhon osayleiskaavan alueella 
noin 3 kilometrin matkalla, sekä Limakon tuulivoimapuiston osayleisaavan alueella noin 1,5 km. 
Perhon ja Limakon osayleiskaavoissa suunnitellun voimajohtoreitin varrelle on merkitty pääasi-
assa maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M). Alustavan sähkönsiirtoreitin B, keskiosa kulkee 
Alajoen tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueella 1,5 km matkalla. Alue on varattu kaavassa 
energian siirtoon. Porasen rantayleiskaavan alueella sähkönsiirtoreitti kulkee 7,5 km matkalla 
maa- ja metsätalouteen varatulla alueella.  

 

Kuva 7-8. Yleiskaavojen ja rantayleiskaavojen sijoittuminen tuulivoimapuiston ja voimajohtojen 
ympäristöön. 

7.8.4 Asemakaavat 

Hankealueella ja sähkönsiirtoreittien varrella ei ole asemakaavoitettuja alueita. Lähimmät ase-
makaava-alueet sijoittuvat Perhon keskusta-alueille. 
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7.9 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

7.9.1 Suhde maakuntakaavaan 

Kokkonevan tuulivoimapuiston alueella ovat voimassa Keski-Pohjanmaan vaihemaakunta-kaa-
vat. Maakuntakaavoituksessa suurin osa hankealueesta on osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi 
(tv-1, 4. vmkk), mikä tukee hankkeen sijoittamista alueelle. Molemmissa hankevaihtoehdoissa 
voimalat sijoittuvat joko kokonaan maakuntakaavaan merkitylle tuulivoimaloiden alueelle tai 
sen välittömään läheisyyteen (7-9). Hankealueelle on osoitettu tuotannossa olevia turvetuotan-
toalueita (EO1, 2. vmkk). Alueen turvetuotanto on loppumassa, eikä ristiriitaa toimintojen välillä 
siten synny. Hankealueen länsiosiin sijoittuu lounais-koillissuuntainen päävoimajohto (400/220 
kV), johon on varattu hankeessa riittävä suojaetäisyys. Hankealueen osalta ristiriitaa maakunta-
kaavoituksen kanssa ei ole.  

Sähkönsiirtoreitit A ja C sivuavat hankealueen länsiosaa. Hankealueen länsilaidalla sähkönsiir-
toreittiä sivuten on maa-ainesten ottoalue tai ottoon soveltuva alue (EO-1). Alueelle sijoittuu 
ennestään voimajohtoja, joiden rinnalle suunniteltu voimajohtoreitti sijoittuu. Ristiriita maakun-
takaavamerkinnän kanssa on vähäinen. Tuulivoimalat on pääosin sijoitettu VE 1 ja VE 2 osalta 
maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle (tv). VE 2 osalta vaikutukset ovat kohti 
Oksakosken kyläaluetta jossain määrin suuremmat. Voimaloiden sijoittelua on tarkennettu 
suunnitteluprosessissa suhteessa vakituiseen ja loma-asutukseen.    
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Kuva 7-9. Otteet Keski-Pohjanmaan yhdistelmämaakuntakaavasta. Yllä VE1 voimalasijoit-
telu ja alla VE2 voimalasijoittelu. 

Hankkeen suhde maakuntakaavan tuulivoiman rakentamista koskeviin yleisiin suunnittelumää-
räyksiin:  
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• Määräys: Tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon sekä hankekohtai-
set että yhteisvaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maisemaan, rakennettuun 
kulttuuriympäristöön, luontoarvoihin sekä liikenneväyliin ja liikennejärjestelyihin ja eh-
käistävä merkittävien haitallisten vaikutusten muodostuminen.  

o Toteutuminen hankkeessa: Hankekohtaiset ja yhteisvaikutukset asutukseen, 
loma-asutukseen, maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön, 
luontoarvoihin sekä liikenneväyliin ja liikennejärjestelyihin on otettu 
suunnittelussa huomioon. Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, etteivät ne 
pääsisi aiheuttamaan turvallisuusvaaraa. Turvaetäisyydet on huomioitu jo 
useissa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavissa suojaetäisyyksissä (mm. 
etäisyydet tiestöön, rautateihin, korkeusrajoitukset jne.). 

• Määräys: Tuulivoimaloiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon lentoliikenteen, sääha-
vainnoinnin sekä Puolustusvoimien toiminnan aiheuttamat rajoitteet. Puolustusvoimilta 
on selvitettävä tuulivoima-alueiden hyväksyttävyys, kun tuulivoimaloiden sijainti-, ra-
kenne- ja korkeustiedot ovat käytettävissä/tiedossa.  

o Toteutuminen hankkeessa: Hankkeessa on pyydetty pääesikunnan lausunto ja 
hankkeen tutkavaikutukset selvitettään VTT:llä. Kaavasta pyydetään lisäksi 
lausunnot 3. logistiikkarykmentiltä. 

• Määräys: Tuulivoima-alueiden liittämisessä sähköverkkoon on ensisijaisesti hyödynnet-
tävä olemassa olevia johtokäytäviä. 

o Toteutuminen hankkeessa: Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu ennestään voi-
majohtoja, joiden johtokäytäviin suunniteltu voimajohtoreitti yhtyy. Ristiriita 
maakuntakaavamerkinnän kanssa on vähäinen. 

• Määräys: Tuulivoima-alueiden ja niihin liittyvien sähkölinjojen ja teiden suunnittelussa 
on otettava huomioon sekä hankekohtaiset että yhteisvaikutukset muuttolinnustoon, 
suurten petolintujen pesimisreviireihin sekä metsäpeurojen tärkeimpiin elinympäristöi-
hin ja ehkäistävä merkittävien haitallisten vaikutusten muodostuminen. 

o Toteutuminen hankkeessa: katso linnustokappale 

Lisäksi on esitetty aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä:  

• Määräys: Tuulivoima-alueiden 849_701 ja 849_704 suunnittelussa on varmistettava 
maisema-arvojen säilyminen Lestijokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-
alueella. 

o Toteutuminen hankkeessa: ei koske hankealuetta 

• Määräys: Tuulivoima-alueen 421_702 suunnittelussa on erityisesti huomioitava Lesti-
järven maakunnallisesti arvokas maisema-alue.  

o Toteutuminen hankkeessa: ei koske hankealuetta 

• Määräys: Tuulivoima-alueella 421_704 tuulivoimaloiden määrän mitoituksella ja sijoit-
telulla tulee turvata sääksen saalistusreitit Lestijärvelle.  

o Toteutuminen hankkeessa: ei koske hankealuetta 

• Määräys: Tuulivoima-alueiden 74_701, 74_702, 74_704, 421_701, 421_702, 421_703 ja 
849_703 tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata riittävä etäisyys metsäpeurojen va-
somisalueisiin.  

o Toteutuminen hankkeessa: ei koske hankealuetta 
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• Määräys: Tuulivoima-alueella 74_701 tulee erityisesti huomioida luonnon monimuotoi-
suuden kannalta tärkeiden soiden luontoarvojen säilyminen.  

o Toteutuminen hankkeessa: ei koske hankealuetta 

 

• Määräys: Tuulivoima-alueiden 74_701, 74_702, 74_704, 421_702 ja 421_703 tarkem-
massa suunnittelussa tulee turvata läheisten maakotkan reviirien säilyminen. 

o Toteutuminen hankkeessa: ei koske hankealuetta 

 

7.9.2 Suhde yleis- ja asemakaavoihin 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen alueen itäosassa on voimassa Salamajärven rantayleiskaava, 
hankealue, joka menee päällekkäin rantayleiskaavan kanssa, on osoitettu rantayleiskaavassa 
maa- ja metsätalouskäyttöön. Lähimmät muut voimassa olevat yleiskaavat, Oksakosken ja Per-
hon osayleiskaavat, sijaitsevat hankealueen eteläpuolella (kuva 7.8). Oksakosken osayleiskaava 
sijoittuu hankealueen välittömään läheisyyteen sen länsipuolelle. Perhon osayleiskaava noin ki-
lometrin etäisyydelle etelään. Lähimmät tuulivoimaosayleiskaavat ovat Limakon ja Alajoen tuu-
livoimapuistojen osayleiskaavat.  

Oksakosken osayleiskaava on hyvin paljon nykyisen maankäytön toteava. Lähinnä Oksakosken 
kylän koillispuolelle on mahdollistettu uutta teollista toimintaa. Kyseiselle uudelle TY-alueelle on 
noin 1,4 kilometrin etäisyys lähimmästä voimalan paikasta. Perhon osayleiskaavassa on osoi-
tettu uusi pientalovaltainen asuntoalue (AP), jolle etäisyyttä lähimmstä voimalasta olisi hieman 
yli 2 kilometriä. Alue ei ole vielä toteutunut.  

Ympäristön voimassa olevat yleis- tai asemakaavat sijoittuvat sen verran etäälle Kokkonevan 
tuulivoimaloista, että hankkeella ei ole suoria maankäytöllisiä vaikutuksia kaavoihin eivätkä 
suunnitellut voimalat estä kaavojen toteutumista.  

Alustavat sähkönsiirtoreitit A ja C on linjattu Oksakosken osayleiskaavan kautta ja Porasen ran-
tayleiskaavaa sivuten. Oksakosken osayleiskaavaan on osoitettu olemassa olevan voimalinjan 
viereen uusi voimajohto -merkintä. Näin ollen vaihtoehdot A ja C eivät aiheuta ristiriitoja kaavo-
jen toteutuksen suhteen.  

Alustava sähkönsiirtoreitti B on linjattu Limakon tuulipuiston osayleiskaavan kautta, Perhon ja 
Möttösen yleiskaavoja sivuten sekä Porasen ja Alajoen tuulipuiston yleiskaavojen kautta. Reitti-
vaihtoehto B kulkisi olemassa olevan voimajohdon kanssa samassa maastokäytävässä, jolloin 
vaikutukset lähellä olevaan maankäyttöön ja uuden suunnitteluun ovat vähäisiä.   

7.9.3 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maan-
käyttöön 

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla maa- ja 
metsätalousaluetta ja turvetuotantoaluetta rakennetuksi alueeksi, mutta valtaosalla tuulivoima-
puistojen alueista maankäyttö voi jatkua entisellään. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikai-
sessa vaiheessa kunkin tuulivoimalan ympäriltä raivataan puusto noin hehtaarin alueelta. Osa 
raivatusta alueesta saa palautua metsätalouskäyttöön rakentamisen jälkeen.  

Tuulivoimahankkeen alue on murroksessa turvetuotannon päättyessä ilman tuulivoiman raken-
tamistakin. Tuulivoimaa varten rakennettava huoltotiestö on myös muiden maanomistajien käy-
tettävissä ja parantaa alueen saavutettavuutta. Tuulivoimarakentamiseen alueesta käytetään 
vain pieni murto-osa. Muu osa hankealueesta voi jäädä nykyiseen käyttöön tai alueelle voidaan 
suunnitella muuta maankäyttöä. 
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Tuulivoimahankkeen alueella tuulivoimaloiden lisäksi maa- ja metsätalous- sekä turvetuotanto-
käytössä olevaa maata häviää rakennettavien tuulivoimaloiden huoltoteiden ja sähköasemien 
alueilta. Huoltotiet tehdään parantamalla alueen nykyisiä teitä tai rakentamalla uusia teitä. Han-
kealueen nykyistä perusparannettavaa tiestöä on vaihtoehdossa VE1 noin 43,1 kilometriä ja 
vaihtoehdossa VE2 noin 46,7 kilometriä. Uutta tiestöä tarvitaan vaihtoehdossa VE1 noin 24,8 
kilometriä ja vaihtoehdossa VE2 noin 25 kilometriä. 

Taulukko 7-3. Tuulivoimaloiden ja uusien teiden edellyttämät maa-alueet.  

 Voimalat (kappale-
määrä ja maa-ala   
hehtaareina) 

Uusi tiestö (teiden 
pituus km ja maa-
ala hehtaareina, 
tien leveys 10 m 
puutonta aluetta) 

Yhteensä  
(hehtaaria) 

Osuus hanke-alu-
een kokonais-
pinta-alasta (%) 

VE 1 
34 kpl 

noin 34 ha 

24,8 km 

24,8 ha 

 

noin 58,8 ha 

 

1,8 % 

VE 2 
42 kpl 

noin 42 ha 

25,0 km 

25,0 ha 

 

noin 67,0 ha 

 

2,0 % 

 

Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat hankealueen sisällä lähinnä teiden rinnalle ja peltoalueille. Metsä-
alueelle voimajohtoa sijoittuu noin 1,9 kilometrin matkalla, jolloin metsätalouskäytöstä poistuu 
noin 3,8 hehtaaria. Hankealueen ulkopuolella metsätalousalueelle voimajohtoreitistä sijoittuu 
noin 5 kilometrin osuus ja metsätalouskäytöstä poistuu noin 3 hehtaaria. Peltoalueelle voima-
johtoreitistä sijoittuu hankealueen ulkopuolella noin 3 kilometrin osuus. Peltoalueella voima-
johto rajoittaa maankäyttöä pylväiden perustusten kohdalla. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana vapaata liikkumista joudutaan turvallisuussyistä rajoit-
tamaan tuulipuistoalueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä. Rakentaminen rajoittaa myös näi-
den alueiden käyttöä metsästykseen ja virkistykseen. Rajoitus kohdistuu pienelle alueelle ja se 
poistuu heti rakentamisen päätyttyä. 

Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat hankealueen sisällä lähinnä teiden rinnalle ja peltoalueille. 

 

Taulukko 7-4. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri tuulivoimapuiston hanke-
vaihtoehdoissa. 

 Tuulivoimapuiston vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja  

maankäyttöön 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen ai-
heuttaja 

Vaikutuksen merkittävyys 

VE0 VE1 VE2 

Puuston raivaus ja 
metsätalouden me-
nettämä maa-ala 

Rakentamis-
toimenpiteet ja 
nostoalueen rai-
vaus 

Ei vaikutusta Vähäinen - Vähäinen - 

Rakentamisen aikai-
nen liikkumisen ra-
joitus hankealueella 

Rakentamis-
toimenpiteet  

Ei vaikutusta Vähäinen - Vähäinen - 
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Taulukko 7-5. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa 

 Tuulivoimapuiston vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja  

maankäyttöön 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen ai-
heuttaja 

Vaikutuksen merkittävyys 

VE A VE B VEC VE D 

Puuston raivaus ja 
metsätalouden me-
nettämä maa-ala 

Rakentamis-
toimenpiteet ja 
nostoalueen rai-
vaus 

Vähäinen - Vähäinen - Vähäinen - ei vaikutusta 

Rakentamisen aikai-
nen liikkumisen ra-
joitus hankealueella 

Rakentamis-
toimenpiteet  

Vähäinen - Vähäinen - Vähäinen - ei vaikutusta 

 

 

Tuulivoiman toteutusvaihtoehtojen ero on voimalamäärässä. Vaihtoehdossa VE2 on vähemmän 
voimaloita, joten sen toteuttaminen vaatii vähemmän maa-alaa sekä uutta huoltotiestöä. Säh-
könsiirron ilmajohdon osalta hankevaihtoehdoissa ei ole eroa. 

 

7.10 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maan-
käyttöön 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset keskeiset maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset koske-
vat ennen kaikkea rakentamattomien metsätalous- ja peltoalueiden muuttumista osin energi-
antuotannon alueiksi ja uusiksi tiealueiksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalu-
eille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen hyvin pitkä-
kestoiset, mutta kohdistuvat alle kahden prosentin alaan hankealueesta.  

Kokkonevan tuulivoimapuiston alue sijoittuu toiminnan kannalta sopivalle alueelle ja tukeutuu 
hyvin olemassa olevaan infrastruktuuriin. Suuri osa alueesta on tuotannosta poistunutta tai 
poistuvaa turvetuotantoaluetta, jolle osoitetaan uutta maankäyttöä tuulivoimaloiden alueena. 
Toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt eivät edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon ja han-
kealueella hyödynnetään olemassa olevaa tieverkkoa. Tuulivoimapuiston alue säilyy pääkäyttö-
tarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena. 

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei kohdistu sellaisia yhdyskuntarakenteen tai 
maankäytön kehittämistarpeita, jotka eivät olisi sovitettavissa yhteen tuulivoimarakentamisen 
kanssa. Kokkonevan tuulivoimapuisto ei vaikuta mainittavasti myöskään Perhon kunnan yhdys-
kuntarakenteeseen.  

Kokkonevan tuulivoimapuiston hankealueelle ei kohdistu erityisiä asuinrakentamisen tai muun 
rakentamisen tarpeita. Alueella ei ole nykyisellään asuinkäytössä olevia rakennuksia ja tuulivoi-
man toteutuessa nykyinen maankäytön pääkäyttömuoto säilyy ja siihen liittyen alueelle voi jat-
kossakin rakentaa pienimuotoisia maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Hankkeen to-
teutuminen ei siten rajoita alueen nykyisiä maankäyttömuotoja muutoin kuin uusien rakennus-
paikkojen osalta. Maanomistajilla on edelleen mahdollisuus käyttää omistamiaan kiinteistöjä 
normaalilla, maa- ja metsätalousalueille tavanomaisella tavalla. 
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Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat riittävän etäälle sekä nykyisestä että kaavoi-
tetusta asutuksesta. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat hankealueen eteläpuolella noin 1,5 
kilometrin etäisyydelle voimaloista, lounaispuolelle noin 1,3 kilometrin etäisyydelle voimaloista 
ja kaakkoispuolelle noin 1,4 kilometrin etäisyydelle voimaloista. Lähimmät lomarakennukset si-
joittuvat hankealueen lounaispuolelle noin 1,7 kilometrin etäisyydelle ja kaakkoispuolelle noin 
1,3 kilometrin etäisyydelle lähimmästä voimalapaikasta. 

Voimalasijoittelun perusteella tuulivoimahankkeen meluvaikutukset pysyvät laissa ja määräyk-
sissä säädettyjen ohjearvojen alapuolella suhteessa rakennettuihin asuinrakennuksiin sekä kaa-
voitettuihin rakentamattomiin asuinrakennuspaikkoihin. Välkkeen osalta sekä rakennetut että 
rakentamattomat kaavoitetut rakennuspaikat jäävät välkevaikutusalueen ulkopuolelle. Maise-
mavaikutuksia asutukselle syntyy enemmän, varsinkin peltojen yhteydessä olevalle asutukselle, 
kun pellot aukeavat tuulivoimapuiston suuntaan. Näkymien muutoksella voi olla epäsuora 
maankäytöllinen vaikutus, joka ilmenee mahdollisena kiinteistöjen ja rakennuspaikkojen halut-
tavuuden laskuna tai asumisviihtyvyyden laskuna. Voimaloiden näkeminen ja sen haitalliseksi 
kokeminen on kuitenkin hyvin kokemusperäinen vaikutus, johon vaikuttaa myös kokijan oma 
suhtautuminen muuttuneeseen näkymään. Näin ollen muutosta ei voida lähtökohtaisesti pitää 
negatiivisena, vaan se voi jonkun mielestä olla myös positiivinen. Kaiken kaikkiaan suorat maan-
käytölliset vaikutukset (melu ja välke) asutukselle jäävät olemattomiksi, mutta epäsuorat (näky-
minen) vaihtelevasti vähäisiksi, kohtalaiseksi tai jopa paikoin merkittäväksi. Maisemavaikutuksia 
on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 8. 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen alueella tullaan rakentamaan jonkin verran uutta tiestöä. 
Tämä parantaa alueen metsien hyödyntämismahdollisuuksia ja saavutettavuutta niin virkistys-
mielessä kuin metsätalouden kannalta, joskin olemassa olevaa tiestöä on alueella ennestäänkin. 
Uusi tiestö helpottaa jonkin verran metsien huoltoa ja tehostaa niiden hyödyntämistä (ojitukset, 
hakkuut, istutukset yms. helpottuvat). Uusi tiestö vähentää hiukan metsien pinta-alaa, mutta 
tien alta kaadetuista puista saadaan myynti- ja verotuloja. 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen tuotettu sähkö siirretään maakaapeleilla uudelle sähköase-
malle hankealueen itä- tai länsipuolelle. Sähkönsiirron johtoalueella maankäyttö on rajattua. 
Voimajohdon rakentamisrajoitusalueelle ei saa rakentaa rakennuksia ja uusien kulkuväylien si-
joittaminen vaatii voimajohdon hantijan luvan. Sähköaseman alue aidataan. Voimajohto ei estä 
viljelyä eikä laiduntamista johtoalueella.  

Johtoaukean ala poistuu tavanomaisesta metsätalouskäytöstä ja puiden kasvukorkeus on myös 
johtoaukean reunavyöhykkeillä rajoitettu. Johtoaukealle voidaan kuitenkin istuttaa puita tai kas-
villisuutta, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä neljää metriä. Johtoaukeita voi metsäisessä 
maastossa hyödyntää muun muassa kasvattamalla joulukuusia tai riistapeltoina. Kulkeminen tai 
tilapäinen oleskelu, esimerkiksi marjastus ja sienestys, voimajohtoalueella on sallittua, joten voi-
majohto ei rajoita virkistystä, mutta voi vähentää sen mielekkyyttä. 

Sähkönsiirron johtoaukea vaikuttaa paikallisesti näkymiin. Näkymien muutoksella voi olla epä-
suora maankäytöllinen vaikutus, joka ilmenee mahdollisena kiinteistöjen ja rakennuspaikkojen 
haluttavuuden laskuna tai asumisviihtyvyyden laskuna. Vaikutus on kuitenkin hyvin kokemuspe-
räinen, ja siihen vaikuttaa myös kokijan oma suhtautuminen muuttuneeseen näkymään. Näin 
ollen muutosta ei voida lähtökohtaisesti pitää negatiivisena vaan se voi jonkun mielestä olla 
myös positiivinen. Kaiken kaikkiaan suorat maankäytölliset vaikutukset (etäisyys voimalinjasta) 
asutukselle jäävät pääasiassa vähäisiksi.  

Koska tarkasteltavat voimajohtovaihtoehdot sijoittuvat pääosin olemassa olevien voimajohto-
reittien varteen, isoja haasteita sähkönsiirron reitin sijoitukselle ei ole. 
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Taulukko 7-7. Tuulivoimapuiston vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hanke-
vaihtoehdoissa. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen ai-
heuttaja 

Vaikutuksen merkittävyys 

VE0 VE1 VE2 

Vaikutus kunnan 
yhdyskuntaraken-
teeseen 

Tuulipuiston ai-
heuttama yleisen 
tiestön uudelleen 
järjestely ja maan-
käytön muutos 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta Ei vaikutusta 

Vaikutus maa- ja 
metsätaloudelle 
(menetetty maa-
ala) 

Voimalapaikat ja 
tiestö 

Ei vaikutusta Vähäinen - Vähäinen - 

Vaikutus virkistys- 
ja elinkeinotoimin-
nalle 

Voimaloiden ai-
heuttama maan-
käytön muutos 
sekä voimaloiden 
melu ja maisema-
muutos 

Ei vaikutusta Vähäinen - Vähäinen + 

Sosiaaliset vaikutuk-
set 

Voimalat (melu, 
varjostus, mai-
sema) 

Ei vaikutusta Kohtalainen -- Kohtalainen + 

Alueen saavutetta-
vuus ja hyödynnet-
tävyys 

Rakennettava ja 
parannettava 
tiestö 

Ei vaikutusta Vähäinen + Vähäinen + 

Ristiriita voimassa 
olevan maakunta-
kaavan kanssa 

Kaavoitettava tuu-
livoimapuiston 
alue 

Ei vaikutusta Vähäinen - Vähäinen - 

Vaikutus muuhun 
kaavoituksen ja 
maankäyttösuunni-
telmiin 

Kaavoitettava tuu-
livoimapuiston 
alue 

Ei vaikutusta Vähäinen - Vähäinen - 

Kaavoitustarve Alue on kaavoitta-
maton ja vaatii uu-
den yleiskaavan 

Ei vaikutusta Suuri + / - Suuri + / - 
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Taulukko 7-8. Tuulivoimapuiston voimajohtojen vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittä-
vyys eri vaihtoehdoissa. 

Vähäinen 

+ 

Ei 

vaikutusta 

Vähäinen 

- 

Kohtalainen 

-- 

Suuri 

--- 

Erittäin suuri  

---- 

 

Tuulivoimapuiston voimajohtoreit-
tivaihtoehtojen vaikutukset yhdys-
kuntarakenteeseen ja maankäyt-
töön 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

VE A VE B VE C VE D 

Vaikutus kunnan yhdyskun-
tarakenteeseen 

Sähkönsiirron aiheuttama ylei-
sen tiestön uudelleen järjestely 
ja maankäytön muutos 

Vä-
häi-
nen - 

Vähäi-
nen - 

Vä-
häi-
nen - 

Ei vai-
ku-
tusta 

Vaikutus maa- ja metsäta-
loudelle (menetetty maa-
ala) 

Sähkönsiirron aiheuttama 
maankäytön muutos 

Vä-
häi-
nen - 

Vähäi-
nen - 

Vä-
häi-
nen - 

Ei vai-
ku-
tusta 

Vaikutus virkistys- ja elin-
keinotoiminnalle 

Sähkönsiirron aiheuttama 
maankäytön muutos 

Vä-
häi-
nen + 

Vähäi-
nen + 

Vä-
häi-
nen - 

Ei vai-
ku-
tusta 

Vaikutus asutukseen Sähkönsiirron aiheuttama 
maankäytön muutos 

Vä-
häi-
nen + 

Vähäi-
nen + 

Vä-
häi-
nen + 

Ei vai-
ku-
tusta 

Alueen saavutettavuus ja 
hyödynnettävyys 

Sähkönsiirron aiheuttama 
maankäytön muutos 

Vä-
häi-
nen + 

Vähäi-
nen + 

Vä-
häi-
nen + 

Ei vai-
ku-
tusta 

Ristiriita voimassa olevan 
maakuntakaavan kanssa 

Sähkönsiirron aiheuttama 
maankäytön muutos 

Vä-
häi-
nen - 

Ei vai-
ku-
tusta 

Vä-
häi-
nen - 

Ei vai-
ku-
tusta 

Vaikutus muuhun kaavoituk-
sen ja maankäyttösuunnitel-
miin 

Sähkönsiirron aiheuttama 
maankäytön muutos 

Vä-
häi-
nen - 

Vähäi-
nen - 

Vä-
häi-
nen - 

Ei vai-
ku-
tusta 

 

7.11 Tuulivoimapuiston toiminnan jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päätyttyä tuulivoimalat voidaan purkaa ja poistaa kokonaisuudessaan. Perustusten 
ja kaapelien osalta on ratkaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen vai poistetaanko ne. Mikäli 
kaikki rakenteet poistetaan, ei hankkeella käytöstä poiston jälkeen ole vaikutuksia maankäyt-
töön. Mikäli perustuslaatat jätetään paikoilleen, voidaan vaikutuksia vähentää maisemoinnilla. 
Tuulivoimapuiston purkamisen jälkeen alue vapautuu muuhun maankäyttöön.  

Voimajohto voidaan joko purkaa ja poistaa kokonaisuudessaan tai jättää paikalleen palvelemaan 
muita sähkönsiirtotarpeita. 
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7.12 Yhteenveto vaikutuksista 

Kokkonevan tuulivoimapuiston alue sijoittuu tuulivoimatoiminnan kannalta sopivalle alueelle ja 
tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Toiminnassa hyödynnetään alueen olemassa ole-
vaa tiestöä, eivätkä toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia yleiseen tie-
verkkoon. Tuulivoimapuistot ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisia 
ja tukevat erityisesti uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevien tavoitteiden toteutumista. 

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla maa- ja 
metsätalousaluetta ja turvetuotantoaluetta rakennetuksi alueeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin 
myös metsätalousalueille ja paikalliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elin-
kaarta ajatellen hyvin pitkäkestoiset. Valtaosalla tuulivoimapuiston alueesta entinen maan-
käyttö voi kuitenkin jatkua, eikä hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän 
alueen käytettävyyttä. 

Tuulivoimapuiston suunnitellut voimalat sijoittuvat riittävän etäälle nykyisestä ja kaavoitetusta 
asutuksesta. Hankealueelle ei kohdistu asumiseen liittyviä maankäytön kehittämispaineita. 

Hanke ei kokonaisuutena ole mainittavasti ristiriidassa muiden maankäyttösuunnitelmien 
kanssa. Hankealue sijoittuu suurelta osin maakuntakaavan tv-alueelle ja toteuttaa täten maa-
kuntakavan tavoitteita. Alustavien sähkönsiirtoreittien osalta ristiriitaa maakuntakaavaan ei juu-
rikaan ole, koska hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu ennestään voimajohtoja, joiden johtokäy-
täviin suunniteltu voimajohtoreitti yhtyy. Perhon kunnan alueella sähkönsiirtoreittivaihtoeh-
doille sijoittuu voimassa olevia kaavoja: Porasen rantayleiskaava, Oksakosken osayleiskaava, 
Perhon osayleiskaava, sekä Limakon ja Alajoen tuulivoimapuistojen osayleiskaavat. Sähkönsiir-
toreittiä ei kaavoiteta. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laati-
mista.  

Kokonaisvaikutuksen merkittävyys on arvioitu hankkeessa vähäiseksi. Tuulivoimapuiston toteu-
tusvaihtoehtojen välillä on kuitenkin jossain määrin eroa vaikutuksissa, välkkeen ja melun osalta. 
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Taulukko 7.11.  Kokkonevan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron eri hankevaihtoehtojen (VE0-
VE2, VEA-VEC) kokonaisvaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. 
Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutok-
sen suuruudesta. 
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Vähäinen 
herkkyys 

 

  
VEA 
VEB 
VEC 

 
 

VE0, 
VED 

    

Kohtalainen 
herkkyys 

 

  VE2 VE1      

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

 

7.13 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Kokkonevan tuulivoimapuiston sijoituksessa on lähtökohtaisesti otettu huomioon alueen sijainti 
muun muassa suhteessa asutukseen ja olemassa oleviin teihin. Tällä sekä alueen huolellisella 
suunnittelulla pidetään vaikutukset lähtökohtaisesti lievinä. Tuulivoimapuiston toiminnan jälkei-
siä vaikutuksia voidaan vähentää maisemoinnilla. 

 

7.14 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Arvioin-
tityössä on pyritty käyttämään uusinta mahdollista kartta- ja paikkatietoaineistoa, mutta on 
mahdollista, että aineistoissa on pieniä puutteita. Vaikutusten arviointiin ei liity merkittäviä epä-
varmuustekijöitä. 

Arvioinnissa käytetyt tuulivoimahankkeen sijoitussuunnitelmat voivat vielä myöhemmän suun-
nittelun edetessä tarkentua. Tarkennukset voivat koskea tuulivoimaloiden lukumäärää ja paik-
kaa, sähköaseman paikkaa tai kaapelien ja uusien huoltoteiden linjauksia. Mahdolliset muutok-
set eivät vaikuta merkittävästi arvioinnin tuloksiin. 

Voimajohdon reittivaihtoehtojen reittisuunnitelmat ovat alustavia, ja niitä tulee tarkentaa hank-
keen jatkosuunnittelussa. Myös voimajohtoreittien ympäristöselvitykset ovat alustavia, ja niitä 
tulee tarkentaa hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Maankäyttöä voidaan säädellä kaavoituksella, suunnittelulla ja lupamenettelyillä. Merkittäviä 
epävarmuustekijöitä hankkeen maankäytössä ei kuitenkaan ole, kun selvitykset ja maankäytön 
suunnitelmat on tehty tässä selvityksessä kuvatulla tavalla.
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8 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA RAKENNETTUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN 

8.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Maisemavaikutusten arviointityössä on tarkasteltu tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien sähkön-
siirron rakenteiden toteuttamisesta johtuvia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, 
luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy silmin havaitta-
via vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajan-
kohdasta. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voi-
maloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman 
visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavai-
kutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen asia, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen 
ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta 
muuttamalla luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman 
mittasuhteita. Tuulivoimaloiden lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta etenkin pime-
ällä. Se, kuinka paljon voimalat hallitsevat maisemakuvaa, riippuu myös maiseman luonteesta ja 
siitä, minkälaisia muita elementtejä maisemakuvaan kuuluu, ei ainoastaan siitä, kuinka paljon 
voimalat näkyvät tarkastelupisteeseen. 

Sähkönsiirto saattaa aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia, kun kaape-
lilinjaa ja voimajohtokäytävää tehdään ja puustoa poistetaan linjalta. Sähkönsiirtoon liittyvien 
rakenteiden maisemavaikutusten laajuus riippuu siten paljon tarkastelupisteestä ja ajankoh-
dasta sekä maakaapeleiden ja voimajohdon reittien linjauksesta ja sähköasemien sijoituspai-
kasta. 

8.2 Vaikutusalue 

Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laa-
jallekin alueelle. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja 
ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluista. Voimaloiden korkeudesta huo-
limatta niiden havaittavuus lähialueella saattaa olla varsin heikko, ellei voimaloiden ja tarkaste-
lupisteen välille jää riittävän laajaa avointa aluetta. Tällaisia avoimia maisematiloja muodostavat 
muun muassa peltoaukiot, avosuot ja laajat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja 
sopivasti sijoittuneet rakennukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja 
hallitsevuutta maisemassa.  

Ympäristöministeriön oppaassa (Weckman 2006) on todettu tuulivoimaloiden näkymisestä seu-
raavaa: ”Yleistäen voidaan todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa pal-
jaalla silmällä 5–10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä ko-
rostaa. 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihan-
teellisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä pyörivien roottorien 
lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä niin sanottu ”vilkkumisefekti” korostaa tuulivoi-
maloiden näkyvyyttä.” (Weckman 2006) 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään Ympäristöministeriön oppaan toteamukseen perustuen seu-
raavia etäisyysvyöhykkeitä: 
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”välitön vaikutusalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–200 metriä 

• Lähinnä varjostus, melu, rakentamisen aikaiset vaikutukset. 

”lähialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–7 kilometriä 

• Lähialueen osana on voimaloiden maisemallinen dominanssivyöhyke, jolla tarkoi-
tetaan noin 10 kertaa voimalan maston korkeutta eli noin 0-2 km etäisyyttä voi-
maloista. Dominanssivyöhykkeellä riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suun-
tautuneissa avotiloissa tuulivoimala on todella hallitseva elementti maisemassa. 

• Lähialueella voimala on riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa 
avotiloissa huomiota herättävä elementti maisemassa. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

”välialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 7–14 kilometriä 

• Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa olla 
vaikea hahmottaa.  

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

”kaukoalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 14–25 kilometriä 

• Voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit vähentävät sen hallitse-
vuutta etäisyyden kasvaessa. Tuulivoimapuiston rakenteet ”sulautuvat” kauko-
maisemaan. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

”teoreettinen maksiminäkyvyysalue”, etäisyys tuulivoimaloista 25–30 kilometriä 

• Torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa. 

Vaikutusten arvioinnissa on painotettu lähialuetta (0–7 kilometriä) ja välialuetta (7–14 kilomet-
riä). Lähialueeseen sisältyy voimaloiden dominanssivyöhyke 0–2 km, jonka alueella voimalat nä-
kyessään dominoivat maisemaa. Kaukoaluetta (14–25 kilometriä) on tarkasteltu hieman yleis-
piirteisemmällä tasolla. Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen (25–30 kilometriä) osalta on tehty 
hyvin yleispiirteinen tarkastelu.  

Vaikutusten arviointi on painotettu lähialueille, sillä maisemavaikutukset ovat useimmiten voi-
makkaimmat lähialueilla, siltä osin, kun voimalat ovat sieltä havaittavissa. 10–14 kilometrin etäi-
syydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottami-
nen on vaikeaa maiseman muista elementeistä johtuen. Kaukomaisemassa voimalat tai niiden 
osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja puuston latvuston yläpuolella, mutta voimalat 
eivät alista maiseman etualalla olevia elementtejä. Hyvissä sääolosuhteissa tuulivoimaloiden 
tornit voitaneen erottaa jopa 20–30 kilometrin etäisyydeltä, mutta tällöin ne sulautuvat osaksi 
suurmaisemaa.  

Sähkönsiirrossa käytettävät maakaapelit muuttavat maisemaa ainoastaan hyvin paikallisesti, 
sillä maakaapelit näkyvät maisemassa kapeana pitkänomaisena, hiljalleen umpeutuvana avoti-
lana. Huoltoteiden yhteyteen kaivettavat maakaapelit lisäävät ainoastaan hieman tieaukon le-
veyttä. Ilmajohtona toteutettavan voimajohdon maisemavaikutukset ulottuvat sille etäisyy-
delle, mille voimajohdon rakenteet ovat havaittavissa. Peitteisessä maastossa vaikutukset jäävät 
hyvin paikallisiksi ja avoimessa ympäristössä voimajohdon rakenteita voi havaita noin 2–3 kilo-
metrin etäisyydelle saakka. 
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Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavat maastomuodot, kasvillisuus ja rakenteet, jotka osittain 
peittävät tai luovat taustaa voimajohtopylväälle. Lähietäisyydeltä tarkasteltuna voimajohtopyl-
väs on hallitseva. Etäisyyden kasvaessa pylvään hallitsevuus maisemassa vähenee ja vähitellen 
kohde alistuu muihin maisemaelementteihin, ennen kuin häviää näkyvistä. 

Voimajohdon vaikutustenarvioinnissa maisemavaikutuksia tarkastellaan etäisyysvyöhykkeittäin: 

”välitön lähialue”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta enimmillään noin 100 metriä 

• pylvään välitön ympäristö 

”lähivaikutusalue”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 100–300 metriä 

• pylvään lähivaikutusalue 

 

”kaukomaisema”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 300 metriä - 3 kilometriä 

• pylväs osana kaukomaisemaa 

• teoreettinen maksiminäkyvyysalue 

8.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen ja ympäristön nykytilanteen kuvauksessa on käytetty seuraavia selvityksiä ja läh-
demateriaaleja:  

• Karttapohjat (Maanmittauslaitos 2021), muokkaukset ja editointi FCG Finnish Consul-
ting Group Oy 

• Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen liittojen aineistoja sekä maa-
kuntakaavat ja niihin liittyvät aineistot 

• Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet: Ehdotukset Pohjanmaan, 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013 (Kuop-
pala, Asunmaa & Purola 2013) 

• Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2016 
(Koski 2016) 

• Maisemanhoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö I (Ympäristöministeriö 1993)  

• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009  

• Maastokatselmus ja valokuvat (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2021)  

• Tuulivoimalat ja maisema. (Weckman 2006)  

• Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö 2016)  

• Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016)  

• Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2013) 

Kulttuuriympäristön nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti tai paikallisesti jo aiemmin arvotettuja kohteita (Kuva 8-1-Kuva 8-3, Taulukko 
8-1- Taulukko 8-2).  

Maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona on li-
säksi käytetty aiempia selvityksiä mm. suojelunarvoisista alueista ja erityiskohteista, valo- ja il-
makuvia sekä karttoja sekä lähialueen kuntakohtaisten kaavojen maisema- ja kulttuuriympäris-
töselvityksiä. Vaikutusalueelle on tehty maastokäynti maisema-arkkitehdin toimesta. 

Hankkeen yhteydessä on laadittu näkyvyysanalyysi, joka antaa yleiskuvan siitä, mille alueille ja 
sektoreille voimalat tulisivat näkymään. Maisemavaikutuksia on havainnollistettu muun muassa 
havainnekuvien avulla. Havainnekuvat on laadittu alueelta tehtyä maastomallinnusta hyödyn-
täen Wind-PRO-ohjelmalla. Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston ympäris-
töstä otettuihin valokuviin on mallinnettu tuulivoimalat. Mallinnusta varten otetut valokuvat on 
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pyritty ottamaan kohteista, joihin tuulivoimalat olisivat havaittavissa ja missä ihmiset liikkuvat. 
Havainnekuvia on laadittu eri suunnilta ja etäisyyksiltä. 

Arviointityössä on arvioitu tuulivoimapuiston rakenteiden vaikutuksia valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia 
vaikutuksia maisemakuvaan on arvioitu elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutok-
sen osalta. Tässä hankkeessa on keskitytty myös erityisesti arvioimaan, miten maisemakuva 
muuttuu lähialueen asutukseen ja loma-asutukseen nähden. Maisemalliset yhteisvaikutukset lä-
hialueen mahdollisten muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä arvioinnin osa-alue. 

Maisemavaikutusten merkittävyyttä on arvioitu tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitse-
vuutta yleismaisemassa sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen 
maisemakuvaan verrattuna. Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat 
pääosin maisemakuvallisia, koska hanke ei aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden 
rakenteisiin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on arvioitu, vaikuttaako maisemakuvan 
muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai kohteen luonteeseen.  

Maisemakuvan muutosten tarkastelualueen painopiste on ollut tuulivoimaloiden maisemalli-
sella lähi- ja välialueella, eli 0–14 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti on tar-
kasteltu vaikutuksia kaukoalueella sekä teoreettisella maksiminäkyvyysalueella 14–30 kilomet-
rin etäisyydellä tuulivoimaloista. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset on 
arvioitu pääsääntöisesti tuulivoimapuiston toiminnan ajalta. Arviot on esitetty sanallisina asian-
tuntija-arvioina. Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on 
arvioinut FCG Finnish Consulting Group Oy:sta Hilja Léman. 

8.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Voimaloiden havaittavuuden lisäksi maiseman luonne vaikuttaa siihen kuinka hallitsevia voima-
lat ovat maisemakuvassa ja kuinka merkittävinä voimaloiden aiheuttamia maisemakuvan muu-
toksia voidaan pitää. Mittakaavaltaan laaja-alaiseen maisemaan tuulivoimalat istuvat usein 
luontevammin kuin pienipiirteiseen ympäristöön. Voimaloiden mahdollista häiritsevyyttä vä-
hentää, mikäli maisemassa on rauhallisia kohtia, joissa voi myös ”lepuuttaa silmää””..  

Voimaloiden maisemavaikutusten kokeminen on kuitenkin hyvin henkilökohtaista ja sen vuoksi 
vaikutusten merkittävyyden yksiselitteinen arvioiminen on haasteellista. Jotta maisemavaiku-
tukset voidaan huomioida tuulipuistojen suunnittelussa mahdollisimman hyvin, on kuitenkin jär-
kevää pyrkiä perusteltuun yleistykseen vaikutusten voimakkuudesta. 

Vaikutuskohteen herkkyyden määrittelyssä on käytetty seuraavia kriteerejä: 

 

Muutoksen suuruus on määritelty arvioinnissa seuraavien kriteerien perusteella: 

 

Maisemavaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa pääasiallisesti käytetyt 
kriteerit on esitetty liitteessä 1. Herkkyystason kriteerejä määritettäessä on käytetty tarpeen mu-

• Vaikutusalueella sijaitsevan maisema- ja kulttuuriympäristökohteen luokittelu paikalli-
sella, maakunnallisella tai valtakunnallisella tasolla. 

• Olemassa olevan maiseman luonne tai maiseman visuaaliset ominaisuudet ja niiden arvo 
vaikutuskohteelle. 

• Vaikutukset kokevien ihmisten määrä alueella 

• Tuulivoimaloiden havaittavuus näkökentässä ja hallitsevuus maisemassa. 

• Visuaalisen muutoksen luonne verrattuna nykyiseen maiseman tai näkymän luonteeseen 
tai kulttuuriympäristön kerroksellisuuteen. 

• Muutoksen kesto. 
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kaan hyväksi myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa. Vaikutuksille altistuvan kohteen herk-
kyyttä määritettäessä on arvioitu kunkin kriteerin painoarvoa ja merkitystä suhteessa toisiinsa 
juuri tämän hankkeen kannalta. Esimerkiksi, muuten hyvin herkäksi arvioidun kohteen sijaitessa 
hyvin sulkeutuneessa maisematilassa, muodostuu kohteen herkkyys vähäiseksi.  

8.5 Nykytila 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan osalta on kuvailtu hankealueen ja sen lähiympäristön 
maisemakuvan yleisilme. Lisäksi on esitetty tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä sijaitsevat 
maisemalliset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, joihin voi mahdollisesti kohdistua 
vaikutuksia hankkeen toteutuessa.  

Maisema- ja kulttuuriympäristöjen kuvaukset on tehty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-
votettujen kohteiden perusteella. Lähtöaineistona on käytetty Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjan-
maan ja Keski-Suomen liittojen aineistoja, Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen tietokantaa (RKY 2009) sekä valtakunnallisia, että maakuntakoh-
taisia inventointiraportteja. Sanalliset kuvaukset on tehty pääasiassa näiden raporttien pohjalta. 

8.5.1 Maisemamaakunta ja maisema-alueet 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Hankealue kuu-
luu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (Ympäristöministeriö 1993) mu-
kaan maisemamaakuntajaossa Suomenselkään, joka on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjan-
maan ja Järvi-Suomen välillä. Hankealue sijoittuu maisemamaakunnan keskiosaan. 

Suomenselkä on maastoltaan joko suhteellisen tasaista tai kumpuilevaa ja korkeussuhteiltaan 
vaihtelevaa. Yleisesti korkeuserot jäävät kuitenkin alle 20 metrin. Kallioperä on karua, ja etelä-
osissa on joitakin ruhjelaaksoja. Mannerjäätikön kulutuskorkokuva vallitsee koko alueella. 
Yleensä maa on karun moreenin peitossa ja alueella on paikoin laajoja drumliinikenttiä. Alueella 
on harvakseltaan harjujaksoja, jotka eivät yleensä erotu maisemassa kovinkaan selväpiirteisinä. 
Alueella on pienehköjä järviä, mutta myös muutamia suurempia järvialtaita. Myös suolampa-
reita ja suomaita esiintyy alueella paljon. Suomaiden halki kulkee melko runsaasti ruskeavetisiä 
puroja ja latvajokia. (Ympäristöministeriö, 1993.) 

Alue on karua, peltoalaa on niukalti ja asutus on aina ollut harvaa. Seudulla ei ole edes keskiko-
koisia kaupunkeja. Kylät ovat pieniä ja sijaitsevat laaksoissa ja vesistöjen tuntumassa tai jonkin 
selänteen rinteellä. Alue sijaitsee maaseudulla, joten se on kulttuurikehitykseensä saanut vai-
kutteita kaikilta ympäröiviltä seuduilta. Suomenselän maisemamaakunnan voisikin jakaa peri-
aatteessa pienempiin seutuihin, sillä alueella on eri osien välillä huomattaviakin paikoittaisia 
eroja niin luonnon, kuin kulttuuripiirteiden suhteen. Alueita kuitenkin yhdistää niiden karu si-
jainti syrjäseuduilla, ja eräänlainen välivyöhykkeelle luonteenomainen hajanaisuus, joten osa-
alueisiin jakamista ei olla yritetty. (Ympäristöministeriö, 1993.) 

8.5.2 Hankealueen maiseman kulttuuriympäristön yleispiirteet 

Hankealueen maasto on metsätalous- ja suovaltaista. Metsä- ja suoalueiden lomassa on myös 
pienehköjä peltoalueita sekä muutamia turpeentuotantoalueita. Pohjoisreunan tuntumaan si-
joittuu myös pieni lampi. Osa sulkeutuneista alueista on entistä ojitettua suoaluetta, jolla nykyi-
sin kasvaa eri kehitysvaiheissa olevaa talousmetsää. Metsäalueet ovat tavanomaisia ja avoha-
kattuja alueitakin on. Hankealueen länsipuoliskolla kallio on paikoitellen pienialaisesti pinnassa. 
Hankealueen länsikulmaa leikkaa voimajohtokäytävä.  

Topografialtaan maasto on varsin tasaista. Hankealueen korkeusasema vaihtelee pääasiassa 
160–170 metrin (mpy) välillä.  
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Hankealueen lähiympäristö on etelä-, lounais- ja kaakkoispuolta lukuun ottamatta metsätalous- 
ja suovaltaista. Luoteessa ja etelässä on viljelyalueita ja asutusta muun muassa Perhonjokilaak-
sossa. Asutus on keskittynyt jokea reunustavien teiden varteen. Perhon kirkonkylä/keskustaa-
jama sijoittuu Perhojoen partaalle hankealueen eteläpuolelle. Hankealueen itäpuolelle sijoittuu 
pieniä ja keskisuuria vesistöjä. Hankealueen pohjoispuolella on laajoja suoalueita.  

8.5.3 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueen ja sähkönsiirtoreittien lähiympäristöissä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Vetelinjokilaakson viljelymai-
sema, sijaitsee lähimmillään yli 30 kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista. 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset alueet ja kohteet on esitetty ja 
lueteltu Keski-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmän (2019), Etelä-Pohjanmaan maakun-
takaavan (2005) ja Keski-Suomen maakuntakaavan (2017) alue- ja kohderajausten perusteella 
(Kuva 8-1 ja taulukko 8-1). 

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita alle 25 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on 
13, joista lähimmäs hankealuetta pohjoisessa 1,1 kilometrin päässä sijoittuu Perhon järvimai-
sema-alue ja 1,5 kilometrin päässä Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirinneva. Lopuista koh-
teista viisi sijaitsee välialueella (7–14 km) ja kuusi kaukoalueella (14–25 km). Aivan kaukoalueen 
rajalle ulottuu vain pieni osa Lappajärven itäpuolta 24,7 kilometrin etäisyydellä. 

Kohdekuvaukset on poimittu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maisema-alueille raportista Maaseu-
dun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet: Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Poh-
janmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013 (Kuoppala, Asunmaa & Purola 
2013) niiltä osin kuin ne sopivat vielä voimassa olevien maisema-alueiden rajauksiin. Pienempiä 
kohteita ei inventoitu, ja niiden arvoluokan selvitys tehdään maakuntakaavojen yhteydessä. Ky-
seisistä kohteista kohdekuvaukset ovat Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan se-
lostusliitteistä. Osa Etelä-Pohjanmaan alueelle sijoittuvien kohteiden kuvaukset on poimittu ra-
portista Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet: Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan 
maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi OSA 2 Päivitys- ja täydennysintentointi 2014 
(Asunmaa 2014) niiltä osin kuin ne sopivat vielä voimassa olevien maisema-alueiden rajauksiin. 
Keski-Suomen maisema-alueille kohdekuvaukset on poimittu raportista Keski-Suomen valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2016 (Koski 2016). Sähkönsiirtoreittien 
näkyvyysalueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on esitetty kartalla 30 kilometrin ja lueteltu alle 25 
kilometrin etäisyydeltä suunnitelluista tuulivoimaloista Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja 
Keski-Suomen maakuntakaavojen merkintöjen perusteella (Kuva 8-1). Useimmat alueista sijoit-
tuvat Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle. Kaksi kuvailluista alueista sijoittuu Etelä-Pohjan-
maan ja yksi Keski-Suomen maakunnan puolelle. Sähkönsiirtoreittien näkyvyysalueelle ei sijoitu 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 
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Kuva 8-1. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.  
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Taulukko 8-1. Tuulivoimapuiston vaikutusalueelle sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet (Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen liitot). 
Maakunnallisesti arvokkaat alueet on esitetty 25 km etäisyydellä suunnitelluista 
voimaloista.  

Status Maakunnallinen/ 
seudullisesti merkittävä kohde 

Etäisyys  
lähimmästä voima-
lasta 

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) 

 



Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto Suomen Hyötytuuli Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA RAKENNETTUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN 
 
 
 

102 FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

Kuva 8-2. Perhon järvimaisema-alueen maisema-alueiden päivitysinventoinnin ehdotuksen 2013 rajaus 
pinkillä vinoviivalla, nykyinen maakuntakaavan mukainen maisema-aluerajaus vihreällä viivalla. 

Perhon järvimaisema-alue (Perho) 

”Perhon järvimaisema-aluetta luonnehtivat runsaslukuiset pienet järvet ja lammet, laajat suot 
ja soiden keskeltä nousevat karut kangasmetsäsaarekkeet. Vähäiset pirstaleiset pellot sijoittuvat 
järvien läheisyyteen, ja viljelysmaita yhdistää alueen läpi mutkitteleva Perho-Kinnula-maantie. 

- - Kohde edustaa historialtaan pitkäikäistä, mutta viljelykulttuuriltaan hiipuvaa ja vähitellen au-
tioituvaa Suomenselän kulttuurimaisemaa.” (Kuoppala, Asunmaa & Purola 2013.) 
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Kohdetta on esitetty päivitysinventoinnissa supistettavaksi niin, että Jängänjärvi ja osa Salama-
järven ympäristöä rajautuvat pois. Vanha rajaus jäi voimaan vuonna 2016 hyväksytyssä Keski-
Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavaan. 

Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirinneva (Halsua, Perho) 

”Maisema-alue sijaitsee Halsuan ja Perhon kuntien alueella. Maisema-alue muodostuu Hangas-
neva–Säästöpiirineva Natura-alueesta ja luonnonkauniista Penninkijoesta. Hangasneva–Säästö-
piirineva kuuluu Natura 2000 -verkoston alueisiin sekä soidensuojelun perusohjelmaan.” (Keski-
Pohjanmaan liitto 2006a.) 

Möttönen (Perho) 

”Möttösen kylä on viehättävä maalaiskylä, jonka tärkeitä hyviä elementtejä ovat pellon reunat, 
pihapiirit ja pitkät näkymät. Kylä peltomaisemineen sijaitsee Perhon keskustasta noin 8 kilomet-
riä etelään. Tielläliikkujalle tarjoutuu Möttösen kylän halkaisevalta valtatieltä useita poikkeuk-
sellisen komeita kauko- ja lähinäkymiä, joiden päätteenä on yleensä metsän reuna tai rakennus-
ryhmä. Valtatieltä avautuvassa maisemassa Möttösen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemakuvallisesti merkittävimmät rakennustyhmät sijaitsevat Perhonlampeen työn-
tyvällä niemellä. Alueen rakennuskannasta maisemallisesti ja historiallisesti merkittävimmät 
mainitsemisen arvoiset kohteet ovat Iso-Möttölä ja Kivimäki.” (Keski-Pohjanmaan liitto 2006c.)  

Salmelanharju (Perho) 

”Noin 4 km pitkä, ympäristöstään noin 20 m kohoava Salmelan harju on eräs maakunnan mer-
kittävimmistä harjumaisemista. Alueen maisemallista monimuotoisuutta lisäävät alueen etelä-
laidan nevat sekä lammet, joista merkittävin on kirkasvetinen Valkeisenjärvi. Järven rannalla on 
erikoinen luonnonnähtävyys, 5–10 metrejä kohoava lohkareiksi halkeutunut kallio.” (Keski-Poh-
janmaan liitto 2006c.)  

Kärmelampi (Perho) 

”Kärmelampi on kirkasvetinen kahden kallioisen harjun väliin jäävä pienlampi. Kaakkoisrannan 
Käärmekallio kohoaa lammen rannasta melko jyrkästi 15 metrin korkeuteen.” (Keski-Pohjan-
maan liitto 2006c.) 

Töppösenluolikot (Halsua)  

”Töppösenluolikot on noin 750 hehtaarin suuruinen melko yhtenäinen kivikkoalue. - - Alue on 
sekä geomorfologisesti, maisemallisesti ja kasvistollisesti merkittävä kohde.” (Keski-Pohjan-
maan liitto 2006a.) 

Kuusjärvi (Perho) 

”Maisema-alueeseen kuuluu aivan Möttönen-Kuusjärvi – tien kyljessä sijaitseva Kuusjärvi kau-
niine rantamaisemineen. Kuusijärvi kuuluu neljän järven ketjuun, joka välipuroineen on salpaan-
tunut paikoin rotkomaiseen laaksoon, jonka kapeaa muotoa myös järvet ilmentävät. - - Kuusi-
järven järvimaisema-alueen rungon muodostaa järven rantaa myötäilevä tie ja sitä reunustava 
tiheä metsä sekä maisemakuvassa hallitsevana elementtinä ilmenevä länsirantaan työntyvä ko-
mea kalliojyrkänne. Kuusijärvi on ketjun suurin lenkki ja maisemallisesti kaunis järvi. - - Kuusijär-
ven rannalla sijaitsee paikallisesti arvokkaat rantalaitumet. - -” (Keski-Pohjanmaan liitto 2006c.) 

Valkealamminneva-Lehtosenjärvi (Lestijärvi) 

”Maisema-alueen perusrungon muodostavat Valkealamminneva ja Lehtosenjärvi lähiympäris-
töineen. Valkelamminneva on luonnontilaisten lampien, soiden sekä korkeiden ja lohkareisten 
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kumpumoreeniharjanteiden alue. Lehtosenjärvi on edustava rakentamaton Suomenselän pie-
nehkö järvi. Lehtosenjärvi on Lestijoen latvaosan suurin järvi. Järven rannoista noin puolet ovat 
turverantoja. Järvessä on luode-kaakko –suuntaisia niemiä ja lahtia sekä pikkusaaria, joiden vai-
kutuksesta rantaviivaa kertyy järven kokoon nähden melko paljon. Saaria on kaikkiaan 28, joista 
suurin osa on hyvin pieniä. Maisema-alueeseen kuuluva Siivenneva on tyypillinen Pohjanmaan 
aapasuo, jota hallitsevat karut kalvakkanevat. Alueeseen sisältyy myös pieniä ulpukkatyypin 
lampia ja suomailla virtaavia puroja. Näistä Siivenlammet ja Siivenpuro ovat edustavia pienve-
siä.” (Keski-Suomen liitto 2006b.) 

Halsuanjärvi (Halsua) 

”Alaville rannoille on vedenpinnan laskujen seurauksena muodostunut avoin luhtavyö ja sitä 
reunustava kostea lehtimetsävyöhyke. Jyrkempää rantaa sijaitsee järven pohjoispäässä Kivik-
koharjulla. Järveen työntyvä kovarantainen ja metsäinen niemeke onkin maisemallisesti erit-
täin merkittävä tekijä muuten niin avaralle ja selväpiirteiselle järvelle. - - Halsuanjärven lähei-
syydessä sijaitsee Halsuanjoen rannalla Myllylän laitumet, mikä koostuu joen ympäröimästä 
lammashaasta sekä sekametsälaitumesta. Maakunnallisesti arvokas metsälaidun ja haka ovat 
maisemallisesti merkittävät.” (Keski-Pohjanmaan liitto 2006a.) 
 
Halsuan maisema-alue (Halsua) 

”Harjumaisema, joka alkaa Ylikylästä, kulkee Halsuanjärven itäpuolitse Halsuan keskustan kautta 
Meriläisille ja siihen tukeutunut asutus on Halsuan kulttuurimaisemallisesti arvokkainta aluetta. 
Harjulla kulkee maantie, jonka varteen asutus on sijoittunut perinteiseksi raittiasutukseksi.  Har-
jujaksolta nousevat esiin Ylikylä, Kirkonmäki ja Meriläisen asutusraitti. Maatalous- ja metsäta-
lousvaltainen elinkeinorakenne on nähtävissä saumattomasti kuntakeskuksen ympärillä.” 
(Keski-Pohjanmaan liitto 2006a.) 

Sääksjärven kulttuurimaisemakokonaisuus (Vimpeli) 

”Sääksjärven maisemakuvaa leimaa Suomenselälle tyypilliset piirteet; kumpuilevuus, pienpiir-
teisyys ja tietty hajanaisuus. Pienehkön järven ympärille muodostunut ja järvenrantaa mukaile-
vasta sutusraitista. Asutusta on ympäri järven harvakseltaan, kohdistuen maiseman lakialueille. 
Paikoin järven rannassa on mäkkiryhmiä, muuten ranta on luonnontilaista ja pääosin kasvusto-
vyöhykkeen peittämää. Merkittävimmät järvinäkymät avautuvat Vanhapihan kohdalla järven 
itäpuolella, jossa tie kulkee aivan järven rannassa. Rakennuskanta on kirjavoitunutta ja eutioitu-
neita pihapiirejä on paikoin. Kylä on kuitnkin varsin einvoimainen palveluineen.” (Asunmaa 
2014.) Kohteen rajausta on ehdotettu päivitysinventoinnissa muutettavaksi hyvin vähäisesti. 

Pölkki, (Kyyjärvi) 

Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysin-
ventointi on vuodelta 2016. Inventoinnissa ehdotetuista maakunnallisesti arvokkaista maisema-
alueista alle 20 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista on Pölkki, joka on jo en-
nestään maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Aluerajaukseen ei ole ehdotettu muutoksia. 

”Tilojen maa-alueet ovat kapeina sarkoina. Pellot muodostavat yhtenäisen lähes kilometrin mit-
taisen rannansuuntaisen peltoalueen. Kylän pohjoisosassa levittäytyy laaja Suurensuonkytö. 
Pölkin peltoalueen halki kulkee suoralinjainen kylätie. Pölkintieltä avautuu kaunis näkymä pellon 
yli Kyyjärven Niemelänlahdelle. Pellon ja järven väliin jää kapeahko reunavyöhyke, jota on hoi-
dettu raivaamalla. Tilojen pihapiirit ovat sijoittuneet kylätien varteen tai tien ja rannan välisen 
peltoalueen puoliväliin. rannoilla on loma-asutusta. Järvi pilkottaa vain satunnaisesti. Kylän kes-
keisellä alueella on osa tien reunan pelloista istutettu koivulle. Maisemakuvassa leimaa antavaa 
on tasaisuus ja suorat linjat.” (Koski 2016.) 
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8.5.4 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja maakunnallisesti arvok-
kaat kulttuuriympäristökohteet 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöalueet antavat alueellisesti, ajalli-
sesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön histo-
riasta ja kehityksestä. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 
2009) ei sijoitu hankealueelle. Teoreettisella tuulivoimaloiden näkyvyysalueella sijaitsevat RKY 
2009 –kohteet ovat Perhon kirkko lähimmillään 3,0 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voima-
lasta, Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu lähimmillään noin 19,6 kilometrin etäisyydellä lähim-
mästä voimalasta ja Vimpelin kirkko ja kirkonseutu lähimmillään noin 27 kilometrin etäisyydellä 
lähimmästä voimalasta.  

Tiedot alueista on tarkistettu ja kohdekuvaukset poimittu museoviraston Valtakunnallisesti mer-
kittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY-sivustolta. 

Sähkönsiirtoreittejä lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on Per-
hon kirkko, joka sijaitsee noin 3,0 kilometrin etäisyydellä vaihtoehto B:stä. 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt on esitetty ja lueteltu Keski-Pohjan-
maan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntakaavojen merkintöjen perusteella. 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle alle 30 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voima-
loista sijoittuu yksi kohde, Haukan pihapiiri. Kuvailuteksti on poimittu Keski-Pohjanmaan II vai-
heen maakuntakaavan Maisema- ja kulttuurikohteet -liitteestä. 

Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella 30 kilometrin säteellä suunnitelluista voimalapaikoista 
on neljä maakunnallisesti arvokasta merkittävää rakennuskohdetta. Kuvaukset kohteista on poi-
mittu Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen rakennusinventoinnin 2016–2017 raportista (Niukko 
2017), Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön kohdeluettelosta (Saatsi 
Arkkitehdit Oy 2021) sekä Lakiaa ja Komiaa: Kohti kulttuuriympäristön uusia arvoja Etelä-Poh-
janmaalla -teoksesta (Teräväinen 2003). 

Keski-Suomen maakunnan alueella 30 kilometrin säteellä tuulivoimaloista on yksi maakunnalli-
sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Niemelän talo sijoittuu Kyyjärven Pölkkiin noin 
20 kilometrin päähän lähimmästä voimalasta hankealueen kaakkoispuolelle. Kuvaileva teksti on 
Keski-Suomen maakuntakaavan liiteaineistosta: Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt 2016, kohdeluettelo. 

Maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ei sijoitu sähkönsiirtoreittien nä-
kyvyysalueille. 

Kuva 8-3 ja taulukossa Taulukko 8-2 on esitetty valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuu-
riympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. 
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Kuva 8-3. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maa-
kunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristökohteet. 
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Taulukko 8-2 Tuulivoimapuiston teoreettiselle näkyvyysalueelle (30 kilometriä) sijoittuvat val-
takunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakun-
nallisesti arvokkaat kulttuuriympäristökohteet. 

Status Kulttuuriympäristöalue/-kohde Etäisyys lähimmästä 
voimalasta 

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 

 

Perhon kirkko (valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö) 

”Perhon kirkko on ainoa säilynyt 1800–1900-luvun taitteen muinaispohjoismaiseen puutyyliin 
toteutettu kirkkorakennus maassamme. 

Perhonjoen yläjuoksulla sijaitseva kirkko on pohjamuodoltaan perinteinen erivartinen risti-
kirkko. Leveärunkoisen kirkon päistään aumatun paanukaton keskellä olevan korkeahuippuisen 
tornin muotoilussa, ikkunanaukkojen sijoittelussa ja ulko-ovien avokatoksissa on käytetty lä-
hinnä samanaikaisesta huvila-arkkitehtuurista tuttuja, muiden muassa muinaispohjoismaisiksi 
tulkittuja koristeaiheita. 

Kirkkosali on avara yhtenäisen vaalea ja valoisa tila, jota kattaa taitekatto näkyvine kannattimi-
neen. Erämaiden Kristus -nimisen alttaritaulun vuodelta 1938 on maalannut Ilmari Wirkkala. 

Pohjalaistyyppinen kellotapuli on tehty 1799 Matti Kuorikosken johdolla, sen nykyasu on Heikki 
Kuorikosken 1840 tekemän korjauksen jäljiltä.” (RKY 2009.) 
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Haukan pihapiiri (maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde) 

”Pihapiirissä on komea kaksikerroksinen hirsirakennus 1800-luvun alusta. Ulkorakennukset ovat 
suunnilleen samanikäisiä, alueella on mm. Perhon ainoan tuulimyllyn jäänteet.” (Keski-Pohjan-
maan liitto 2006c.) 

Uusi-Mäkelän pihapiiri (maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde) 

Uusi-Mäkelän pihapiiri on sisällytetty vuosien 2016-2017 inventoinnissa Sääksjärven kylän alu-
eeseen. Sääksjärven kylän kuvauksessa on mainittu Uusi-Mäkelän tila seuraavasti: ”Alueen reu-
namille sijoittuu vanhempaa historiallista kerrostumaa edustavaa agraarimaisemaa Ylituvan ja 
Uusi-Mäkelän kantatalojen hyvin säilyneine vanhoine pihapiireineen” (Niukko 2017). Myös 
Sääksjärven maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen kuvailutekstissä mainitaan, että alu-
een ”muita merkittäviä kohteita ovat Uusi-Mäkelän pihapiiri, Tuomalan kyläasutus sekä Sääks-
järven länsirannan nauhamainen tienvarsiasutus” (Asunmaa 2014).  

Tuomalan kyläasutus (maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde) 

Tuomalan kyläasutus sijaitsee Sääksjärven maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jonka 
kuvustekstissä lukee seuraavaa: ”Laajimmat peltoaukeat sijoittuvat järven luonteispuolelle Tuo-
malaan sekä Porasenjoen varrelle Sääksjärven kylään. - - Varsinaisen kiinteän asutuksen Sääks-
järvi sai jo 1500-luvulla, ja kantatilat olivat Storsääksjärvi ja Lillsääksjärvi eli Tuomala. - - Muita 
merkittäviä kohteita ovat Uusi-Mäkelän pihapiiri, Tuomalan kyläasutus sekä Sääksjärven länsi-
rannan nauhamainen tienvarsiasutus.” (Niukko 2017.) 

Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu (valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö) 

”Halsuan kirkonseutu kuvastaa vaatimatonta, 1820-luvulla Pohjanmaan suhteellisen syrjäiselle 
ja karulle, pääliikenneväyliltä etäälle syntynyttä pienimittakaavaista rukoushuoneen ympäris-
töä, johon kuuluu tunnetun pohjalaisen Kuorikosken kirkonrakentajasuvun rakentama kirkko 
(1825–26) ja tapuli (1882), lainamakasiini, hautausmaa sekä harjun lakea pitkin kulkeva kirkko-
tie.” (RKY 2009.) 

Niemelän talo 

”Niemelän talo on tärkeä osa Pölkin maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Niemelän 
pihapiirissä on kaksikerroksinen, pohjalaistyyppinen päärakennus vuodelta 1856, kaksikerroksi-
nen vilja-aitta vuodelta 1825, navetta 1950-luvulta ja uudempi autotallirakennus. Pihapiiri muo-
dostaa hyvin hoidetun ja yhtenäisen kokonaisuuden, jolla on maisemallista ja rakennushistorial-
lista arvoa.” (Keski-Suomen liitto 2016.) 

Suksitehdasmuseon – pesäpallomuseon alue (maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö-
kohde) 

”Suksitehdas on 1940–1960-luvuilla rakentunut, pääosin hirsirunkoinen pienteollisuusrakennus, 
jossa on kaksikerroksinen, rankorunkoinen siipiosa ja muurattu lämpökeskus. Suurikokoinen 
puurakennus on hyvin säilynyt. Puurunkoinen pesäpallomuseo on rakennettu höyläämöksi 
1990-luvun alussa ja muistuttaa suksitehdasta ulkoisesti.” (Saatsi Arkkitehdit Oy 2021.) 

Vimpelin kirkko ja kirkonseutu (valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö) 

”Vimpelin puisen pyörökirkon ympäristössä eri aikakausien arkkitehtuuri yhdistyy kirkonkylän 
historiaa kuvaavaksi monipuoliseksi julkisten rakennusten kokonaisuudeksi 1800-luvun alkupuo-
len kirkollisista rakennuksista 1990-luvun pesäpallostadioniin. Savonjoen pohjoisrannalla on 
Etelä-Pohjanmaalle tyypillinen tiiviisti rakennettu jokivarsikylä, nauhamainen maatilojen piha-
piirien ja omakotitalojen muodostama alue.” (RKY 2009.) 
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Vanha osuuskauppa (maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde) 

”Vimpelin funkkistyylinen osuuskauppa kirkon vieressä edustaa tyylillisesti hyvin aikakauttaan ja 
lisäksi myös elinkeinojen historiaa katoavana esimerkkinä. Sen korjaussuunnitelmiin ja kunnos-
tamiseen on saatu EU-rahaa ja se on nyt suojeltu asemakaavassa.” (Teräväinen 2003.)  
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8.6 Tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 

Tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan on laadittu havainnekuvia ja näkymäalueanalyysi. 
Niistä on myös koottu erillinen liite, jossa ovat mukana kaikki hanketta varten laaditut havain-
nekuvat, valokuvasovitteet ja näkyvyysanalyysi. Havainnekuvia on liitetty myös osaksi tätä vai-
kutusten arviointia. Näkymäanalyysikartat isommassa koossa sekä laaditut havainnekuvat ovat 
erillisessä raportissa tämän raportin liitteenä 2. Näkymäalueanalyysin on laatinut Miikka Saran-
pää. Havainnekuvien laadinnasta ovat vastanneet ins. AMK Miikka Saranpää ja ins. AMK Henna-
Riikka Rintamäki sekä artenomi Essi Ihamäki. 

8.6.1 Näkymäalueanalyysi 

Näkemäalueanalyysi on laskennallinen malli voimaloiden näkyvyydestä. Laskentamalli huomioi 
maaston topografian sekä alueen puuston. Todellisuudessa hyvissä sääolosuhteissa voimalat tai 
niiden osia voidaan havaita myös kauempaa tuulipuistosta kuin näkemäalueanalyysin tulokset 
osoittavat. Laskentamallin korkeustiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 
korkeusmalliin. Laskentamallin puuston korkeustiedot perustuvat 8 km etäisyydellä voimaloista 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuoden 2017 valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) aineis-
toon. Vuoden 2017 metsävarakartoissa karttateemojen maastoelementin koko on 16 × 16 met-
riä.  

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

 

Kuva 8-4. Hankevaihtoehdon 1 näkymäalueanalyysi. 
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Kuva 8-5. Hankevaihtoehdon 2 näkymäalueanalyysi. 

 

8.6.2 Laaditut havainnekuvat 

Maisemavaikutuksia on havainnollistettu eri suunnista laadittujen havainnekuvien avulla. Ha-
vainnekuvat ovat arvioita tulevasta tilanteesta. Ne on pääsääntöisesti laadittu merkittävimmistä 
näkymäsuunnista, joista tuulivoimalat todennäköisimmin havaitaan ja alueilta, jotka ovat kult-
tuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita, tai alueilta, joilla liikkuu ihmisiä. Näkymäsek-
toreita muodostuu peltojen ja vesistöjen ohella muun muassa kulkuväyliltä ja soilta. Havainne-
kuvia on myös laadittu eri etäisyyksiltä, jotta muutokset maisemakuvassa tulisivat paremmin 
ilmi. Kuvissa voimaloiden roottorit on suunnattu kohti katsojaa, jolloin tuulivoimalat näyttävät 
maksimikokoisilta. 

Kokkonevan havainnekuvat on laadittu vaihtoehdossa 1 Siemens Gamesa SG170 -voimalalla, 
jonka roottorin halkaisija on 170 metriä ja napakorkeus 215 metriä. Vaihtoehdossa 2 (VE2) ha-
vainnekuvat on laadittu voimalalla, jonka roottorin halkaisija on 199 metriä ja napakorkeus 
200,5 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus molemmissa vaihtoehdoissa on 300 metriä. Kokkone-
van tuulivoimahankkeen havainnekuvat on laadittu WindPRO-ohjelmalla alueesta laadittua 
maastomallinnusta hyödyntäen. 
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Kuva 8-6. Havainnekuvien kuvauspaikat. 

 

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

Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin valokuviin 
on mallinnettu tuulivoimalat. Mallinnusta varten otetut valokuvat on pyritty ottamaan koh-
teista, joille tuulivoimalat olisivat havaittavissa tai kohteista, jotka ovat ison ihmismäärän tavoi-
tettavissa. Valokuvat havainnekuvia varten on otettu digikameralla. Kuvauksessa on käytetty ka-
merakohtaista polttoväliä, joka vastaa mahdollisimman lähelle ihmissilmällä havaittavaa kuvaa, 
eli kinofilmikameran 50 mm objektiivia. Kokkonevan havainnekuvia otettaessa on käytetty ns. 
croppikennokameraa ja objektiivia, jonka polttoväli 35 mm vastaa kinofilmikameran 50 mm ob-
jektiivia, eli ihmissilmän näkymää. Automaattista panoraamakuvausta ei ole käytetty, vaan ku-
vat on yhdistetty panoraamakuviksi vasta kuvankäsittelyohjelmalla havainnekuvia laadittaessa. 
Valokuvat on otettu FCG Finnish Consulting Group Oy:n toimesta. 
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8.7 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

8.7.1 Tuulivoimapuiston vaikutukset etäisyysvyöhykkeittäin 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu vaihtoehdoille VE1 ja VE2. Vaikutuk-
sia on arvioitu etäisyysvyöhykkeittäin. Lisäksi on arvioitu yhteisvaikutuksia lähialueen hankkei-
den kanssa. Seuraavassa on käsitelty tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia etäisyysvyöhyk-
keittäin (etäisyys tuulivoimaloilta noin 0, 7, 14, 25, 30 kilometriä). 

Tuulivoimapuiston vaikutukset tuulivoimaloiden ”välittömällä vaikutusalueella” (0–200 m) 

”Välittömänä vaikutusalueena” tarkastellaan varsinaista tuulivoimaloiden aluetta, jolloin etäi-
syys tuulivoimaloilta on noin 0–200 metriä. 

Vaihtoehdossa VE0 tuulivoimapuistoalueen nykytilaan ei kohdistu muutoksia. Vaihtoehdoissa 
VE1 ja VE2 tuulipuiston rakentaminen muuttaa olemassa olevaa maisemakuvaa. Suurelta osin 
metsistä ja suoalueista koostuva Kokkonevan hankealue muuttuu voimaloiden rakentamisen 
myötä energiantuotantoalueeksi. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 puoliavoin maisema muuttuu jon-
kin verran nykyistä avoimemmaksi, kun tuulivoimapuiston alueella nykyisin olevia metsäauto-
teitä parannetaan ja joitakin uusia tieosuuksia rakennetaan. Kunkin tuulivoimalan keskipisteen 
ympäristöstä mahdollinen puusto raivataan kokonaan ja pinta tasoitetaan noin 60 x 70 metrin 
alueelta. Voimalalle rakennetaan kookas betoniperustus, joka jää maanpinnan alle. Roottorin 
kokoonpanotekniikka voi edellyttää puuston raivaamista lähes koko roottoripinta-alan alueelta. 
Nosturipuomin kokoamista varten on puustoa raivattava lisäksi noin 6 x 200 metrin suuruiselta 
alueelta.  

Tuulivoimaloiden sähköenergia siirretään maakaapelein hankealueelle rakennettavalle muunto-
asemalle, joilta liitytään voimajohtoon. Maakaapelit sijoitetaan hankealueen sisällä pääasiassa 
huoltoteiden rinnalle. Rakentamisvaiheen jälkeen voimalan ympärillä ollut työmaa-alue maise-
moidaan. 

Tuulivoimapuiston välittömällä vaikutusalueella visuaalisten tekijöiden lisäksi maiseman koke-
miseen vaikuttaa tuulivoimaloiden aiheuttama varjostus sekä roottorin pyörimisestä syntyvä 
ääni. Voimaloiden välittömässä läheisyydessä voimalat hallitsevat maisemaa. Maisemakuvassa 
tapahtuva muutos on suuri. Maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia ei kuitenkaan voida pitää 
merkittävinä maisemakuvan tavanomaisuuden vuoksi.  

Hankealue ei ole osa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Hanke-
alueille ei myöskään sijoitu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä. Hankealueelle sijoittuu 15 muinaisjännöstä. Asutusta tai loma-asutusta 
hankealueella ei ole.  

Hankealue on pääosin tavanomaisessa metsätalouskäytössä, ja muiden metsätalousalueiden ta-
voin hankealueen osia käytetään mahdollisesti ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luon-
non tarkkailuun. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittyjä ulkoilureit-
tejä. Aluetta ulkoiluun käyttävien ihmisten määrä arvioidaan asukaskyselyn tulosten mukaan 
kohtalaiseksi. Voimaloiden rakentaminen voi vähentää alueen merkitystä mahdollisessa virkis-
tyskäytössä. Alueen välittömässä läheisyydessä on kuitenkin muita vastaavia ulkoiluun soveltu-
via metsätalousalueita, joten maisemalliset vaikutukset mahdolliseen virkistyskäyttöön jäävät 
vähäisiksi. 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset ”lähialueelta” tarkasteltuna (n. 0–7 km) 

Lähialueena tarkastellaan aluetta, jolta on noin 0–7 kilometrin etäisyys lähimpiin tuulivoimaloi-
hin. Tarkasteltaessa tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia maisemaan etäämpänä raken-
nusalueilta muutokset heijastuvat laajempaan maisemakuvaan, jolloin vaikutusten voimakkuu-
teen vaikuttaa suuresti tarkastelupiste ja etäisyys voimaloista. Maiseman luonne vaikuttaa sii-
hen, kuinka hallitsevia voimalat ovat maisemakuvassa ja kuinka merkittävinä voimaloiden ai-
heuttamia maisemakuvan muutoksia voidaan pitää. Maiseman muutokset havaitaan maiseman 
luonteen muutoksina, eikä enää niinkään ympäristön mekaanisena muutoksena. Etäisyyden kas-
vaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallitseva ominaisuus pienenee. 
Myös kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus voimistuu etäisyyden kasvaessa. 

Lähialueen osana on voimaloiden maisemallinen dominanssivyöhyke, jolla tarkoitetaan noin 10 
kertaa voimalan maston korkeutta eli noin 0–2 km etäisyyttä voimaloista. (Weckman 2006) Tänä 
päivänä voimalat ovat tosin merkittävästi korkeampia kuin runsaat kymmenen vuotta sitten ja 
dominanssivyöhyke on oletettavasti jopa tätä laajempi. Mikäli tuulivoimala näkyy voimaloiden 
dominanssivyöhykkeellä pihapiiriin, hallitsee se maisemaa ja maisemavaikutuksia voidaan pitää 
merkittävinä. Tuulivoimaloiden dominanssivyöhykkeellä sijaitsee osittain molemmissa vaihto-
ehdoissa (VE1, VE2) maiseman arvokohteista maakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä 
asuin- ja lomarakennuksia.  

Vaihtoehdossa VE1 dominanssivyöhykkeelle sijoittuu useita kymmeniä asuinkiinteistöä ja kym-
menkunta lomakiinteistöjä. Osa lomakiinteistöistä sijaitsee sen verran peitteisessä maastossa, 
ettei niiltä ole näköyhteyttä tuulivoimaloille. Näkyvyysanalyysin mukaan muutamalle Hietamä-
entien varteen ja lähes kaikille Kokkolantien varteen sijoittuvalle asuinrakennukselle näkyy voi-
maloita. Eteen jäävä avotila on metsän reunalla Kokkolan- ja Hietaniementeiden varsilla kuiten-
kin niin pieni, että voimaloita näkyy usein alle kymmenen. Ilmakuvatarkastelussa ilmenee, että 
asuinrakennusten edessä on usein puustoa, joka useiden pihapiirien tapauksessa ja kesäkau-
della estää tehokkaasti näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. Näiltä asuinrakennuksilta ei muo-
dostu kunnollista näköyhteyttä voimaloille, ja muutoksen voimakkuus on korkeintaan keski-
suurta. Silloin kun voimaloita kuitenkin näkyy, lähimmät niistä näyttävät kookkailta. Myös niillä 
asuinrakennuksilla, jotka sijaitsevat avoimemmissa pihapiireissä peltojen laidoilla voimaloita nä-
kyy reilummin ja niistä lähimmät näyttävät kookkailta. Näillä alueilla muutoksen voimakkuus ja 
vaikutukset ovat suuret. Avohakkuualueilta ja soiden avonaisilla osuuksilla voimalatorneja näkyy 
usein yli puolet ja suurimmilla suoalueilla jopa kaikki. Siltä osin maisemassa tapahtuva muutos 
on suuri. Kyseisillä alueilla ei kuitenkaan oleskella kovin usein ja alueen maisemakuva on melko 
tavanomainen. Näin alueen herkkyys on melko vähäinen ja voimaloiden aiheuttamat vaikutuk-
set jäävät todennäköisesti vähäisiksi tai korkeintaan kohtalaisiksi. Maakunnallisesti arvokkailla 
maisema-alueilla muutosten voimakkuus on erityisesti avoimilla alueilla suuri ja vaikutukset 
merkittäviä. 

Vaihtoehdossa VE2 tilanne on dominanssivyöhykkeellä rajalla melko pitkälti saman kaltainen 
kuin vaihtoehdossa VE1 niin asutuksen kuin soiden ja avohakkuidenkin osalta. Voimaloita näkyy 
paikoitellen muutama enemmän. Muutoksen voimakkuus on siis hieman merkittävämpi kuin 
vaihtoehdossa VE1. 

Kokkonevan hankealueella maiseman luonteen muutos on suurin mutta vaikutus jää kuitenkin 
suhteellisen vähäiseksi johtuen maiseman hyvästä sietokyvystä. Dominanssivyöhykkeellä ylei-
sille teille voimaloita näkyy Hietamäentielle muutamilla paikoilla, joissa tien ympäristö on avoi-
mempaa. osalle alueista voimaloita näkyy korkeintaan kymmenen ja osassa jopa reilu parikym-
mentä. Voimalat ovat melko lähellä ja ne näyttävät kookkailta. Näymäalueet Hietamäentiellä 
ovat kuitenkin melko lyhyitä ja harvaan sijoittuneita, jolloin ohi ajaessa voimalat vilahtavat si-
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vulle jäävän metsän yllä satunnaisesti. Kokkolantien varrella voimaloita sen sijaan näkyy yhtä-
jaksoisesti pidemmän matkaa, ja näkyvien voimaloiden määrä vaihtelee muutamasta yli kah-
teenkymmeneen. Paikoin tienvarren puusto peittää näkymiä voimaloille. 

Dominanssivyöhykkeen jälkeen edelleen lähialueella, noin 2–7 kilometrin etäisyydellä voimala 
saattaa edelleen olla alueen luonteesta riippuen varsin hallitseva elementti näkyessään. Pieni-
piirteisessä maisemassa voimaloiden vaikutus maisemakuvaan on suurpiirteistä maisemaa voi-
makkaampi. Kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus on dominanssivyöhykettä voimak-
kaampi. Mitä kauemmas voimaloista mennään, sitä laajempi avoin tila tarvitaan katselupisteen 
ja voimaloiden väliin voimaloiden näkymiseksi. Kauemmas mentäessä muiden maiseman ele-
menttien vaikutus maisemakuvaan voimistuu suhteessa voimaloihin. 

Vaihtoehdossa VE1 voimaloita on näkyvyysanalyysin mukaan havaittavissa lähialueella enim-
mäkseen hankealuetta ympäröivillä laajemmilla suo- ja vesialueilla pohjoisessa sekä peltoalu-
eilla hankealeen eteläpuolella. Voimaloita näkyy myös Kokkolan- ja Kiveläntien varsille sekä niitä 
ja Perhonjokea ympäröiville peltoaukeille. Hankealueen länsipuolella, Kellokosken tienoilla voi-
maloita näkyy Iso Rahkanevan suoalueelle ja Viinnoolinnevan turpeentuotantoalueelle. Hanke-
alueen koillispuolella voimaloita näkyy Jängänjärven ja Korpijärven rannoille. 

Vaihtoehdossa VE2 voimaloita näkyy pääasiassa samoille alueille kuin vaihtoehdossa VE1 mutta 
enemmän. 

Kummassakin vaihtoehdossa hankealueen lähialueen maisema on rakenteeltaan jokseenkin 
vaihtelevaa. Korkeuseroja tarkasteltaessa maasto on pääsääntöisesti melko tasaista. Alueella on 
toki korkeusvaihtelua, mutta suhteelliset korkeuserot eivät ole suuria. Suurimmaksi osaksi lähi-
alueen maisema on tavanomaista metsävaltaista alueetta, ja metsien lomaan sijoittuu runsaasti 
erikokoisia suoalueita. Hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvan Penninkijoki-Hangasneva-Sääs-
töpiirinnevan maakunnallisesti arvokas maisema-alue on huomionarvoinen laajemmista suoalu-
eista koostuva alue. Samoin hankealueen koillispuolella lähialueelle ulottuu toinen maakunnal-
lisesti arvokas maisema-alue, Pehon jävimaisema-alue, jonka alueella Jängänjärven ja Korpijär-
ven rannoilla on jonkin verran asutusta ja loma-asutusta. Maakunnallisten maisema-alueiden 
maiseman sietokyky on hieman herkempää ja siksi voimaloiden aiheuttamien muutosten voi-
makkuus merkittävää. Vaikka alueilla ei liikuta runsaasti, on muutos pääsääntöisesti laajojen 
suoalueiden, järvien ja metsien luontomaisemassa huomattava. Metsäalueista poiketen maise-
man pienipiirteisyyttä esiintyy Perhon taajamassa hankealueen eteläpuolella sekä luoteis-
kaakko-suuntaisen Kokkolantien ja Kiveläntien tienvarsiasutuksen ja peltojen yhteydessä. Kysei-
set alueet ovat ympäristöinä melko tavanomaista maaseutumaisemaa, mutta alueille sijoittuu 
suuri osa Perhon kunnan asutuksesta. 

Tuulivoimaloista ei lähialueella koidu kovin suurta häiriötä lukuun ottamatta edellä mainittuja 
peltoalueita, joilla tai joiden kautta kulkevilla teillä vaikutukset saattavat paikoin olla tuntuvam-
mat. Myös tuulivoimapuistoa ympäröivällä laaja-alaisilla suo- ja turvetuotantoalueilla voimalat 
näkyvät hyvin ja usein hallitsevastikin. Näistä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat 
hieman herkempiä, mutta muut suoalueet eivät niinkään. Hankealueen lähialueen maisema on 
melko suurelta osin peitteistä metsämaastoa lukuun ottamatta edellä mainittuja laajoja suoalu-
eita ja tienvarsien peltoalueita. Metsiä on eri kehitysvaiheissa, joten myös avohakkuualueita ja 
taimikoita löytyy. Sulkeutuneilla osuuksilla sekä niiden soiden äärellä, joita ei ole muutettu tur-
vetuotantoalueiksi, maisema on luonteeltaan pitkälti luonnonmaiseman kaltaista. Viljelylaak-
sossa ja kyläkeskittymissä näkyy ihmisen käden jälki: asutus ympäröivine peltoineen. Maiseman 
luonne muuttuu tuulivoimaloiden tulon myötä teknologisemmaksi. Melko voimakkaasta peittei-
syydestä johtuen voimaloita näkyy monin paikoin vain paikallisesti. Laajoille Perhonjoen ympä-
röimille peltoalueille, suurempien järvien rannoille koillisessa sekä joillekin suo-osuuksille voi-
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maloita näkyy paremmin ja paikoin runsaastikin. Jos Kokkonevan hankealuetta ei lasketa mu-
kaan, maiseman luonteen muutos näkyy lähialueella vain keskitetysti pohjoispuolen suurilla 
suoaleuilla ja eteläpuolen laajoilla peltoalueilla. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
ovat hieman muita alueita herkempiä muutoksille. Toisaalta suo- ja järvialeuilla ei liikuta yhtä 
paljon, kuin teiden ja peltojen varsien asutuskeskittymissä, joille voimaloita myös näkyy run-
saasti lähialueella. 

Suurin osa lähialueen asutuksesta keskittyy Perhon taajamaan. Kokkolantien ja Hietaniementien 
varsilla on lisäksi jonkin verran tavanomaista taajaman jatkeena olevaa tienvarsiasutusta. Kok-
kolantien varrella olevia kylämäisiä asuinkeskittymiä ovat Oksakoski ja Kellokoski. Lisäksi Per-
honjoen toisella puolella sijaitsevan Kiveläntien varrella on asutusta. Myös Hietaniementien var-
rella kauempana Perhon keskustaa sijaitsevat Jänkän ja Korpelan pienkylänomaiset asuinalueet. 
Loma-asutusta lähialueelle sijoittuu hieman, pääsääntöisesti Jängänjärven ja Korpijärven ran-
noille. Muutamia yksittäisiä loma-asuntoja on myös Komannen, Kuusilammen ja Ylimmäisen 
Penninkilammen rannoilla. Lisäksi yksittäisiä loma-asuntoja on teiden, Perhonjoen ja muiden 
pienvesistöjen luona. Näkyvyysanalyysin mukaan voimaloita näkyy molemmissa vaihtoehdossa 
useimmille loma-asutuksille, jotka ovat järvien ja lampien rannoilla suuntautuneet voimaloita 
kohti tai jotka sijaitsevat Perhonjoen ympäröimien laajojen peltoalueiden tuntumassa. Vaihto-
ehdossa VE2 osalle alueista voimaloita näkyy hieman enemmän kuin vaihtoehdossa VE1. Ilma-
kuvatarkastelu kuitenkin osoittaa, että useimpien rakennusten ja pihapiirien suojana on tontti-
kasvillisuutta tai kasvillisuutta ylipäätänsä tai/ja toisia rakennuksia, jotka estävät näkymiä tuuli-
voimapuiston suuntaan varsin tehokkaasti. Jonkin verran on kuitenkin asutusta, esimerkiksi Kok-
kolantien varrella, josta on näköyhteys tuulivoimaloita kohti. Voimaloista kahdesta muutamaan 
saattaa näkyä jopa lähes kokonaan, sillä Tuominevan avoin alue voimaloiden ja asutuksen välissä 
on niin laaja. Kokkolantietä lähin kymmenkunta voimalaa näyttävät kookkailta ja Hietaniemen-
tieltä lähimmät muutama voimala näyttävät kookkailta. Asutuksen kannalta muutoksen voimak-
kuus on keskimääräisesti kohtalaista. Yksittäisille asuinrakennuksille muutos on jopa suurta, 
mutta suurelle osalle pihapiirin kasvillisuuden peittävyydestä johtuen monin paikoin muutos on 
kuitenkin suhteellisen vähäinen. Vaihtoehdossa VE2 muutoksen voimakkuus on asutuksen kan-
nalta jonkin verran vaihtoehtoa VE1 suurempi johtuen voimaloiden suuremmasta määrästä. 

Vaihtoehdossa VE1 lähialueelle (0–7 km) sijoittuu joitain virkistysalueita, kuten Perhon ja Oksa-
kosken kuntoradat, Komannen ja Korpijärven uimarannat sekä Perhon, Oksakosken ja Jängän 
urheilualueet. Lisäksi esimerkiksi Komannen ja Kauhalammen rannoilla sijaitsee laavut. Vesistö-
jen ja suoalueiden ympäristössä tapahtuva retkeily on pääosin omatoimista, eikä virallisia ret-
keilyreittejä sijaitse lähialueella. Näkyvyysanalyysin mukaan useille virkistysalueille näkyy voima-
loita, mutta ei runsaasti. Lisäksi esimerkiksi Perhon taajamassa rakennuskanta sekä tienvarsien 
ja pihojen kasvillisuus peittää näkymiä voimaloille huomattavasti, ja vesialueiden rannoilla ym-
päröivät metsät saattavat peittää näkymät jopa kokonaan. Vaihtoehdossa VE2 alueilla, joille voi-
maloita näkyy, niitä saattaa näkyä muutama enemmän. Näin ollen tältä osin virkistyskäytölle ei 
aiheudu kummassakaan vaihtoehdossa kuin korkeintaan vähäisiä vaikutuksia. Peltoalueita voi 
mahdollisesti talviaikaan käyttää hiihtämiseen. Pelloille näkyvät voimalat muuttavat tällöin vir-
kistyskokemusta. 
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Kuva 8-7. Kuvauspiste 3, Kokkosaari. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,4 kilometriä 
molemmissa hankevaihtoehdoissa. 
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Kuva 8-8. Kuvauspiste 3, Kokkosaari. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,4 kilometriä 
vaihtoehdoissa 1 ja 2 . Kahdessa ylimmässä kuvassa vaihtoehdon VE1 
voimaloiden näkyminen ja alakuvissa vaihtoehdon VE2 voimaloiden näkyminen. 
Suuri osa voimaloista näkyy, mutta niiden näkyminen vaihtelee kookkaasta 
pienempään ja lähes täysin näkyvistä vain lapojen liikkeen erottumisen välillä. 
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Kokkolantieltä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 3 Kokkosaari (Kuva 8-8). Etäisyyttä lähim-
pään voimalaan on noin 2,4 kilometriä molemmissa hankevaihtoehdoissa. Molemmissa vaihto-
ehdoissa hankealueen lännen puoleiset Kokkolantien suuntaiset voimalat erottuvat maise-
masta, ja muutamasta voimalatornista näkyy enemmän kuin puolet. Myös etualan voimaloiden 
takana olevista voimaloista osan voimalatornista näkyy yli puolet. Vaihtoehdossa VE1 voimalat 
18, 26 ja 27 näkyvät lähes kokonaan, ja vaihtoehdossa VE2 voimalat 20, 21, 30, 31 ja 42 näkyvät 
lähes kokonaan. Molemmissa vaihtoehdoissa osa lähimmistä kookkaammalta näyttävistä voi-
maloista ja kauemmista hankealueen itäpuolen voimaloista jää kasvillisuuden taakse katvee-
seen, eikä hallitse maisemaa. Molemmissa vaihtoehdoissa noin kahdeksan voimalaa erottuvat 
vain lapojen liikkeenä taustametsän takana. Kokkosaaren kuvauspisteeltä on näkymä myös ete-
län suuntaan Perhon taajaman takana sijaitseville olemassa oleville Limakon voimaloille, joista 
taustamaisemassa erottuu kahdesta neljään. Muutoksen voimakkuus on vaihtoehdossa VE1 
melko suurta johtuen lähimpien voimaloiden kookkauden ja kaukaisempienkin voimaloiden lä-
hes kokonaan näkymisestä johtuen. Vaihtoehdossa VE2 tilanne on sama kuin vaihtoehdossa 
VE1, mutta voimaloita näkyy toisinaan muutama enemmän. Lisäksi vaihtoehdon VE2 voimalat 
on sijoitettu eri tavalla kuin vaihtoehdossa VE1 sellaiseen ryhmään, että tässä kuvauspisteessä 
voimalat näkyvät toisinaan ”päällekkäisinä”. Vaihtoehdossa VE2 muutoksen voimakkuus on hie-
man vaihtoehtoa VE1 suurempi johtuen voimaloiden suuremmasta määrästä. Maisemaan koh-
distuva vaikutus on merkittävää molemmissa vaihtoehdoissa voimaloiden suuresta määrästä ja 
lähimpien voimaloiden kookkaudesta katselupisteestä nähden johtuen. Kokkolantiellä liikkuessa 
kuvauspistettä vastaavia laajoja avoalueita ei ole kuitenkaan runsaasti, ja vain paikkakohtaisesti 
muutama lähin voimala erottuu maisemasta selvemmin. Erityisesti kauempana sijaitsevat voi-
malat peittyvät enemmän kasvillisuuden taa hallitsemasta maisemaa. Lisäksi ilmakuvatarkaste-
lun avulla voidaan todeta, että suurimmalla osalla pihapiireistä on kasvillisuutta, joka peittää 
näkymiä voimaloita kohti, eikä voimaloilla ole siten yhtä suurta vaikutusta Kokkolantien varrella 
kuin juuri tässä kuvauspisteessä. 

 

Kuva 8-9.  Kuvauspiste 1, Kellokosken kylä. Etäisyys lähimpiin voimaloihin noin 3-3,2 kilo-
metriä hankevaihtoehdosta riippuen. 
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Kuva 8-10. Kuvauspiste 1, Kellokosken kylä. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 3,2 
hankevaihtoehdossa 1 ja 3 kilometriä hankevaihtoehdossa 2. Kahdessa 
yläkuvassa vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen ja alakuvissa vaihtoehdon 
VE2 voimaloiden näkyminen. Molemmissa vaihtoehdoissa voimaloista tai niiden 
lapojen liikkeestä erottuu maisemassa reilusti alle puolet voimaloiden 
kokonaismäärästä. 
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Kokkolantieltä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 1 Kellokosken kylästä (Kuva 8-10). Etäi-
syyttä lähimpään voimalaan on noin 3,2 kilometriä vaihtehdossa VE1 ja 3 kilometriä vaihtoeh-
dossa VE2. Molemmissa vaihtoehdoissa lähimmät muutamat voimalat hankealueen luoteisissa 
osissa erottuvat maisemasta. Lisäksi tielinjan päätteessä näkyy kahdesta muutamaan voimalaa 
hankealueen eteläpuolelta. Näkyvistä voimaloista useimman voimalatornista näkyy molem-
missa vaihtoehdoissa yli puolet, ja lähimpien voimaloiden kookkaammalta näyttävämmät roott-
rit lähes kokonaan. Näkyvät voimalat eivät kuitenkaan hallitse maisemaa liioin, sillä kuvauspis-
teen ja voimaloiden välinen kasvillisuus ja pihapiirien puusto näyttävät lähes saman mittaisilta 
voimaloiden kanssa. Eniten huomiota herättävät voimalat ovat avoimempaa taustaa vasten ole-
vat voimalat sekä Kokkolantien linjan päässä olevat voimalat. Vaihtoehdossa VE1 kyseisiä voi-
maloita ovat voimalat 1, 2, 4, 7 ja 12. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita on hieman enemmän, ja 
paremmin erottuvat voimalat ovat 1, 2, 4, 6, 12 ja 13. Molemmissa vaihtoehdoissa suuri osa 
voimaloista ei erotu lainkaan tai voimaloiden maisemasta erottuvia osia ovat vain osittainen 
roottorin lapojen liike metsän takana. Muutoksen voimakkuus on vaihtoehdossa VE1 kohta-
laista. Vaihtoehdossa VE2 tilanne on sama kuin vaihtoehdossa VE1, mutta voimaloita näkyy 
muutama enemmän. Lisäksi vaihtoehdon VE2 voimaloiden erilaisesta sijoittumisesta johtuen 
tielinjan päässä näkyvät voimalat ovat ikään kuin ”päällekkäin”. Vaihtoehdossa VE2 muutoksen 
voimakkuus on hieman vaihtoehtoa VE1 suurempi johtuen voimaloiden suuremmasta määrästä. 
Voimaloiden vaikutuksen merkittävyys on molemmissa vaihtoehdoissa kohtalainen. 
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Kuvauspiste 7, Hietaniemi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 1,8 kilometriä molemmissa han-
kevaihtoehdoissa. Kahdessa yläkuvassa vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen ja alakuvissa 
vaihtoehdon VE2 voimaloiden näkyminen.  
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Kuva 8-11. Kuvauspiste 8, Jängänjärvi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,4-2,6 kilomet-
riä. 
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Kuva 8-12. Kuvauspiste 8, Jängänjärvi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,4 kilometriä 
hankevaihtoehdossa 1 ja 2,6 kilometriä hankevaihtoehdossa 2. Kahdessa 
ylimmässä kuvassa vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen ja alakuvissa 
vaihtoehdon VE2 voimaloiden näkyminen. Molemmissa vaihtoehdoissa 
järvimaisema muuttuu teknologisemmaksi, mutta sen vähäisten kokijoiden vuoksi 
muutoksen vaikutus jää vähäiseksi. 
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Jängänjärveltä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 8 (Kuva 8-12). Etäisyyttä lähimpään voi-
malaan on noin 2,4 kilometriä vaihtehdossa VE1 ja 2,6 kilometriä vaihtoehdossa VE2. Molem-
missa vaihtoehdoissa noin puolesta voimaloista erottuu koko roottori. Vaihtoehdossa VE1 noin 
kymmenen voimalan voimalatornista näkyy noin puolet tai yli puolet ja vaihtoehdossa VE2 täl-
laisten voimaloiden määrä kasvaa muutamalla. Molemmissa vaihtoehdoissa lopuista voima-
loista muutamat jäävät täysin taustametsän taakse ja muista erottuu maisemassa vain osa root-
torista. Eniten huomiota herättävät voimalat ovat molemmissa vaihtoehdoissa lähimmät voima-
lat, sillä ne näyttävät hieman ympäröivään maisemaan verrattuna kookkaammilta, ja niistä nä-
kyy usein myös suuri osa tai puolet voimalatornista. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita on pari vaih-
toehtoa VE1 enemmän. Jängänjärvi kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Perhon järvimai-
sema-alueeseen, mikä tarkoittaa maiseman olevan herkempi muutoksille. Rauhallinen järvimai-
sema muuttuu selkeästi teknologisemmaksi ja muutosten voimakkuus on molemmissa vaihto-
ehdoissa suurta. Muutos ei kuitenkaan vaikuta pysyvään asutukseen, ja Jängänjärven rantojen 
muutaman loma-asutuksen tonteilla on ilmakuvia tarkasteltaessa huomattavissa kasvillisuutta, 
joka lieventää vaikutusta pihapiireille. Voimaloiden vaikutuksen merkittävyys on suurta mai-
sema-alueen arvoluokituksesta johtuen. 

 

Kuva 8-13. Kuvauspiste 2, Hauskaniemi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,8-3,1 kilo-
metriä. 
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Kuva 8-14. Kuvauspiste 2, Hauskaniemi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 3,1 kilometriä 
hankevaihtoehdossa 1 ja 2,8 kilometriä hankevaihtoehdossa 2. Yläkuvassa 
vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen ja alakuvassa vaihtoehdon VE2 
voimaloiden näkyminen. Molemmissa vaihtoehdoissa voimaloista näkyvät 
kaikki ja suurilta osin. 

Kiveläntieltä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 2 Hauskaniemi (Kuva 8-14). Etäisyyttä lä-
himpään voimalaan on noin 3,1 kilometriä vaihtehdossa VE1 ja 2,8 kilometriä vaihtoehdossa 
VE2. Molemmissa vaihtoehdoissa kaikki voimalat näkyvät. Kaikista voimaloista roottori näkyy 
kokonaan. Muutamien voimaloiden voimalatori näkyy lähes kokonaan muutamasta voimalasta, 
ja suurimmasta osasta muita voimaloita voimalatornia näkyy noin puolet sen pituudesta. Näistä 
syistä molemmissa vaihtoehdoissa voimaloiden suuresta lukumäärästä ja niiden selkeästä erot-
tumisesta johtuen ne hallitsevat maisemaa ja muuttavat siitä teknologisemmaksi. Muutoksen 
voimakkuus on vaihtoehdossa VE1 vähintään suurta. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita näkyy kah-
deksan kappaletta enemmän ja muutoksen voimakkuus on siksi vielä suurempi. Kiveläntien varsi 
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on suurelta osin samankaltainen kuvauspisteen näkymän suhteen. Voimaloita näkyy huomatta-
vasti enemmän ja selkeämmin kuin esimerkiksi voimaloita lähempänä olevan Kokkolantien var-
teen (vertaa kuvauspisteet 1 Oksakoski ja 3 Kokkosaari), sillä voimaloiden suuntaan maisemaan 
eteen jäävä avoin tila on suurempi ja yhtenäisempi. Kiveläntien varteen sijoittuu jonkin verran 
asutusta ja tien ympäristöä saatetaan käyttää jonkin verran ulkoiluun esimerkiksi pelloilla hiih-
tämiseen talvella. Ilmakuvatarkastelun mukaan myöskään kaikilla Kiveläntien pihapiireillä ei ole 
peittävää kasvillisuutta voimaloiden suunnalla. Voimaloiden tuoman muutoksen vaikutukset 
ovat merkittäviä molemmissa vaihtoehdoissa. 

Kuva 8-15. Kuvauspiste 4, Perhon kirkko. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 3 kilometriä. 
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Kuva 8-16. Kuvauspiste 4, Perhon kirkko. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 3 kilometriä 
molemmissa hankevaihtoehdoissa. Kahdessa ylimmässä kuvassa vaihtoehdon 
VE1 voimaloiden näkyminen ja alakuvissa vaihtoehdon VE2 voimaloiden 
näkyminen. Molemmissa vaihtoehdoissa voimaloita näkyy hyvin vähän, ja suuri 
osa voimaloista jää kasvillisuuden katveeseen. 
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Perhon kirkolta on tehty havainnekuva (kuva 8-16), mistä etäisyyttä lähimpään voimalaan on 
noin 3 kilometriä molemmissa hankevaihtoehdoissa. Hieman ympäröivää maastoa korkeam-
masta sijainnistaan huolimatta molemmissa vaihtoehdoissa voimaloita erottuu maisemassa sel-
keämmin korkeintaan muutama. Vaihtoehdossa VE1 erottuvat voimalat ovat voimalat 26, 27 ja 
28, mutta nekin jäävät näkymissä taka-alalle. Vaihtoehdossa VE2 selkeimmin näkyvät voimalat 
32, 33 ja 41, mutta vaihtoehdon VE1 tapaan nekin jäävät taka-alalle. Molemmissa vaitoehdoissa 
yhtä voimalaa lukuun ottamatta voimaloiden voimalatornit eivät näy lainkaan tai vain pieniltä 
osin. Useat voimalat ovat sekä etualan kasvillisuuden että taustametsän takana, mutta joidenkin 
voimaloiden lapojen liikkeet saattavat kirkkaalla säällä erottua etualan kasvillisuuden lomasta. 
Kuvauspisteessä etualan kasvillisuus on niin hallitsevaa, että molemmissa vaihtoehdoissa muu-
tokset maisemassa jäävät hyvin vähäisiksi. Perhon kirkko on valtakunnallisella tasolla merkittävä 
kulttuuriympäristö (RKY-alue) ja taajama-alueella liikutaan enemmän. Nämä seikat vaikuttavat 
maiseman sietokykyyn ja tekee alueesta hieman herkemmän muutoksille. Talviaikaan etualan 
kasvillisuus ei ole yhtä peittävää, ja voimaloita saattaa erottua molemmissa vaihtoehdoissa 
muutama enemmän. Voimaloiden vaikutuksen merkittävyys on siksi kohtalaista, mutta toden-
näköisesti melko vähäistä. 

Kuva 8-17. Kuvauspiste 5, Perhon urheilukenttä. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 3,2 
kilometriä. 
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Kuva 8-18. Kuvauspiste 5, Perhon urheilukenttä. Etäisyys lähimpään 
voimalaan 3,2 kilometriä molemmissa hankevaihtoehdoissa. Kahdessa 
ylimmässä kuvassa vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen ja alakuvissa 
vaihtoehdon VE2 voimaloiden näkyminen. Kummassakin vaihtoehdossa vain 
muutamien voimaloiden osittainen lapojen liike saattaa hyvissä sääolosuhteissa 
erottua kasvillisuuden takana. 

Perhon taajamasta on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 5, Perhon urheilukenttä (Kuva 8-18). 
Etäisyyttä lähimpään voimalaan on noin 3,2 kilometriä molemmissa hankevaihtoehdoissa. Mo-
lemmissa vaihtoehdoissa lähes kaikki voimalat jäävät kasvillisuuden katveeseen. Kuvauspisteen 
ympäristössä liikuttaessa muutamien voimaloiden lapojen liike saattaa erottua kasvillisuuden 
lomasta silloin tällöin hyvissä sääolosuhteissa, mutta harvoin edes yhden voimalan roottori nä-
kyisi kokonaan. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa, vaikka voimaloita on eri määrä ja 
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ne on sijoiteltu hankealueelle hieman erilaisiin ryhmiin. Muutoksen voimakkuus jää molemmissa 
vaihtoehdoissa erittäin vähäiseksi. Vaikka Perhon taajamssa on tiiviimmin asutusta ja enemmän 
liikkujia, jää voimaloiden vaikutuksen merkittävyys myös vähäiseksi niiden hyvin olemattoman 
maisemasta erottumisen takia. Taajaman maisemakuvassa on myös runsaasti muita voimalator-
nien kaltaisia rakenteita, kuten valopylväitä, lipputankoja ja puita, jotka vähentävät voimaloiden 
erottumista joukosta. 

 

Kuva 8-19. Kuvauspiste 9, Korpijärvi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 6,7-6,9 kilometriä 
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Kuva 8-20. Kuvauspiste 9, Korpijärvi (ed. sivu) . Etäisyys lähimpään voimalaan 6,7 kilometriä 
hankevaihtoehdossa 1 ja 6,9 kilometriä hankevaihtoehdossa 2. Yläkuvissa 
vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen ja alakuvissa vaihtoehdon VE2 
voimaloiden näkyminen. 

Korpijärveltä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 9 (Kuva 8-20). Etäisyyttä lähimpään voima-
laan on noin 6,7 kilometriä vaihtehdossa VE1 ja 6,9 kilometriä vaihtoehdossa VE2. Molemmissa 
vaihtoehdoissa noin puolet voimaloista näkyvät. Muutamasta voimalasta näkyy lähes koko root-
tori ja hieman voimalatornia. Useat voimalat jäävät taustametsän taa ja suurimmasta osasta nä-
kyviäkin voimaloita erottuu vain osittainen lapojen liike puiden takaa hyvissä sääolosuhteissa. 
Vaihetoehdossa VE2 tilanne on sama näkyvyyden suhteen kuin vaihtoehdossa VE1, mutta voi-
maloita vain näkyy muutama enemmän. Voimalat ”sulautuvat” maisemaan näyttäessään sa-
mansuuruisilta kuin taustametsä, eivätkä ne siksi hallitse maisemaa tai muuta sitä yhtä suuresti 
kuin esimerkiksi voimaloita lähempänä olevalla Jängänjärvellä (katso havainnekuva 8 Jängän-
järvi). Korpijärvi kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Perhon järvimaisema-alueeseen, mikä 
tarkoittaa maiseman olevan herkempi muutoksille. Muutoksen voimakkuus jää silti vähäiseksi, 
sillä voimalat eivät hallitse maisemaa. Korpijärven rannoille sijoittuu muutamia loma-asuntoja, 
mutta ilmakuvatarkastelun perusteella tonteilla sijaitsee kasvillisuutta, joka peittää näkymiä voi-
maloille mahdollisesti jopa niin paljon, ettei voimaloita näy paikoin lainkaan loma-asutusten pi-
hapiiriin. Voimaloiden vaikutuksen merkittävyys arvokkaalle maisema-alueelle on korkeintaan 
kohtalaista. 

 

Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin lähialueella 

Molempien vaihtoehtojen lähialueelle (0–7 km) sijoittuu yksi valtakunnallisesti merkittävä kult-
tuuriympäristö Perhon kirkko (RKY) ja kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Mai-
sema-alueet ovat Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirinneva ja Perhon järvimaisema-alue. Arvo-
alueille voimaloita näkyy runsaasti erityisesti laajoille suolueille hankealueen pohjoispuolella ja 
jonkin verran myös järvien itäisille rannoille. Hangasneva-Säästöpiirinnevalle kohdistuva muutos 
on suurta ja vaikutukset merkittävät lähialueella. Muutoksen suuruus on etäisyydestä riippuen 
vaihtelevaa suuremmasta kohtalaiseen Perhon järvimaisema-alueella ja vaikutukset ovat kohta-
laisia. 

Perhon kirkolle noin kolmen kilometrin päähän lähimmästä voimalasta näkymäalueanalyysin 
mukaan voimaloita näkyy jonkin verran. Näkymäalueanalyysi ei kuitenkaan huomioi kaikkea pi-
hapuustoa ja talousrakennuksia, jotka estävät näkymiä voimaloille. Ilmakuvatarkastelun ja ha-
vainnekuvan perusteella kirkon ympäristö on melko sulkeutunutta, ja erityisesti kesäaikaan nä-
kymät voimaloita kohti ovat hyvin peitteiset kirkon ympäristössä liikuttaessa. Muutos on kor-
keintaan kohtalainen, mutta todennäköisesti vähäinen, ja vaikutus jää myös korkeintaan kohta-
laiseksi molemmissa vaihtoehdoissa. 

Vaikutukset lähialueilla sijaitsevien arvokohteiden maisemakuvaan on eritelty tarkemmin seu-
raavassa taulukossa Taulukko 8-3. 
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Taulukko 8-3 Tuulivoimapuistovaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset lähialueen (0–7 km) arvokohtei-
den maisemakuvaan. 

Vähäinen 

+ 

Ei 

vaikutusta 

Vähäinen 

- 

Kohtalainen 

-- 

Suuri 

--- 

Erittäin suuri  

---- 

 

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

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutok-
sen voi-
makkuus 

Vaikutuk-
sen merkit-
tävyys 

Perustelut 

VE1 VE2 VE1 VE2 VE1 VE2 

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. 

Maakunnallisesti merkittävät kohteet 

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

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

VE1 ja VE2: Näkymäalueanalyysin mukaan kohteessa 
sijaitsevien järvien itärannoille näkyy voimaloita 
vaihtelevissa määrin. Jängänjärvelle, joka on han-
kealuetta lähempänä, voimaloita näkyy runsaammin 
ja ne näyttävät hieman kookkaammilta. Korpijärvelle 
voimaloita näkyy jonkin verran, mutta etäisyydestä 
johtuen vähemmän ja vain osittain. Ilmakuvatarkas-
telun perusteella näkymäalueiden muutamille loma-
asutuksille voimalat eivät näkyisi niin herkästi, sillä 
tonteilla on usein kasvillisuutta rannoilla. Vaikutus 
kohdistuisi alueella vallitsevaan tunnelmaan. Vaihto-
ehtojen välillä ei ole juuri eroa, kuin vaihtoehdossa 
VE2 voimaloita saattaa näkyä muutama enemmän. 
Maisema-alue jatkuu välivyöhykkeen puolelle. 

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

 

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

VE1 ja VE2: Suurin osa arvoalueesta sijoittuu tähän 
vyöhykkeeseen. Voimaloita näkyy runsaslukuisesti 
laajoille suoalueille, ja läheisen sijainnin vuoksi ne to-
dennäköisesti näyttävät melko kookkailta ja muutta-
vat maisemaa paljon teknologisemmaksi. Vaihtoeh-
dossa VE2 voimaloita näkyy hieman enemmän. 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset ”välialueelta” tarkasteltuna (n. 7–14 km)  

Välialueena tarkastellaan aluetta, jolta on noin 7–14 kilometrin etäisyys lähimpiin tuulivoimaloi-
hin. Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee. Myös maisemaa hallitseva omi-
naisuus pienenee. Välialueella etäisyys on noin 7–14 kilometriä tuulivoimaloista. Voimalat eivät 
etäisyydestä johtuen enää hallitse maisemaa. Viimeistään noin kymmenen kilometrin etäisyy-
dellä tuulivoimala ”sulautuu” ympäristöönsä. 10–12 kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa 
tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman 
muista elementeistä johtuen.  

Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 hankealueen välialuevyöhykkeen maisema ei poikkea rakenteeltaan 
suuresti lähialuevyöhykkeestä. Välialueen pohjois-itä-akseli on lähialuevyöhykkeen tavoin 
pääsääntöisesti soista metsäaluetta, ja ainoa asuinkeskittymä sijoittuu Salamajärven rantaan. 
Asutusta on välialuevyöhykkeellä selvästi vähemmän kuin lähivyöhykkeellä, mutta kaakkoon 
sijoittuu Möttösen kylä, joka on hieman tiiviimmin asuttu keskittymä. Möttösen ympäristössä 
Viitalammentien ja Korkiakankaantien vierustoilla on myös jonkin verran tienvarsiasutusta. 
Välialueen länsipuoli on valtaosin soista metsää lukuun ottamatta pienempiä asuinkeskittymiä 
Porasissa, Hallapurossa, Peltokankaassa, Haukankylässä, Haukilahdessa, Kivikankaalla ja 
Kurkisuolla. Pienkylien alueilla maisemarakenne on pienipiirteisempi ja kiinnostavampi kuin niitä 
ympäröivillä laajoilla tavanomaisilla metsäalueilla. Välialuevyöhyke on pääosin sulkeutunutta, 
eikä erityisen herkkää kuin muutamilla pienillä maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. 
Näihin lukeutuvat Möttöisen kylän alue ja myös kaakkoon hankelaueesta sijoittuvat 
Salmelanharju, Kärmelampi ja Kuusjärvi. Perhon järvimaisema-alue jatkuu lähialueelta 
välialueelle. Maisema-alueista vain Möttösen kylän peltoaukeille ja Perhon järvimaisema-alueen 
Salamajärven rannoille näkyisi voimaloita näkymäalueanalyysin mukaan. Haukankylässä 
sijaitsevalle maakunnallisesti arvokkaalle kulttuuriympäristökohteelle, Haukan pihapiiriin, ei näy 
voimaloita näkymäalueanalyysin mukaan. 

Laajimmille suoalueille ja vesistöjen rantaan esimerkiksi Porasen Porasjärven etelärantaan 
voimaloita näkyy jonkin verran. Joillekin laajemmille peltoalueille esimerkiksi Peltokankaalla, 
Kivikankaalla ja Kurkisuolla voimaloita näkyy myös. Nämä näkymät eivät ole erityisen 
merkittäviä, sillä näkymäalueet ovat kapeita, ja voimaloista näkyy määrällisesti usein reilusti alle 
puolet. Etäisyyden kasvaessa voimaloista usein näkyy vain osa niiden lapojen liikkeestä 
taustametsän takana, eivätkä ne hallitse maisemaa. Lisäksi pellonlaitojen, jokivarsien ja 
pihapiirien kasvillisuus estävät paikallisesti näkymiä voimaloille huomattavasti. Suurimmille 
teille voimaloita näkyy vain Jyväskyläntielle Möttösen kylässä. Muille paikallisteille voimaloita 
saattaa näkyä muutama teiden ympäröimien laajempien peltoaukeiden sen mahdollistaessa. 

Koska välialuevyöhyke on lähialuetta suurpiirteisempi, on maiseman sietokyky myös parempi ja 
muutoksilla on pienempi merkitys maisemarakenteeseen. Pitkiä, esteettömiä näkymiä ei 
avaudu kovin monilla paikoilla kohti voimaloita, joten vaikutukset kohdistuvat vain tietyille, 
rajoitetuille alueille. Pelloillakin on usein ojanvarsipensaikkoja tai muuta kasvillisuutta, jotka 
katkaisevat näkymiä. Etäisyys on myös jonkin verran lieventävä tekijä. Maiseman sietokyky ei 
ylity mutta muutoksen voimakkuus voi paikoin arvokkailla maisema-alueilla olla 
huomionarvoista.  

Välialuevyöhykkeellä voimaloita näkyy näkyvyysanalyysin mukaan vaihtoehdossa VE2 
pääasiassa samoille alueille kuin vaihtoehdossa VE1, mutta lukumäärällisesti jonkin verran 
enemmän. 
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Kuva 8-21. Kuvauspiste 6, Möttönen. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 9,3 kilometriä 
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Kuva 8-22. Kuvauspiste 6, Möttönen. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 9,3 kilometriä 
molemmissa vaihtoehdoissa. Yläkuvassa vaihtoehdon VE1 voimaloiden 
näkyminen ja alakuvassa vaihtoehdon VE2 voimaloiden näkyminen. 
Perhonjokivarren kasvillisuus peittää näkymät voimaloille lähes kokonaan. 

Möttösestä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 6 (Kuva 8-22). Etäisyyttä lähimpään voima-
laan on noin 9 kilometriä molemmissa vaihtoehdoissa. Molemmissa vaihtoehdoissa voimaloita 
näkyy näkymäalueanalyysin mukaan Möttösen kylän läpi kulkevalle Jyväskyläntielle ja kylää ym-
päröiville peltoaukeille. Voimaloita näkyy runsaammin vain muutamille pienille satunnaisille alu-
eille, ja muuten voimaloita näkyy muutamasta korkeintaan noin kahteenkymmeneen. Peltojen 
lomassa on toisinaan kasvillisuutta, eikä niillä oleskella yleisesti, mikä vaikuttaa voimaloiden nä-
kymiseen ja niistä aiheutuvaan vaikutukseen. Molemmissa vaihtoehdoissa tällä kuvauspisteellä 
voimaloista korkeintaan kahden voimalan lapojen kärkien liike saattaa vilahtaa selkeällä säällä 
kasvillisuuden takaa. Talvisin useamman voimalan lapojen liike näkyy puiden runkojen lomasta. 
Voimalat ovat kuitenkin niin etäällä ja näyttäytyvät niin pieninä taustamaisemassa, että ne eivät 
hallitse maisemaa. Lähempänä sijaitsevien Limakon tuulivoimaloista näkyy kaksi, joista toinen 
jää kasvillisuuden katveeseen. Ne näyttävät kookkaamilta ja erottuvat maisemasta selvemmin 
kuin Kokkonevan voimalat, mutta nekään eivät tällä kuvauspisteellä hallitse maisemia. Lisäksi 
kyläalueella on etualalla muita pystysuoria rakenteita kuten valopylväitä ja piippu, joihin katse 
kohdistuu herkemmin kuin taka-alalla juuri ja juuri näkyviin parin voimalan lapoihin. Näkymä-
alueanalyysin mukaan tälle kuvauspisteelle voimaloita pitäisi näkyä jopa puolet kokonaismää-
rästä, mutta havainnekuva osoittaa, että analyysin huomiotta jättämä Perhonjokivarren kasvil-
lisuus peittää tehokkaasti näkymiä voimaloille. Muilla avoimemmilla pitkillä näkymillä kuvaus-
pisteen ympäristössä Möttösen kylällä voimaloita saatta erottua taustamaisemassa paremmin. 
Etäisyydestä johtuen voimalat eivät kuitenkaan näytä kookkailta, ja monilla pihapiireillä pihojen 
kasvillisuus estää näkymiä voimaloille. Pelloilla ei oleskella yleisesti, mutta ne saattavat olla tal-
vella hiihtokäytössä, jolloin voimaloiden erottuminen voi vaikuttaa virkistyskokemukseen. Par-
haiten voimalat näkyvät todennäköisesti Jyväskyläntielle, jolla ajaessa pohjoiseen Perhon taaja-
maa kohti on pitkä esteetön näkymä voimaloita kohti. Vaihtoehdossa VE2 muutoksen voimak-
kuus on hieman vaihtoehtoa VE1 suurempi johtuen voimaloiden suuremmasta määrästä. Voi-
maloiden vaikutuksen merkittävyys on vähäistä molemmissa vaihtoehdoissa. 
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Kuva 8-23. Kuvauspiste 10, Salamajärvi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 9,7-10 kilo-
metriä. 
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Kuva 8-24. Kuvauspiste 10, Salamajärvi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 9,7 kilometriä 
hankevaihtoehdossa 1 ja 10 kilometriä hankevaihtoehdossa 2 . Yläkuvassa 
vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen ja alakuvassa vaihtoehdon VE2 
voimaloiden näkyminen. 

Salamajärveltä on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 10 (Kuva 8-24). Etäisyyttä lähimpään voi-
malaan on noin 9,7 kilometriä vaihtehdossa VE1 ja 10 kilometriä vaihtoehdossa VE2. Molem-
missa vaihtoehdoissa näkymäalueanalyysin mukaan Salamajärven asutukselle ei näy voimaloita. 
Kylän läpi kulkevan Salamanjärventielle saattaa pitkällä suoralla osuudella kuitenkin näkyä muu-
tamia voimaloita. Havainnekuva on otettu juuri tällaisesta paikasta, mutta havainnekuvan mu-
kaan voimaloita ei kuitenkaan näy kummassakaan vaihtoehdossa. Tienvarsien ja pihapiirien kas-
villisuus etualalla peittää näkymiä voimaloille tehokkaasti. Talvisaikaan puiden runkojen välistä 
saattaa toisinaan erottua voimaloiden lapojen liikettä, mutta etäisyydestä johtuen silloinkin nä-
kyvät voimalat olisivat kuvauspistettä lähimmät muutama itäinen voimala. Salamajärven kylä on 
osa Perhon järvimaisema-aluetta, mutta voimaloiden heikko näkyvyys ja maisemasta erottumi-
nen muuttaa maisemaa vain talvisaikaankin korkeintaan hyvin vähäisesti. Muutokset vaihtoeh-
tojen välillä eivät ole merkittävät, vaikka vaihtoehdossa VE2 on enemmän voimaloita. Voimaloi-
den vaikutuksen merkittävyys on vähäinen tällä osalla arvokasta maisema-aluetta. 

Säästöpiirinnevalta on tehty havainnekuva kuvauspisteestä 12 (Kuva 8-25). Etäisyyttä lähimpään 
voimalaan on noin 7 kilometriä molemmissa hankevaihtoehdoissa. Molemmissa vaihtoehdoissa 
noin puolet tai alle puolet voimaloista näkyvät. Suurimmasta osasta näkyvistä voimaloista näkyy 
vain osa roottoria ja vain parista voimalasta näkyy hieman voimalatornin pituutta. Alueella lii-
kuttaessa katselukulmasta riippuen voimaloita jää täysin taustametsän taa vaihteleva määrä. 
Vaihetoehdossa VE2 tilanne on sama näkyvyyden suhteen kuin vaihtoehdossa VE1, mutta voi-
maloita näkyy enemmän ”päällekkäisinä”. 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 
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maiseman jo teknologista ilmettä. Arvokas maisema-alue on herkempi muutoksille, mutta Sääs-
töpiirinnevalla etäisyyttä voimaloihin on jo sen verran, että ne ”sulautuvat” taustamaisemaan. 
Muutoksen voimakkuus on lähialuetta vähäisempää, ja vaikutukset jäävät myös vähäisiksi joh-
tuen olemassa olevista voimalinjoista. 
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Kuva 8-25 Kuvauspiste 11, Säästöpiirinneva (ed. sivu). Etäisyys lähimpään voimalaan noin 7 kilometriä 
molemmissa hankevaihtoehdoissa. Yläkuvissa vaihtoehdon VE1 voimaloiden näkyminen ja 
alakuvissa vaihtoehdon VE2 voimaloiden näkyminen. 
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Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin välialueella 

Molempien vaihtoehtojen välialueelle (7–14 km) sijoittuu seitsemän maakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta. Lähialueelta Penninkijoki-Hangasneva-Säästöpiirinnevan ja Perhon järvimai-
sema-alueet jatkuvat välialueelle. Lisäksi välialueelle sijoittuu hankealueesta kaakkoon neljä pie-
nempää maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Möttönen, Kärmelampi, Salmelanharju ja 
Kuusjärvi. Hankealueesta pohjoisessa vain pieni osa Töppösenluolikoista ulottuu välialueelle. 

Näkymäalueanalyysin mukaan Kärmelammen, Kuusjärven, Salmelanharjun ja Töppösenluoli-
koille voimaloita ei näy. Penninjoki-Hangasneva-Säästöpiirinnevan välialueelle ulottuvilla osilla 
voimaloita näkyy laajoille suoalueille, joita ei välialueelle ulotu pinta-alallisesti paljoa. Penninki-
joen varteen voimaloita ei näy. Perhon järvimaisema-alueella voimaloita näkyy Salamajärven 
koillisrannoille erityisesti järven leveimmillä osuuksilla. Alueelle, joille voimaloita näkyy, niitä nä-
kyy määrällisesti noin puolet tai yli puolet, mutta ei kaikkia. Näkyvyys voimaloille kohdistuu muu-
tamiin rannan loma-asumuksiin, mutta ilmakuvatarkastelun mukaan rannan tuntumassa on pie-
niä saaria ja kosteikkoa, jotka heikentävät näkyvyyttä voimaloille. Lisäksi tonteilla on rantakas-
villisuutta, joka estää myös tuntuvasti näkyvyyttä voimaloita kohti. Salamajärven kyläasutukselle 
Salamajärven ja Elämäisen väliin ei näy voimaloita näkymäalueanalyysin mukaan. Elämäisen 
koillisille rannoille voimaloita näkyy korkeintaan reilu kymmenen, mutta pääsääntöisesti vain 
muutamia. Elämäisen rannoilla ei ole loma-asutusta, jolloin voimaloiden näkymisestä aiheutuvat 
vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi. 

Molemmissa vaihtoehdoissa välialueelle sijoittuu yksi maakunnallisesti merkittävä kulttuuriym-
päristökohde, Haukan pihapiiri. Näkymäalueanalyysin mukaan Haukankylään ja Haukan pihapii-
riin ei näy lainkaan voimaloita, ja ilmakuvaa tarkasteltaessa pihapiirillä on kasvillisuutta, joka 
rajaa näkymiä voimaloille. Näin ollen muutosta tai vaikutuksia ei ole. 
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Taulukko 8-4. Tuulivoimapuistovaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset välialueen (7–14 kilometriä) ar-
vokohteiden 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 

VE1 VE2 VE1 VE2 VE1 VE2 

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 vaihteohdossa VE2 voimaloita 
saattaa näkyä muutama enemmän. 

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. 

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. 

Kärmelampi 
(Maakunnallisesti -- --     

VE1 ja VE2: Molemmissa vaihtoehdoissa 
voimaloita ei näkymäalueanalyysin mu-
kaan 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 

VE1 VE2 VE1 VE2 VE1 VE2 

arvokas maisema-
alue) 

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

-- --     

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

Salmelanharju 
(Maakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue) 

-- --     

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

Töppösenluolikot 
(Maakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue) 

-- --     

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

Haukan pihapiiri 

(Maakunnallisesti 
arvokas kulttuu-
riympäristökohde) 

-- --     

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

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset ”kaukoalueelta” tarkasteltuna (n. 14–25 km)  

Kaukoalueena tarkastellaan aluetta, jolta on noin 14–25 kilometrin etäisyys lähimpiin tuulivoimaloihin. Mitä 
kauemmas hankealueesta mennään, sitä vähemmän voimaloilla on näkyessään vaikutusta maisemaan. 
Lisäksi pihapuuston ja muun kasvillisuuden ja rakennusten paikallinen estevaikutus voimistuu ja voimalat 
näkyvät suppeammalle alueelle, kuin vastaavassa maisemassa lähempänä sijaitsevat voimalat näkyisivät.  

Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 voimaloita näkyy kaukoalueella lähinnä laajoille pelloille ja soille sekä suurimpien 
järvien rannoille. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Halsuan peltoalueet ja Halsuanjärvi ja Katajajärvennevan 
suoalue hankealueesta pohjoiseen sekä Patanan tekojärven ja Sääksjärven länsirannat, Ruokkaannevan 
suoalue ja Russaarennevan turpeentuotantoalue hankealueen länsipuolella. Hankealueen koillispuolelle 
kaukoalueella sijaitsee Lehtosenjärvi ja runsaasti suoalueita, joille voimalat saattavat paikoin myös näkyä. 
Lisäksi hankealueesta etelään välialueella sijaitsee Kyyjärvi, jonka pitkien linjojen päähän voimalat saattavat 
erottua. Näistä näkyvyysalueista useimmat sijoittuvat lähimmilläänkin noin 20-25 kilometrin päähän 
lähimmistä voimaloista. Kun etäisyyttä alkaa olla yli 15 kilometriä, tarvitaan kirkas ilma, jotta näkyminen 
ylipäätään olisi mahdollista. Todennäköisempää on lentoestevalojen näkyminen pimeällä. 

Asutusta sijoittuu tässä etäisyysvyöhykkeessä muun muassa pohjoisessa Halsuan keskustaan, etelässä 
Kyyjärven keskustaan ja lännessä Sääksjärven kylään. Taajama-alueilla on tavallisesti paljon este-
elementtejä, kuten tonttikasvillisuutta, toisia rakennuksia ja rakenteita, jotka estävät tehokkaasti näkyvyyttä 
voimaloille. Asutusta sijoittuu myös muihin pienkyliin pääsääntöisesti Halsuan ja Sääksjärven sekä 
Sääksjärven ja Kyyjärven välille. Kylien yhteydessä on usein peltoaukeita tai ne sijoittuvat järvien rantaan. 
Voimaloiden näkyminen ei ole kuitenkaan kovin laajaa ja kohdistuu ainoastaan joihinkin yksittäisiin 
paikkoihin. Lisäksi etäisyyttä on sen verran paljon, että vaikka voimalat näkyisivätkin, sulautuisivat ne 
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taustamaisemaan ja vaikutukset jäisivät vähäisiksi. Asutukseen kohdistuva muutoksen voimakkuus on 
kaukoalueella pieni. 

 

Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin kaukoalueella 

Molempien vaihtoehtojen kaukoalueelle (14–25 km) sijoittuu yksi valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriym-
päristö (RKY) Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu sekä kuusi maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Hal-
suan maisema-alue, Halsuanjärvi, Töppösenluolikot, Sääksjärven kulttuurimaisemakokonaisuus, Pölkki ja Val-
kealamminneva-Lehtosenjärvi. Lisäksi kaukoalueelle sijoittuu kolme maakunnallisesti arvokasta kulttuuriym-
päristökohdetta: Niemelän talo, Tuomalan kyläasutus ja Uusi-Mäkelän pihapiiri. 

Näkyvyysanalyysi ei kata aivan koko kaukoaluetta mutta vaikuttaisi siltä, että voimaloita saattaa riittävän 
laajalla esteettömällä alueella näkyä muutamia esimerkiksi Sääksjärvelle, Pölkkiin ja Lehtosenjärvelle. Lisäksi 
Halsuan taajaman laajoille peltoalueille voimaloita saattaa näkyä enemmänkin. Joihinkin laajoihin kohteisiin 
voimaloita näkyy vain hyvin pienille osa-alueille. Paras näkyvyys vaikuttaisi olevan Halsuanjärven ympäröivillä 
peltoalueilla sekä Halsuan keskustaajaman eteläpuolella, johon kuuluu laajoja peltoalueita. Ilmakuva 
kuitenkin osoittaa, että alueella on useita kasvillisuussaarekkeita ja tonteilla sekä meanderoivan joen 
rannassa kasvillisuutta, joita mallinnus ei ole huomioinut. Näin ollen todellisuudessa näkyvyys on selvästi 
vähäisempää ja kohdistuu vain laajimpien peltojen pohjoislaidoille. Halsuan taajamassa on runsaasti 
kasvillisuutta ja rakennuskantaa, jotka estävät näkymiä voimaloille. Voimaloiden runsaslukuinen näkyminen 
paikoin kaukomaisemassa aiheuttaa arvoalueen maisemakuvassa muutoksen, joka kuitenkin jää pienehköksi 
johtuen varsin pitkästä etäisyydestä. Pimeällä lentoestevaloja saattaa paikoitellen erottua varsin hyvin. 
Moniin kohteista niitäkään ei erotu kuin paikka paikoin rajoitettu määrä.  

Kaikkiaan voimaloiden näkyvyys ja merkitys kaukoalueen maisemakuvassa on vähäistä molemmissa 
vaihtoehdossa. 

Teoreettisena maksiminäkyvyysalueena tarkastellaan aluetta, jolta on noin 25-30 kilometrin etäisyys 
lähimpiin tuulivoimaloihin. 

Tällä etäisyydellä avoimen maisematilan on oltava todella laaja tai tarkastelupisteen selvästi ympäristöään 
korkeammalla, jotta voimaloiden suuntaan muodostuisi esteetön näköyhteys. Etäisyyttä merelle on yli 90 
kilometriä, joten sieltä käsin näköyhteyttä ei synny.  

Eniten mahdollisia vaikutuksia koituu lentoestevaloista. Noin 30 kilometrin etäisyydellä tarvitaan noin 3 
kilometriä esteetöntä tilaa, jotta 300 metriä korkean voimalan torni ja sen myötä lentoestevalo näkyisi. Sekä 
Uljuan tekojärven, että Iso Lamujärven selällä ja jossain kohdin näiden vastarantaa tämä toteutuu. Etäisyyttä 
on kuitenkin niin paljon, ettei aiheutuva haitta ole millään muotoa kohtuuton. Lentoestevalot voivat 
pimeässä näkyä kirkkaalla säällä myös maalta käsin korkeammalla sijaitsevaan katselupisteeseen. Etäisyyttä 
on kuitenkin niin paljon, että valot ”hukkuvat” muiden valonlähteiden joukkoon. 

Tuulivoimapuiston teoreettisen maksiminäkyvyysalueen jälkeen noin 30-35 kilometrin etäisyydessä sijaitsee 
kolme kookkaampaa järveä: Koillisessa Lestijärvi, kaakossa Kivijärvi ja lännessä Lappajärvi. Kyseisten järvien 
seliltä on teoreettinen mahdollisuus nähdä voimalatornien huippuja ja roottoreiden lapoja, mutta 
käytännössä hyvin selkeällä säällä sopivassa paikassa näkyy pimeällä korkeintaan joitain lentoestevaloja. 
Paljaalla silmällä roottoreiden lapojen näkeminen ei ole mahdollista. Voimalatornien huippujen näkeminen 
edellyttää selkeää säätä. Suuresta välimatkasta johtuen voimalatornit eivät enää hallitse maisemakuvaa vaan 
sulautuvat taustaansa ja vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi, mikäli niitä edes on. 

Kaikkiaan vaikutukset teoreettisella maksiminäkyvyysalueella jäävät hyvin vähäisiksi ja monin paikoin niitä ei 
ole lainkaan.  
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Lentoestevalojen vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Suomen nykyisen 
lainsäädännön mukaan jokaiseen tuulivoimalaan tulee asentaa lentoestevalo (ilmailulaki 1194/09 § 165).  

Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne näkyy tuulivoimalatornin korkein kohta (napakorkeus). 
Valojen näkyvyysalue on siten lähes yhtä laaja, kuin tuulivoimaloiden näkyvyysalue. Punaiset lentoestevalot 
tulee sijoittaa myös voimalatorniin 50 metrin välein. Jos napakorkeuden lisäksi näkyy myös voimalatornia, 
niin lentoestevaloja näkyy maisemassa enemmän. Puuston katvevaikutuksesta johtuen lentoestevalojen 
havaittavuus myötäilee voimaloiden näkyvyysalueita, sillä mikäli voimalaa ei voida nähdä, ei yleensä nähdä 
suoraan lentoestevaloja. Lentoestevaloista muodostuva valonkajo voi puolestaan olla havaittavissa.  

Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta etenkin pimeällä ja kirkkaalla säällä, kun valot erottuvat 
selkeästi korkealla ilmassa, puuston latvuston yläpuolella, missä ei ole muita valonlähteitä. Etenkin 
tuulivoimapuiston elinkaaren alkuaikana, maisema, joka on totuttu näkemään ilman minkäänlaisia 
valolähteitä, voidaan kokea levottomana. Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa säässä vilkkuvien 
lentoestevalojen vaikutus voi ulottua laajemmalle alueelle pilvien korkeudesta ja valon heijastumisesta 
johtuen. Uusimmassa lentoestevaloteknologiassa valokeila on hyvin kapea, mikä merkittävästi vähentää 
valon heijastumista pilvistä. 

Lentoestevalojen vaikutukset voimaloiden ympäristöön noudattelevat pitkälti samoja linjoja kuin itse 
voimaloiden vaikutukset. 

 

Kuva 8-26. Kuvauspiste 7, Hietaniemi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 1,8 kilometriä. 
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Kuva 8-27. Kuvauspiste 7, Hietaniemi. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 1,8 kilometriä molemmissa 
vaihtoehdoissa. Yläkuvassa VE1 voimaloiden ja alakuvassa VE2 voimaloiden lentoestevalot 
pimeällä. 

Hietaniementieltä on tehty pimeän ajan havainnekuva kuvauspisteestä 7 (Kuva 8-27). Etäisyyttä lähimpään 
voimalaan on noin 1,8 kilometriä molemmissa vaihtoehdoissa. Havainnekuva on otettu siltä peltoalueelta 
Hietaniementien varrelta, jolle voimaloita näkyy eniten ja selvimmin molemmissa vaihtoehdoissa. Vaihtoeh-
dossa VE1 voimaloista näkyy yli puolet, mutta näkyvistä voimaloista vain muutamien voimalatornien pituu-
desta näkyy yli puolet. Näkyvistä voimaloista myös vain muutamat lähimmät voimalatornit näyttävät melko 
kookkailta ympäröivään maisemaan ja taustametsään verrattuna. Tämän voi havaita hyvin myös eri vaihto-
ehtojen lentoestevaloja havainnollistavista pimeän ajan havainnekuvista. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita on 
enemmän ja niistä erottuu suurempi osa metsän yllä. Pimeän ajan havainnekuvassa esitetyt lentoestevalojen 
suurempi määrä vaihtoehdossa VE2 osoittaa hyvin vaihtoehtojen välisen eron. 

Myös Kokkosaaresta kuvauspisteestä 3 on tehty pimeän ajan havainnekuva (Kuva 8-28). Etäisyyttä lähimpään 
voimalaitokseen on 2,4 kilometriä molemmissa hankevaihtoehdoissa. Havainnekuva on otettu peltoalueelta 
Kokkolantien varrelta kohdasta, johon voimalat näkyvät hyvin. Molemmissa hankevaihtoehdoissa lähes 
kaikki voimalat näkyvät. Lähimmät voimalaitokset näyttävät melko kookkailta ympäröivään maisemaan ja 
taustametsään verrattuna. Myös pimeän ajan havainnekuvissa on runsaasti nähtävissä lentoestevaloja mo-
lemmissa hankevaihtoehdoissa. Vaihtoehdossa VE 2 voimaloita on enemmän ja lentoestevaloja on havaita-
vissa suurempi määrä metsän yllä. 
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Kuva 8-28. Kuvauspiste 3, Kokkosaari. Etäisyys lähimpään voimalaitokseen 2,4 kilometriä molemmissa han-
kevaihtoehdoissa. Yläkuvassa vaihtoehdon VE1 ja alakuvassa vaihtoehdon VE2 lentoestevalot pi-
meällä. 

 

8.7.2 Sähkönsiirron vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla kaikissa vaihtoehdoissa. Maakaapeloinnista 
aiheutuvat maisemavaikutukset ovat hyvin paikallisia. Huoltoteiden yhteyteen sijoitettavat maakaapelit 
leventävät hieman tiealuetta, mutta rakentamisen jälkeen maakaapelin reitin kasvillisuus saa palautua 
ennalleen. Muutokset hankealueen maisemassa maakaapelien osalta jäävät siis vähäisiksi ja hetkellisiksi. 
Hankealueelle rakennetaan muuntamo, joilta sähkö siirretään 400 kilovoltin voimajohdoilla etelään Fingridin 
Oyj:n Alajärven sähköasemalle. 

Hankkeen sähkönsiirron neljästä vaihtoehdosta vaihtoehdot A-C edellyttävät uusien voimajohtojen 
rakentamista. Maisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä hankealueen ulkopuolelle sijoittuville johto-
osuuksille. Vaihtoehdossa D liitytään luvitettuun OX2 Oy:n voimajohtoon, jolloin uutta voimajohtoa ei 
tarvitse rakentaa, eikä maisemaan kohdistu muutoksia. Vaihtoehdoissa A ja C voimajohto liitetään 
hankealueen länsikulmassa Fingrid Oyj:n kahden rakennnetun Fingridin voimajohdon ja OX2:n luvitetun 
voimajohdon rinnalle kohti lounasta Alajärven sähköasemaa. Vaihtoehdot poikkeavat pituudeltaan 
muutamalla kilometrillä, sillä vaihtoehdossa C rakennetaan pieni määrä uutta voimalinjaa, joka poikkeaa 
olemassa olevasta linjasta kiertämällä Natura-alueen. Vaihtoehdossa B voimajohto liitetään hankealueen 
kaakkoiselta sivulta kohti Limakon voimaloita, joiden kohdalla se jatkaa Elenian voimajohdon rinnalla 
lounaaseen kohti Alajärven sähköasemaa. Uudet voimajohdot sijoittuvat suurilta osin olemassa olevien 
voimajohtojen rinnoille, ja sitä varten joudutaan hakkaamaan johtokäytäviä leveämmiksi metsäalueiden 
halki. Vaihtoehdossa C Natura-aluetta kiertävä uusi johtolinja edellyttää myös metsän hakkaamista 
muutaman kilometrin matkalta. Sulkeutuneessa maisemassa vaikutukset jäävät kuitenkin hyvin paikallisiksi. 
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Eniten näkyviä vaikutuksia uusista voimalinjoista kohdistuu taajamaan Kokkolantien ja Hietaniementien 
ylittävien voimajohtojen osalta sekä avoimemmille alueille Porasen, Taipaleen ja Alajoen peltoalueilla. 
Voimajohdosta on tehty havainnekuva Kokkolantieltä peltoalueilta. Huomioiden rakennetut voimajohdot ja 
OX2:n luvitettu voimajohto, kuvauspaikassa yhteensä neljä voimajohtoa tulisi ylittämään Kokkolantien  
hankevaihtoehdoissa A ja C.  

 

 

Kuva 8-29. Voimajohdon havainnekuva Kokkolantieltä 

Porasen, Taipaleen ja Alajoen peltoalueilla uudet voimajohdot näkyvät mahdollisesti muutamille pihapiireille. 
Vaikutus on kuitenkin korkeintaan kohtalainen, sillä olemassa olevat voimajohdot ovat jo vakiintuneita 
elementtejä maisemassa, eikä uusi voimajohto aiheuta muutoksia uusille alueille kuin pieneltä osin 
vaihtoehdossa C. Vaihtoehdossa C uuden voimalinjaosuuden aiheuttamat muutosten vaikutukset eivät 
kuitenkaan kohdistu avoimille alueille, asutuksiin tai vilkkaasti käytetylle alueelle, ja siksi myös sen osalta 
muutosten merkitys jää melko vähäiseksi. 

8.8 Yhteenveto vaikutuksista 

Hankealueella ja sen lähiympäristössä on jonkin verran maiseman kannalta huomion arvoisia avotiloja. 
Hankealueen avotilat koostuvat turvetuotantoalueesta ja melko laajoista suoalueista sekä Perhon taajaman 
ja Perhonjoen ympäröivistä peltoalueista. Jos Kokkonevan hankealuetta ei lasketa mukaan, 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. 
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Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteita sijoittuu hankealueen lähiympäristöön kolme. Näistä yksi on 
rakennetun kulttuuriympäristön kohde ja kaksi on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Lähialueelle 
sijoittuu suuri osa Perhon kunnan asukkaista Perhon taajamaan ja sitä reunustavien teiden varsille. Muulta 
osin asutusta on lähivyöhykkeellä sijoittunut harvakseltaan joidenkin teiden varteen, pienkyliin tai 
peltoalueiden yhteyteen. Loma-asutusta on lähialuevyöhykkeellä vähän: eniten Jängänjärven ja Korpijärven 
rannoilla. Näkyvyysanalyysin mukaan ja havainnekuvien perusteella voimaloita näkyy kummassakin 
vaihtoehdossa useille edellä mainituista laajoista suo- ja peltoalueista, joskin vaihtoehdossa VE2 osalle 
alueista jopa muutamia enemmän kuin vaihtoehdossa VE1. Todellisuudessa näkyvyys on paikoin esimerkiksi 
Perhon taajamassa huomattavasti rajoittuneempaa tienvarsipuuston, pihapuuston ja rakennusten 
muodostamista näköesteistä johtuen.  

Välialue-vyöhykkeen maisema on rakenteeltaan lähialueen maisemaa suurpiirteisempi ja näin ollen 
maiseman muutosten sietokyky on myös hieman parempi ja muutoksilla on pienempi merkitys 
maisemakuvaan. Välialueella sijaitsee seitsemän maakunallisesti arvokasta maisema-aluetta ja yksi 
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde. Välialueeseen kuuluu joitain pienkyliä tai kylämäisiä 
alueita, jotka ovat pienpiirteisempiä, mutta suurimmalle osalle niistä voimaloita ei näy lainkaan, tai 
korkeintaan muutamia yksittäisissä katselupisteissä. Merkittävin näkyvyys välialueella on Möttösen kylään, 
joka on välialueella tiiviimmin asuttu kylä ja maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Muutoin välialue 
koostuu laajoista soisista metsäalueista. Muutoksen voimakkuus on suurin Möttösen kylässä, mutta 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. 

Välialue–vyöhykkeelle sijoittuu joitain arvokohteita, joista muutamat ovat varsin pieniä. Laajimmista 
kohteista on näkyvyysanalyysin mukaan joitain näköyhteyksiä voimaloille. Todellisuudessa voimaloiden 
näkyminen on rajoittuneempaa, sillä pienempiä kasvillisuusalueita ei ole huomioitu näkyvyysmallinnuksessa, 
minkä osoittaa kyseisiltä paikoilta tehdyt havainnekuvat. Muutoksen voimakkuus jää välialueella vähäiseksi 
tai joillain yksittäisillä paikoilla korkeintaan kohtalaiseksi. Muutos arvoalueen maisemassa on pääsääntöisesti 
vähäistä ja vaikutukset jäävät myös vähäisiksi. 

Kaukoalueella sijaitsee yksi valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön kohde (RKY 2009), 
kuusi maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta ja yksi maakunnallisella tasolla merkittävä 
kulttuuriympäristön kohde. Vaikuttaa siltä, että useimpiin 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. Lentoestevalojen näkymisestä saattaa paikoin koitua haittaa, joskin sekin jää etäisyydestä 
johtuen verrattain pieneksi. 

Sähkönsiirron osalta vaikutukset kohdistuvat lähinnä hankealueen ulkopuolelle sijoittuville voimajohto-
osuuksille. Sulkeutuneella metsäosuudella vaikutukset jäävät hyvin paikallisiksi. Eniten vaikutuksia kohdistuu 
joillekin peltoalueille Porasessa, Taipaleella ja Alajoella. Muutokset ovat kuitenkin vähäisiä, ja lähimpiin 
asuinrakennuksiin kohdistuvat vaikutukset jäävät myös vähäisiksi. 
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Taulukko 8-5.  Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruu-
desta 
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8.9 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Voimaloiden ulkoiseen asuun ei juurikaan voida vaikuttaa. Tuulivoimaloiden väriksi on vakiintunut 
harmaaseen taittuva valkoinen, joka on todettu parhaiten maisemaan sulautuvaksi väriksi. Ilmailulaki ohjaa 
myös voimaloiden väritystä. Tuulivoimalaryhmät muodostuvat visuaalisesti parhaiten yhtenäisiksi 
kokonaisuuksiksi, kun kaikki valitut voimalat ovat ulkoasultaan samanlaisia lieriörakenteisia voimaloita. 

Tuulivoimaloiden visuaalisia vaikutuksia voidaan parhaiten suunnitella ja lieventää voimaloiden sijoittelulla. 
Koska voimalat ovat suuria ja hallitsevat maisemaa lähialueilla, tulisi voimalat sijoittaa siten, etteivät ne alista 
olemassa olevia maiseman arvokohteita. Voimaloiden sijoittuessa tarpeeksi etäälle maisemallisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kokonaisuuksista, ne eivät enää jää hallitseviksi elementeiksi 
arvokohteissa. 

Lentoestevalojen aiheuttamat vaikutukset lieventyvät huomattavasti, jos voimaloihin voidaan asentaa 
kirkkaiden valkoisten vilkkuvien valojen sijasta matalataajuiset yöaikaan jatkuvasti palavat punaiset valot. 
Lentoestevalojen aiheuttamaa häiriötä voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa myös lieventää 
sammutettavilla lentoestevaloilla. Tuulivoimaloihin sijoitettaisiin tällöin tutka, joka sytyttää varoitusvalot 
ainoastaan havaitessaan lentokoneen tai helikopterin. Muutoin lentoestevalot eivät olisi päällä. Myös 
uusimpien kapeakeilaisten lentoestevalojen käyttäminen lieventää valojen maisemavaikutuksia. Valokeila 
suuntautuu kapeampana suoraan ylöspäin. Lentoestevalojen ratkaisuista päättää Traficom. 

 

8.10 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Maisemavaikutusten arvioinnissa ei pystytä tarkasti ottamaan huomioon metsänhoitotoimenpiteiden 
aiheuttamia vaikutuksia tuulivoimaloiden näkyvyyteen eikä pihapiirien rakennuksista tai pihapuustosta 
syntyviä estevaikutuksia. Mikäli kaikki hankealueen ympäristön metsät kaadettaisiin, tuulivoimalat näkyisivät 
laajoille alueille. Maasto on topografialtaan jossain määrin vaihtelevaa, mutta suhteelliset korkeuserot ovat 
melko pieniä, eikä näköesteitä synnyttäviä maastonmuotoja lähialueilla kovin paljoa ole. Näkyvyysanalyysiä 
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voidaankin pitää ainoastaan suuntaa-antavana ja nykytilanteeseen perustuvana, mitä tulee tuulivoimaloiden 
näkymiseen ympäristöönsä.  

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu maksimikokoisten voimaloiden (kokonaiskorkeus 300 
metriä) aiheuttamia vaikutuksia. Tämän kokoisia voimaloita ei ole vielä tuotannossa. Onkin melko 
todennäköistä, että Kokkonevan alueelle rakennettavat voimalat ovat matalampia kuin nyt arvioinnissa 
tarkastellut, varsinkin jos rakentaminen tapahtuu lähivuosina. Matalampien voimaloiden 
maisemavaikutukset eivät ulotu niin laajalle alueelle kuin korkeampien voimaloiden. Rakennettavien 
voimaloiden koko tarkentuu hankkeen kaavoituksen ja jatkosuunnittelun edetessä. 

Valokuvasovitteita voidaan käyttää apuvälineenä maisemavaikutusten arvioinnissa. Niiden avulla voidaan 
havainnollistaa tuleva tilanne melko tarkasti. Valokuvasovite ei kuitenkaan vastaa täysin ihmissilmin 
havaittavaa näkymää ja tarkkuutta eikä siinä näy voimaloiden lapojen liikettä. Valokuvissa taustamaisema voi 
hälvetä normaalia katsetta sumeammaksi. Valokuvasovitteilla on myös mahdollista tahallisesti tai 
tahattomasti hieman manipuloida katsojaa mm. riippuen siitä, kuinka epätarkkana tai vaihtoehtoisesti 
voimakkaan värisenä tuulivoimala esitetään. Kuva saattaa olla myös hieman vääristynyt valokuvasovitteen 
laajan kuvakulman takia. 

Toisinaan valokuvasovitteet saattavat saada myös liian suuren painoarvon, kun unohdetaan, että ne kuvaavat 
ainoastaan voimaloiden näkyvyyttä yksittäisiin katselupisteisiin. 

Vaikutusten kokeminen on hyvin henkilökohtaista ja siihen vaikuttavat kokijan herkkyys ja asenne 
tuulivoimaa kohtaan, jolloin sama vaikutus voi kokijasta riippuen tuntua negatiiviselta tai positiiviselta, 
merkittävältä tai hyvinkin vähäiseltä. 
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9 VAIKUTUKSET MUINAISJÄÄNNÖKSIIN 

9.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä kohteita tai irtaimia muinaisesi-
neitä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan 
rauhoitettuja, eikä niihin saa kajota ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteän muinais-
jäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu sii-
hen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuis-
toiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, van-
hat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset. 

Tuulivoimapuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvaihee-
seen ja rakentamisen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännök-
sissä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle 
vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, kuten maakaapelireittien 
ja huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin muinaisjäännösten vahingoit-
tumisesta tai peittymisestä. Lisäksi muinaisjäännökset tulee huomioida huolto- ja kunnostus-
töissä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköi-
syydestä sekä kohteen merkittävyydestä. 

Lisäksi tuulivoimapuiston käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskitilanteita 
muinaisjäännöksille, mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata välttää maastossa. 

9.2 Vaikutusalue 

Vaikutusalueen laajuutta määriteltäessä arvioidaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinaisjään-
nöksiin. Suorat vaikutukset rajoittuvat rakentamistoimenpiteiden välittömään läheisyyteen. 
Epäsuoria vaikutuksia kohdistuu muinaisjäännöskohteen tai -alueen kokemiseen äänimaailman 
tai maiseman muutoksen myötä. 

9.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hankealu-
eella tehtyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin, joita on täydennetty hankealu-
eelle laaditun arkeologisen inventoinnin tuloksilla. Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan 
lähtötietojen sekä maastoinventoinnin perusteella. 

Hankkeen yhteydessä vuonna 2021 toteutetun muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena oli 
suunnittelualueen ja sähkönsiirtoreittien mahdollisesti tunnettujen muinaisjäännösten rajojen 
ja tarkemman sijainnin selvittäminen sekä ennestään tuntemattomien kiinteiden muinaisjään-
nösten paikantaminen. Selvitys koostuu esitutkimuksesta, maastotutkimuksesta sekä raportoin-
nista. Sähkönsiirtoreiteistä inventoitiin osuudet, joiden esitutkimuksessa tunnistettiin arkeolo-
ginen potentiaali. 

Inventoinnin esivalmisteluihin kuului aiempien tutkimusraporttien, historiallisen ajan karttama-
teriaalin, pitäjänhistorioiden ja muinaisjäännösrekisterin selvittäminen inventointialueen osalta. 
Esivalmisteluissa tutkittiin myös rinnevarjostuskartat Maanmittauslaitoksen tuottamasta ilma-
laserkeilausaineistosta, josta voi hyvin erottaa etenkin tervahaudat, hiilimiilut ym. vastaavat kai-
vannot. 

Kenttätyö suoritettiin jalkautumalla maastoon ja tarkastamalla arkeologisen potentiaalin omaa-
vat rakennettavat linjat ja tuulivoimaloiden paikat. Kohteet dokumentoitiin valokuvaamalla, ja 
tutkimusalueista laadittiin kartat. Voimalapaikkojen lähiympäristö inventoitiin noin 200 metrin 
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säteellä, nykyiset tiet noin 10–40 metrin käytävällä maastosta riippuen. Alue tarkasteltiin pää-
osin pintahavainnoimalla, maannokset tarkistettiin pääosin tieleikkauksista. Koepistoja tehtiin 
muutama Sepänkankaan sora-alueella. Inventointi kattoi miltei kaikki kuivat kankaat, kalliomaat 
sekä arkeologisille kohteille otolliset alueet Pielesojan varrella. Soistuneet alueet jätettiin useim-
miten tarkemmin katsomatta niiden vähäisen muinaisjäännöspotentiaalin vuoksi samoin kuin 
märät tasaiset rämeet. 

Arkeologisen inventoinnin erillisraportti tuulivoimapuistosta on tämän YVA-selostuksen liiteai-
neistona. Inventoinnin on laatinut Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu, ja maastoinventoinnin 
ovat suorittaneet FM/MA Hans-Peter Schulz, FM Jaana Itäpalo ja FM Stephan Schulz. Inventoin-
tityön keskeiset tulokset on esitetty tässä YVA-selostuksessa. Vaikutuksia muinaisjäännöksiin on 
arvioinut FCG Finnish Consulting Group Oy:stä suunnittelija Lumi Tuominen. 

9.3.1 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Muinaisjäännöskohteiden herkkyys/arvo voidaan määrittää luokittelun tai suojelutason mu-
kaan. Muutoksen suuruutta arvioidaan sen perusteella, tuhoutuuko arvokas kohde tai muut-
tuuko arvokkaan kohteen luonne. 

Muinaisjäännöksiin kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioin-
nissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. Arvioinnissa on käytetty hyväksi myös muita nä-
kökohtia ja asiantuntijatietoa. Suuruusluokkaan vaikuttaa myös ajallinen kesto ja vaikutuksen 
laajuus. 

9.4 Nykytila 

Ennen arkeologista inventointia hankealueelta oli tiedossa yksi ennestään tunnettu muinais-
jäännös, Tupsukuusenkangas, tervahauta (1000040103). Hankealueen läheisyydessä oli tiedossa 
useita tervahautoja (5 kpl 0,1–2 km hankealueen rajan ulkopuolella). Ulkoisten sähkönsiirtoreit-
tien lähellä oli vain yksi ennestään tunnettu muinaisjäännös, Vimpeli Linnanharju tervahauta 
(1000025423, etäisyys n. 200 m). 

Hankealueelle ja arkeologisen potentiaalin omaaville sähkönsiirtoreittien osuuksille tehtiin ar-
keologinen inventointi kesän ja syksyn aikana 2021. Inventoinnissa on tarkistettu kaksi tiedossa 
olevaa tervahautaa ja kartoitettu mahdollisia uusia muinaisjäännös- ja tervahautakohteita. Tut-
kimuksessa havaittiin hankealueelta 15 uutta tervahautaa. Lisäksi hankealueelta havaittiin kaksi 
muuta kohdetta – yksi rajamerkki ja yksi saunan jäännös. Ulkoisten sähkönsiirtoreittien lähei-
syydestä kartoitettiin kolme tervahautaa sekä kaksi muuta kohdetta – talon pohja ja kivilouhos. 
Tervahaudat otetaan huomioon hankkeen tarkemmassa suunnittelussa ja jätetään rakennustoi-
menpiteiden ulkopuolelle. Hankealueen ja sähkönsiirtoreittien ennestään tunnetut muinais-
jäännökset ja arkeologisessa inventoinnissa tunnistetut muinaisjäännökset on esitetty kuvassa 
9-1. Arkeologisen inventoinnin tulokset on esitetty erillisessä raportissa, joka on tämän selos-
tuksen liitteenä 7. 
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Kuva 9-1. Hankealueen ja voimajohtoreittien ympäristöön sijoittuvat muinaisjäännöskoh-
teet (Numeroinnit viittaavat taulukon 9.1. kohteisiin). 

Kokkonevan hankealueelle sijoittuvat tunnetut muinaisjäännökset ja arkeologisessa inventoin-
nissa löytyneet kohteet on esitetty taulukossa 9-1. 
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Taulukko 9-1. Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuvat tunnetut muinaisjäännöskohteet ja arkeologi-
sessa inventoinnissa tunnistetut muinaisjäännös- ja muut kohteet. Statuksen kohdalla käytetään lyhen-
teitä: U = uusi muinaisjäännös, MJ = tunnettu muinaisjäännös). 

No Kohde Tyyppi Status 

1 Hirsikangas tervahauta U 

2 Kytömaantauskangas P tervahauta U 

3 Pökkelöneva tervahauta U 

4 Halmelehto tervahauta U 

5 Pajuniemen Hautakangas tervahauta, tervapirtin kiuas U 

6 Niemiahonkangas tervahauta, tervapirtin kiuas U 

7 Pajuniemi tervahauta, tervapirtin kiuas U 

8 Somerokangas tervahauta U 

9 Rahkaneva tervahauta, uuni U 

10 Mäntysaari tervahauta, tervapirtin kiuas U 

11 Risukytö tervahauta, tervapirtin kiuas U 

12 Sepänkangas etelä tervahauta, tervapirtin kiuas U 

13 Hoikannevankangas tervahauta U 

14 Sepänkangas pohjoinen tervahauta U 

15 Pieleskangas länsi tervahauta U 

16 Tupsukuusenkangas (1000040103) tervahauta MJ 

 

9.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

9.5.1 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sähkönsiirtoreittien rakennusalueilla hanke vaikuttaa maan-
käyttöön ja sitä kautta voi aiheuttaa vaikutuksia myös muinaisjäännöksiin. Voimaloiden sekä 
huoltoteiden ja maakaapelilinjausten tarkemmassa jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa mui-
naisjäännöskohteet tulee ottaa huomioon. 

Kytömaantauskangas P sijoittuu noin 27 metrin etäisyydelle suunnitellusta uudesta tielinjauk-
sesta (VE 1) (kuvat 9-2 ja 9-3). 

Pökkelöneva sijoittuu voimalapaikan 18 (VE 1) luoteispuolelle noin 170 metrin etäisyydelle koh-
teesta, voimalapaikan 21 (VE 2) koillispuolelle noin 230 metrin etäisyydelle kohteesta ja noin 48 
metrin etäisyydelle suunnitellusta uudesta tielinjauksesta (VE 1) (kuvat 9-2 ja 9-3). 

Pajuniemen Hautakangas sijoittuu voimalapaikan 30 (VE 1) eteläpuolelle noin 170 metrin etäi-
syydelle ja voimalapaikan 34 (VE2) itäpuolelle noin 220 metrin etäisyydelle kohteesta. Olemassa 
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oleva tie, jota tullaan hankkeen johdosta leventämään, sijoittuu noin 30 metrin etäisyydelle koh-
teesta (VE 1 ja VE 2) (kuvat 9-2 ja 9-3). 

Niemiahonkangas sijoittuu voimalapaikan 34 (VE 1) luoteispuolelle noin 170 metrin etäisyydelle 
kohteesta (kuvat 9-2. ja 9-3). 

Pajuniemi sijoittuu voimalapaikan 27 (VE 2) lounaispuolelle noin 220 metrin etäisyydelle koh-
teesta (kuvat 9-2 ja 9-3). 

Somerokangas sijoittuu voimalapaikan 13 (VE 1) lounaispuolelle noin 260 metrin etäisyydelle ja 
voimalapaikan 14 (VE 2) lounaispuolelle noin 220 metrin etäisyydelle kohteesta (kuvat 9-2 ja 9-
3). 

Mäntysaari sijoittuu noin 36 metrin etäisyydelle olemassa olevasta tiestä, jota tullaan hankkeen 
johdosta leventämään (VE 1) (kuvat 9-2 ja 9-3). 

Risukytö sijoittuu voimalapaikan 6 (VE 2) itäpuolelle noin 240 metrin etäisyydelle kohteesta (ku-
vat 9-2 ja 9-3). 

Sepänkangas etelä sijoittuu voimalapaikan 5 (VE 2) kaakkoispuolelle noin 180 metrin etäisyy-
delle ja voimalapaikan 5 (VE 1) kaakkoispuolelle noin 240 metrin etäisyydelle.  

Sepänkangas pohjoinen sijoittuu noin 94 metrin etäisyydelle olemassa olevasta tiestä, jota tul-
laan hankkeen johdosta leventämään (VE 1 ja VE 2) (kuvat 9-2 ja 9-3). 

Tupsukuusenkangas (1000040103) sijoittuu noin 17 metrin etäisyydelle suunnitellusta uudesta 
tielinjauksesta (kuvat 9-2 ja 9-3). 

Muut hankealueen muinaisjäännökset sijoittuvat yli 300 metrin etäisyydelle hankkeen vaihto-
ehtojen VE 1 ja VE 2 voimalapaikoista ja yli 100 metrin etäisyydelle suunnnitelluista uusista tie-
linjauksista sekä olemassa olevista, hankkeen johdosta levennettävistä/parannettavista teistä.  

Tarkemmassa voimalan perustusten ja nostoalueen sijoitussuunnittelussa sekä teiden suunnit-
telussa tulee tervahautojen sijainnit ottaa huomioon, eikä tuulivoimapuiston rakenteita tule si-
joittaa kohteiden alueelle. Lähelle voimalapaikkaa tai tielinjausta sijoittuvat muinaisjäännöskoh-
teet tulee merkitä maastoon ja tarvittaessa suojata rakentamisen ajaksi, ettei niitä vahingoiteta. 
Nykyisen sijoitussuunnitelman mukaan suojaetäisyydet on riittävät, eikä kohteille aiheudu vai-
kutuksia tuulivoimapuiston rakentamisesta, mikäli kohteiden merkinnästä ja suojauksesta huo-
lehditaan rakentamisen ajaksi.  
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Kuva 9-2. Hankkeen tuulivoimalaitokset ja tiestö sekä hankealueen ilmajohtojen sijainti 
suhteessa muinaisjäännöksiin vaihtoehdossa VE 1.  

 

 

Kuva 9-3. Hankkeen tuulivoimalaitokset ja tiestö sekä hankealueen ilmajohtojen sijainti 
suhteessa muinaisjäännöksiin vaihtoehdossa VE 2.  
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9.5.2 Sähkönsiirtoreitin rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Suunnitelluille vaihtoehtoisille sähkönsiirtoreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen (alle 100 
metrin etäisyydelle) sijoittuu yksi muinaisjäännöskohde: 

Alajärvi Kovinneva (17) sijoittuu aivan Alajärven koillisosaan Perhon rajan tuntumaan (Kuva 9-
4). Etäisyyttä suunnitellun voimajohdon keskilinjaan on noin 46 metriä. Kohde merkitään maas-
toon varmuuden vuoksi ennen raivaus- ja rakentamistoimenpiteiden aloittamista. Ruunakangas 
(kuva 9-4) sijoittuu 88 metrin etäisyydelle voimajohdosta 

Taulukko 9-2. Tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreittien varteen sijoittuvat tunnetut muinaisjäännös-
kohteet ja arkeologisessa inventoinnissa tunnistetut muinaisjäännös- ja muut kohteet. Statuksen koh-
dalla käytetään lyhenteitä: U = uusi muinaisjäännös, MJ = tunnettu muinaisjäännös). 

No Kohde Tyyppi Status 

17 Alajärvi Kovinneva tervahauta U 

18 Vimpeli Linnanharju 
(1000040103) 

tervahauta MJ 

19 Lähdekorpi tervahauta U 

 

 

Kuva 9-4. Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehtojen sijainti suhteessa muinaisjäännöksiin.  
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9.5.3 Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron toiminnan aikaiset vaikutukset 

Kun rakennusvaiheessa tuulivoimapuiston toiminnot on sijoitettu riittävän etäälle muinaisjään-
nöskohteista, ei tuulivoimapuiston toiminnan aikana aiheudu vaikutuksia muinaisjäännöskoh-
teille. Mikäli muinaisjäännöskohde sijoittuu voimalan nostoalueen, huoltotien tai maakaapeli-
linjan välittömään läheisyyteen, on se syytä merkitä maastoon, jolloin se huomioidaan myös 
huoltotoimenpiteitä tehtäessä. 

9.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Hankealueelle sijoittuu viisitoista muinaisjäännöskohdetta. Tuulivoimaloiden rakentaminen tai 
puiston toiminta ei aiheuta vaikutuksia muinaisjäännöskohteille, kun riittävistä suojaustoimen-
piteistä huolehditaan rakentamisen aikana.  

Taulukko 9-3.  Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen kokonaisvaikutus muinaisjäännök-
siin. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja 
muutoksen suuruudesta. 
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Erittäin suuri 
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9.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Muinaisjäännöskohteet tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa niin että niiden 
alueelle ei osoiteta tuulivoimapuiston rakenteita. Jatkosuunnittelussa tuulivoimaloiden perus-
tusalueet, nostoalueet ja huoltotielinjaukset sekä maakaapelireitin linjaus tulee suunnitella niin, 
että muinaisjäännöskohteet eivät vahingoitu. 

Jos muinaisjäännöskohde kuitenkin sijoittuu jatkosuunnittelussa lähelle tuulivoimapuiston tai 
sähkönsiirron rakenteita, tulee muinaisjäännöskohde merkitä rakennusvaiheessa maastoon ja 
mahdollisesti myös suojata rakentamisen ajaksi. Tällöin tuulivoimapuistohankkeesta ei aiheudu 
vaikutuksia muinaisjäännöksille. 

9.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimaloiden sijoituspaikat ja huoltoteiden linjaukset ovat alustavia ja voivat muuttua hank-
keen jatkosuunnittelun edetessä. Muinaisjäännösinventoinnissa on maastossa tarkistettu suun-
nitellut voimalapaikat ja huoltotielinjaukset sekä näiden lähialueiden muinaisjäännöslöydöille 
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potentiaaliset alueet. Jos tuulivoimapuiston rakenteiden sijoittelu olennaisesti muuttuu jatko-
suunnittelun aikana, on huomioitava, että mahdollisia muita uusia hankealueelle sijoittuvia mui-
naisjäännöskohteita ei ole tunnistettu inventoinnin yhteydessä. 
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10 VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN SEKÄ PINTA- JA POHJAVESIIN 

10.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin rajoittuvat pääasiassa voi-
maloiden ja niiden perustusten, huoltotiestön sekä sähkönsiirtorakenteiden rakentamisvaihee-
seen. Välittömiä vaikutuksia aiheutuu voimaloiden perustusten, nostoalueiden ja tiestön raken-
tamisaikana pintamaan poistosta, sekä mahdollisista massojen vaihdosta ja louhinnasta. Mikäli 
tuulivoimapuiston rakentamistoimenpiteitä tehdään happamilla sulfaattimailla, voi maaperässä 
luonnollisesti esiintyvistä rikkipitoisista sedimenteistä (sulfidisedimenteistä) vapautua hapettu-
misen seurauksena happamuutta ja metalleja maaperään ja vesistöihin. 

Hankkeen toiminnan aikana käsitellään voimaloiden huoltojen yhteydessä todennäköisesti koneis-
tojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne aiheuta maape-
rän pilaantumisriskiä. Lisäksi riskeihin varaudutaan ohjeistetuilla toimintatavoilla.  

Rakennuskautta pidemmällä aikavälillä hankkeesta voi aiheutua vaikutuksia alueen vesitasapai-
noon. Merkittävimmät vaikutukset vesitasapainoon liittyvät vedenjakajissa ja virtausreiteissä 
mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin esimerkiksi uuden tielinjan muuttaessa virtausreittejä. Va-
luma-alueelle rakentaminen lisää myös läpäisemättömän pinnan osuutta, mikä puolestaan vä-
hentää sadeveden imeytymistä maaperään ja lisää pintavalunnan määrää. 

Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivutyöt etenkin pohjavesialueiden reuna-alu-
eilla voivat lisätä pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta. Edellä on 
arvioitu, ettei hankkeen toiminnan aikana öljyn ja muiden kemikaalien käsittely aiheuta maape-
rän pilaantumisriskiä. Häiriötilanteessa öljyvuotoja voi tapahtua, mikä voi kuitenkin vaikuttaa 
pohjavesialueella vedenlaatuun. Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesi-
esiintymiä, joten merkittäviä vaikutuksia ei näiden osalta tule syntymään. Toiminnan päättyessä 
rakenteiden purkamisen aiheuttamat vaikutukset ovat samantapaisia tai lievempiä kuin raken-
nusvaiheessa. 

10.2 Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston vaikutukset kallio- ja maaperään kohdistuvat pääasiassa rakentamistoimen-
piteiden alueelle. Vaikutusten laajuutta arvioidaan tarkastelemalla rakennuspaikkojen maape-
rän laatua ja kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen 
ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liuke-
nevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tarkastelua ei tehdä.  

Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja sähköverkoston rakentamisen 
maanmuokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, mikä saattaa hie-
man lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Tuulivoimapuiston raken-
taminen voi teoriassa vaikuttaa väliaikaisesti myös pohjavesien laatuun. 

Hankkeen vaikutukset pintavesiin rajoittuvat pääasiassa hankealueelle ja sen lähiympäristön 
pintavesiin, joiden valuma-alueilla tehdään maanrakennustoimenpiteitä. Pintavesivaluntana ta-
pahtuvan vesistökulkeuman kautta vaikutukset voivat ulottua myös ojaverkostossa ulommas 
hankealueesta, mutta ojaverkostossa tapahtuvan hankealueen ulkopuolelta tulevan veden 
kanssa sekoittumisen kautta vaikutukset tasaantuvat.  

Hankkeen vaikutukset pohjavesiin kohdistuvat alueille, joilla tehdään maanrakennus- ja kallion-
louhintatoimenpiteitä. Tällaisia alueita ovat voimaloiden perustusten ja nostoalueiden sekä 
huoltoteiden alueet. 
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10.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston ja voimajohtoreittien vaikutuksia maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin on 
arvioitu asiantuntija-arviona. Lähtötiedot on kerätty Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -
paikkatietojärjestelmästä sekä Geologian tutkimuskeskuksen tuottamista maa- ja kallioperäai-
neistoista, turvetutkimusraporteista ja Happamat sulfaattimaat -karttapalvelusta. 

Vaikutusten laajuutta on arvioitu asiantuntija-arviona tarkastelemalla rakennuspaikkojen maa-
perän laatua ja kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentami-
sen ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liu-
kenevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tarkastelua ei ole tehty. Tuulivoimalan ko-
nehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle sekä pinta- ja poh-
javesille on tarkasteltu osana hankkeen ympäristöriskien arviointia. 

10.3.1 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Maa- ja kallioperän osalta vaikutuskohteen herkkyystaso/arvo on määritelty kohteen geologisen 
statuksen mukaan. Erityisille ja harvinaisille muodostumille on annettu korkeampi herk-
kyys/arvo kuin niille, jotka ovat yleisiä Suomessa. Lailla suojellut muodostumat on luokiteltu erit-
täin herkiksi/arvokkaiksi. Pintavesivaikutusten kohteen herkkyys perustuu muun muassa pinta-
vesien luokitukseen ja nykyiseen vedenlaatuun, vesistön käyttöön sekä vesitasapainon muutok-
sille herkkien luontotyyppien esiintymiseen alueella. Pohjaveden osalta vaikutuskohteen herk-
kyys perustuu pohjavesialueen sijaintiin suhteessa hankealueeseen, pohjavesialueen luokkaan, 
vedenkäyttöön ja nykyiseen vedenlaatuun. 

Muutoksen suuruusluokka on maa- ja kallioperän osalta määritelty ottamalla huomioon missä 
määrin maa- ja kallioperämuodostumiin kohdistuu muutoksia ja kuinka paljon ainetta on pois-
tettava. Pintavesien osalta muutosten suuruusluokka on arvioitu pintaveden laadussa ja sitä 
kautta vesieliöstössä tapahtuvien muutosten sekä valuma-aluemuutosten perusteella. Pohjave-
sivaikutusten suuruusluokka on arvioitu pohjaveden laadussa ja määrässä tapahtuvien muutos-
ten perusteella. 

Vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esi-
tetty liitteessä 1. Muutoksen suuruusluokkaan vaikuttavat myös muutoksen ajallinen kesto ja 
laajuus. Myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa on käytetty hyväksi herkkyystason ja muu-
toksen suuruusluokan määrityksessä. 

10.4 Nykytila 

10.4.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Hankealueen kallioperä kuuluu Keski-Suomen granitoidikompleksiin. Hankealueen kallioperä on 
pääasiassa granodioriittiä ja lisäksi alueella esiintyy kvartsidioriittiä, biotiittiparagneissiä ja dio-
riittiä. Voimajohtoreittivaihtoehtojen A ja C:n alueen kallioperä on tonaliittiä, granodioriittiä, fel-
sistä metavulkaniittiä, graniittia ja dioriittiä. Voimajohtoreittivaihtoehto B:n kallioperä on gra-
nodioriittiä, tonaliittiä, kvartsidioriittiä, graniittiä, gabroa ja biotiittiparagneissiä. (Kuva 10-2 
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Kuva 10-1. Valtakunnallisesti arvokaat geologiset arvokohteet hankelalueen ja voimajohdon lä-
heisyydessä 

Hankealuetta lähimmät arvokkaat moreenialueet ovat Salakkilammenkangas-Saarenmaa (MOR-
Y10-008), jotka osittain rajautuvat hankealueeseen sen koillispuolella. Hankealueen itäpuolella 
sijaitsee Myllyahon kivikot (KIVI-16-007) noin 5,2 km etäisyydellä ja hankealueen pohjoispuolella 
sijaitsee Telakosken kivikot (KIVI-16-009) noin 5,3 km etäisyydellä hankealueesta. Suunnitelluille 
voimajohtoreiteille sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, moreenialueita tai tuuli- ja ran-
takerrostumia. Voimajohtoreitti vaihtoehto B:n kaakkoispuolella sijaitsee Huumarkankaan dyy-
nit (TUU-091-031) noin 3,6 km etäisyydellä (Kuva 10-1). 
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Kuva 10-1.  Arvokkaat geologiset muodostumat hankealueen läheisyydessä. 

Hankealueen maalajit on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon (1:200 000) ja 
karttatarkasteluun. GTK:n maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata hankealuetta. Hankealueen 
maaperä koostuu enimmäkseen paksuista (yli 0,6 m) turvekerroksista sekä niitä reunustavista 
sekalajitteisista moreenivaltaisista maalajeista, joiden pintaosassa esiintyy paikoin soistumia tai 
ohutturpeisia turvemaakerroksia. Hankealueen kaakkois- ja keskiosassa esiintyy karkearakeisia 
maalajeja. Hankealueen lounais-, länsi- ja pohjoisosassa esiintyy kallioalueita ja kalliopaljastu-
mia. Voimajohtoreittien A ja C maaperä vaihtelee kallioalueiden ja sekalajitteisten moreenival-
taisista maalajien välillä. Paikoin esiintyy paksuja (yli 0,6 m) turvekerroksia, karkearakeisia ja hie-
nojakeisia maalajeja. Voimajohtolinja B:n maaperä vaihtelee sekalajitteisten moreenivaltaisten 
maalajien ja paksujen (yli 0,6 m) turvekerrostumien välillä. Paikoin esiintyy kalliota ja karkeara-
keisia maalajeja. (GTK 2020). (Kuva 10-3). 

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Suomessa turvevarojen kokonaiskartoitusta vuodesta 1975 
lähtien. Hankealue sijoittuu 15:lle tutkitulle turvemaalle, jotka on esitetty alla olevassa taulu-
kossa. Turvemaiden tutkimukset on tehty 1970 – 2010 -luvuilla. Luonnontilaisuusluokat alueella 
vaihtelevat 0-3 välillä. Luokassa 0 suo on peruuttamattomasti muuttunut, kasvillisuus on muut-
tunut kauttaaltaan ja suoveden pinta kauttaaltaan alentunut. Luokassa 1 vesitalous on muuttu-
nut kauttaaltaan ja kasvillisuusmuutokset ovat selviä. Luokassa 2 suolla on sekä ojitettuja ja ojit-
tamattomia osia. Luokassa 3 valtaosa suosta on ojittamatonta ja suokasvillisuudessa ei muutok-
sia suon reunavyöhykettä lukuun ottamatta. 
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Taulukko 10-1. Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuvien GTK:n turvetutkimussoiden kokonaispinta-alat, 
korkeusvaihtelut, turvekerrosten paksuudet ja luonnontilaisuusluokat (GTK 2021).  

Turvetutkimussuo 
Kokonais-
pinta-ala 

(ha) 

Korkeus 
(min-max, 

m) 

Turveker-
roksen kes-
kipaksuus 
(m) 

Yli 1,5 m 
turveker-

roksen 
pinta-ala 

(ha) 

Luonnonti-
laisuus-
luokka 

Hoikkaneva (ID 33978) 31 160-162 0,9 2 0 

Isosuo (ID 3074) 331 154-160 1,5 153 0 

Lammassalmenneva 
(ID33976) 24 

160-162 1,1 
0 

0 

Sepänkankaanneva 
(ID33975) 67 

161-164 0,7 
0 

0 

Mäntysaarenneva 
(ID33977) 21 

164-165 0,7 
0 

0 

Kivineva (ID3508) 292 163-169 1,7 176 0 

Olkineva (ID3075) 228 170-176 1,1 37 2 

Suovaneva (ID3517) 291 165-173 1,5 146 3 

Halmelehto (ID33985) 33 169-172 0,5 0 0 

Pajuniemenneva 
(ID33986) 65 

169-173 0,6 
0 

1 

Kärmelammenneva 
(ID33987) 147 

167-174 1,3 
56 

2 

Rahkaneva (ID33980) 53 163-167 0,8 6 0 

Vihtasalmenneva 
(ID3130) 127 

161-165 1,0 
28 

0 

Salmiräme (ID33983) 52 166-171 0,7 2 0 

Pienenahonräme 
(ID33984) 80 169-177 0,6 4 1 

 

Hankealue on maastonmuodoiltaan loivapiirteistä ja sijoittuu pääosin korkeustasolle 
+155…+175 (N2000). Maaston yleisviettosuunta alueella on luoteeseen kohti Isonevaa ja Per-
honjokea. Hankealueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen itä- ja kaakkoisosassa. 
Voimajohtoreittivaihtoehto B sijaitsee maastoltaan korkeammalla kuin vaihtoehdot A ja C. 
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Kuva 10-2. Hankealueen kallioperä (GTK Kallioperäkartta 1:200 000). 

 

 

Kuva 10-3. Hankealueen maaperä (GTK Maaperäkartta 1:200 000).  
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Kuva 10-4. Hankealueen topografia (MML 2 m korkeusmalli, 2020). 

Sulfidisedimentit ja happamoitumisherkkyys alueella 

Happamat sulfaattimaat esiintyvät Suomessa pääasiassa jääkaudenjälkeisen Litorinameren ai-
koinaan peittämillä alueilla. Hankealue ei lukeudu tähän vyöhykkeeseen. Happamilla sulfaatti-
mailla tarkoitetaan maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka voivat 
hapettuessaan maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista 
sekä raskasmetallien liukenemista maaperästä. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai 
hienoa hietaa ja usein myös liejupitoisia. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Pe-
rämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella.  

GTK on tehnyt rannikkoalueella happamien sulfaattimaiden esiintymisen kartoitustyötä ja tuot-
tanut tuloksista digitaalista aineistoa. Aineistoon sisältyy muinaisen Litorina-meren korkeimman 
rantatason rajaus, jonka yläpuolella hankealue (noin +155…+175) kokonaisuudessaan sijaitsee.  

Happamien sulfaattimaiden maaperäprofiileissa esiintyy yleisesti sekä todellinen että potenti-
aalinen hapan sulfaattimaa. Hapettomassa tilassa pohjavedenpinnan alapuolella sulfidisedimen-
tit eivät aiheuta haittaa ympäristölleen ja täten näitä sedimenttejä kutsutaan potentiaalisiksi 
happamiksi sulfaattimaiksi. Maankohoamisen ja maankäytön muutoksien myötä pohjaveden-
pinta laskee ja kyseiset kerrokset altistuvat hapettumiselle ja sitä kautta myös happamoitumi-
selle, jolloin niistä tulee todellisia happamia sulfaattimaita.  

Lähimmillään Litorina-meren rantatason rajaus sijaitsee hankealueen luoteispuolella noin 19 ki-
lometrin etäisyydellä hankealueesta ja voimajohtovaihtojen A ja C:n länsipuolella noin 12 km 
etäisyydellä. Hankealueen ja voimajohtovaihtoehtojen länsi-, lounais ja luoteispuolisilta alueilta 
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on saatavilla GTK:n 1:250 000 mittakaavaista yleiskartoitus-aineistoa happamista sulfaatti-
maista. Lisäksi hankealueen ja voimajohtolinjojen länsi- ja lounaispuolisilla alueilla sijaitsee sul-
faattimaiden kartoituspisteitä. (GTK 2021c). 

Yleiskartoitusaineiston mukaan hankealueen ja voimajohtoreittien länsi-, luoteis- ja lounaispuo-
lella on hyvin pieni - pieni happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys. Hankealu-
een ja voimajohtoreittien länsi-, luoteis- ja lounaispuolella tehdyissä kartoituspisteissä havaittiin 
neljässä pisteessä happamia sulfiittimaita. (GTK 2021c). 

Yleiskartoituskartta antaa yleiskuvan happamien sulfaattimaiden esiintymisestä valuma-alue-
kohtaisella (pääjako) tasolla. Aineisto on yleistys tai tulkinta maastosta, eikä sitä voida käyttää 
tarkempaan suunnitteluun. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tulee selvittää yksityiskoh-
taisempien tutkimuksien perusteella tapauskohtaisesti. Hankealueella sulfidisedimenttien esiin-
tyminen on kartoituspisteiden perusteella epätodennäköistä, mutta potentiaalisia kohteita ovat 
suoaltaiden turpeenalaiset maakerrokset, mikäli ne ovat hiesupitoisia.  

GTK:n Happamat sulfaattimaat -karttapalvelun tietojen perusteella hankealueen tai voimajoh-
toreittien läheisyydessä ei todettu runsaasti hiiltä ja rikkiä sisältävää mustaliusketta, joka aiheut-
taa sulfaattimaiden tavoin riskin maaperän happamoitumiselle. (GTK 2021c). 

 

 

Kuva 10-5. Happamien sulfaattimaiden ja mustaliuskeiden esiintymispotentiaali hankealu-
een ja sähkönsiirtoreitin läheisyydessä (GTK, 2021c). 

10.4.2   Pintavedet 

Hankealueelle tai voimajohtoreittien alueelle ei sijoitu järviä. Hankealueelle sijoittuu Kärme-
lampi. Hankealue sijoittuu valuma-alueiden pääjaossa Perhonjoen vesistöalueelle (49). Kolman-
nen jakovaiheen alueista hankealue sijoittuu pääosin Mato-ojan valuma-alueelle (49.096), Pa-
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juojan yläosan (49.048) ja alaosan (49.047) valuma-alueille sekä Patanan tekojärven täyttökana-
van valuma-alueelle (49.094). Hankealueen lounais- ja länsipuolella sijaitsee Perhonjoki. (Kuva 
10-6). Hankealueella ei ole luokiteltuja vesimuodostumia.  

Voimajohtoreitit A ja C sijoittuvat valuma-alueiden pääjaossa Perhonjoen vesistöalueelle (49), 
Kruunupyynjoen vesistöalueelle (48) ja Ähtävänjoen vesistöalueelle (47). Voimajohtoreitti B si-
joittuu lisäksi Kymijoen vesistöalueelle (14). Kolmannen jakoalueen alueista voimajohtoreitit A 
ja C sijoittuvat Patanan tekojärven täyttökanavan valuma-alueelle (49.094), Patananjoen 
yläoasan valuma-alueelle (49.093), Porasjoen yläosan valuma-alueelle (48.006), Poikkijoen va-
luma-alueelle (47.084), Kähkipuron valuma-alueelle (47.085) ja Savonjoen yläosan valuma-alu-
eelle (47.083). Kolmannen jakoalueen alueista voimajohtoreitti B sijoittuu Mato-ojan valuma-
alueelle (49.096), Perhonjoen latvavesistöalueen valuma-alueelle (49.095), Haarajoen valuma-
alueelle (49.097), Napolanjoen valuma-alueelle (14.645), Poikkijoen valuma-alueelle (47.084), 
Kähkipuron valuma-alueelle (47.085) ja Savonjoen yläosan valuma-alueelle (47.083).  

Voimajohtoreittien A ja C itäpuolella sijaitsevasta Porasjärvestä alkaa Porasenjoki, joka virtaa 
Sääskjärveen ja jonka voimajohtoreitit ylittävät. Kuten myös Hiekkapuronrämeen liepeiltä al-
kava Poikkijoki, joka virtaa Savonjokeen ja edelleen Lappajärveen. Voimajohtoreitti B ylittää Per-
honjoen Perhon taajaman koillispuolella. Savonjärvestä voimajohtoreitin länsipuolta alkaa Sa-
vonjoki, jonka voimajohtoreitti ylittää. 

Hankealueen ja voimajohtoreittien ojaverkosto on rakennettu pääasiassa maa- ja metsätalou-
den sekä paikoin turvetuotannon tarpeisiin. Pintavedet laskevat hankealueelta Pajuojaan ja 
edelleen Haarajokeen, josta Penninkijokeen ja edelleen Halsuanjärveen.  Osa pintavesistä laskee 
Hukanrinojaan ja Mato-ojaan, josta edelleen Perhonjokeen ja Vetelin Haapajärven kautta ja 
edelleen Kaustisen ja Kruunupyyn kautta Perämereen Kokkolan pohjoispuolella. Perhonjoesta 
on yhteys Patanan tekojärven täyttökanavan kautta Patanan tekojärveen. 

Perhonjoki saa alkunsa Suomenselältä Perhon, Kyyjärven ja Kivijärven kuntien rajalla olevista 
pienistä järvistä ja lammista. Latvajärvet ovat lähes 200 metriä meren pinnan yläpuolella. Per-
honjoki on noin 160 km pitkä laskujoki Keski-Pohjanmaalla. Perhonjoen valuma-alue on pinta-
alaltaan noin 2 550 km², josta peltoa on noin 10 %, suota noin 41 % ja loput pääosin metsää. 
Valuma-alueen järvisyys on noin 3,35 %. 

Ekologiselta tilaltaan Perhonjoki on pääosin peltoviljelyn aiheuttamasta kuormituksesta johtuen 
luokiteltu keskiosaltaan tyydyttäväksi ja yläosassa välttäväksi johtuen fosfori- ja typpipitoisuuk-
sista. Muita merkittäviä kuormituslähteitä ovat haja-asutus, karjatalous, metsätalous ja turve-
tuotanto. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelman vuoteen 2022-
2027 mukainen tavoite on saavuttaa vesistön yläosassa tyydyttävä ekologinen tila. Määräaikaa 
jatketaan luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi. (Syke: Avointieto 2022). 

 

 

 

 

 



Suomen Hyötytuuli Oy Perhon Kokkoneva tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN SEKÄ PINTA- JA POHJAVESIIN 

 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 171 

 

Kuva 10-6. Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin sijainti valuma-alueilla (Syke: Avoin tieto 
2020).  

10.4.3 Pohjavesialueet 

Hankealueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin 1-luokan vedenhankintaa varten tär-
keä Jängänharjun pohjavesialue (1058402) sijaitsee noin 3,2 km etäisyydellä hankealueen itä-
puolella. Hankealueen kaakkoispuolella sijoittuvat noin 6,8 km etäisyydelle 2-luokan vedenhan-
kintakäyttöön soveltuva Kontusenharjun pohjavesialue (1058403) ja noin 7,9 km etäisyydelle 1-
luokan vedenhankintaa varten tärkeä Salmelanharjun pohjavesialue (1058401). Hankealueen 
länsipuolelle sijoittuvat noin 8,9 km etäisyydelle 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä Hauk-
kaharjun pohjavesialue (1058451) ja noin 9,5 km etäisyydelle 1-luokan vedenhankintaa varten 
tärkeä Harjun pohjavesialue (1058452). Pohjavesialueet ovat antikliinisiä eli pohjavettä ympä-
ristöönsä purkavia. 

Voimajohtoreittivaihtoehdot A ja C kulkevat Paloperkkiönkankaan (1000555) pohjavesialueen 
läpi. Paloperkkiönkangas on muu pohjaveden hankintaan soveltuva 2E-luokan pohjavesialue, 
jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Voimajohtoreitti-
vaihtoehto B kulkee Porasharjun (100504) pohjavesialueen läpi. Porasharju on vedenhankintaa 
varten tärkeä 1-luokan pohjavesialue. 
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Kuva 10-7. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet (Syke: Avoin tieto 2021). 

 

10.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

10.5.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset  

Maa- ja kallioperä 

Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja massanvaihtoa ties-
tön, voimalapaikkojen ja maakaapelireittien kohdalla. Rakennusalueiden osalta maaperä on voi-
maloiden ja infran rakennettavuuden kannalta paikoin ongelmallista turvemaavaltaista aluetta, 
jossa turvekerrospaksuudet ovat tehtyjen turvetutkimusten perusteella syvimmillään 1,5 met-
riä. Turvetutkimusten jälkeen aluetta on hyödynnetty paikoin turvetuotannon tarpeisiin, joten 
nykytilanne ei vastaa tutkimusten aikaisia arvioita. Tästä huolimatta on mahdollista, että alu-
eella rakentaminen vaatii paikoin massanvaihtoja tai vaihtoehtoisten perustamisratkaisujen 
käyttöä (esim. paalutus) maanvaraisen perustamisen sijaan. Hankealueen itä- ja koillisosissa on 
myös rakennettavuudeltaan parempia sekalajitteisia moreenivaltaisia alueita sekä lounais- ja 
länsiosassa kallioalueita, joita on kannattavaa hyödyntää rakentamisalueena ympäröivien tur-
vemaiden sijaan. 

Maarakennustöiden ja kaivujen haitalliset vaikutukset eivät kohdistu niinkään maaperään vaan 
lähinnä alueen metsäojiin ja läheisiin pintavesiin, mahdollisesti lisääntyvän kiintoaineskuormi-
tuksen sekä valuma-alue muutosten seurauksena. Voimajohtoreitillä tehdään maankaivuja voi-
majohtopylväiden asennustöiden yhteydessä, mutta niiden vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja 
vähäisiä.  
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GTK:n Happamat sulfaattimaat -karttapalvelun tietojen perusteella hankealueen ja voimajohto-
vaihtojen kallioperässä ei esiinny mustaliusketta, joka sisältää runsaasti hiiltä ja rikkiä. Musta-
liuskealueilla tapahtuvissa reaktioissa on havaittu samankaltaisuutta happamien sulfaattimai-
den reaktioihin ja mustaliuskealueilla tavataan vastaavanlaista sulfidien hapettumisesta aiheu-
tuvaa maan happamoitumista kuin rannikkoseutumme happamilla sulfaattimailla.  

Hankealueeen itäkulmaan sijoittuu kumpumoreenialue Salakkilammenkangas-Saarenkangas 
(MOR-Y10-008), jolla etäisyyttä lähimpään voimalapaikkaan on 375 metriä. Kumpumoreenialu-
eelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu rakentamis- tai maanmuokkaustoimenpiteitä. Kohtee-
seen ei arvioida kohdistuvan rakentamisen aikaisia vaikutuksia. Voimajohtoreittien tai näiden 
välittömään läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, moreenialueita tai 
tuuli- ja rantakerrostumia, jotka voivat olla herkkiä maanmuokkaustoimenpiteiden vaikutuksille. 
(Syke: Avointieto 2020). 

Happamat sulfaattimaat 

Edellä kappaleesssa 10.4.1 kerrotun perusteella voimaloiden ja voimajohtopylväiden rakennus-
paikoilla ei arvioida maaperässä esiintyvän sulfidisedimenttejä, eikä voimaloiden rakentami-
sesta arvioida aiheutuvan happamuushaittoja. Myös uusien tielinjausten ja voimajohtoreittien 
rakentamisalueella ei arvioida esiintyvän sulfidisedimenttejä. Koska hankealue sijoittuu osittain 
turvemaavaltaiselle alueelle, jossa turvekerrokset ovat paksuja, tulee suunnittelussa varautua 
sulfidisedimenttien esiintymisen selvittämiseen sekä tarvittaviin toimenpiteisiin happamuus-
haittojen estämiseksi. Maa-aineksen happamuustutkimukset tulevat erityisesti kyseeseen, mi-
käli turvekerroksen alapuolinen pohjamaa on hiesupitoista. Hankealueen ja voimajohtovaihto-
ehtojen kallioperässä ei ole todetty esiintyvän mustaliuskeita.  

Jatkosuunnittelun yhteydessä happamien sulfaattimaiden esiintymistä rakentamispaikoilla voi-
daan selvittää pohjatutkimusten yhteydessä tekemällä riittävän kattava määrä pH-laboratorio-
analyysejä. Happamien sulfaattimaiden toteaminen on mahdollista myös rakentamisaikana 
otettavien maanäytteiden avulla, tutkimalla niiden pH-arvoa. 

Mikäli happamia sulfaattimaita todetaan rakentamisalueilla esiintyvän, voidaan niiden aiheut-
tamia haitallisia vaikutuksia vähentää asianmukaisilla työtavoilla. Ylimääräisiä kasvillisuus-, 
puusto- ja maastovaurioita on vältettävä. Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla työskennel-
täessä tulee suunnitella toimenpiteet happamuushaittojen minimoimiseksi. Kaivettua maa-ai-
nesta ei saa käyttää pohjavedentason yläpuolisiin täyttöihin, vaan massat tulee sijoittaa siten, 
että happamien valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää (esim. läjitys alkupe-
räistä vastaaviin olosuhteisiin). Vaihtoehtoisesti maanpinnalle läjitettäessä happamuushaittoja 
aiheuttavat massat tulee kalkita riittävästi happamuuden neutraloimiseksi. Happamia sulfaatti-
maita sisältävien kaivumassojen käsittely voidaan paikallisista olosuhteista (mm. ympäröivät 
pintavedet) riippuen tehdä joko rakentamisalueella tai mikäli se ei ole mahdollista, massat vie-
dään sellaisenaan pois loppusijoituskohteeseen. 

Pintavedet 

Hankealueen ja voimajohtoreittien ojaverkosto on rakennettu pääasiassa maa- ja metsätalou-
den sekä paikoin turvetuotannon tarpeisiin. Pintavedet laskevat Pajuojaan ja edelleen Haarajo-
keen, josta Penninkijokeen ja edelleen Halsuanjärveen.  Osa pintavesistä laskee Hukanrinojaan 
ja Mato-ojaan, josta edelleen Perhonjokeen ja Vetelin Haapajärven kautta ja edelleen Kaustisen 
ja Kruunupyyn kautta Perämereen Kokkolan pohjoispuolella. Perhonjoesta on yhteys Patanan 
tekojärven täyttökanavan kautta Patanan tekojärveen. Voimajohtoreittien A ja C alueilla sijait-
sevat Porasenjoki ja Poikkijoki. Voimajohtoreitti B alueella sijaitseva Perhonjoki ja Savonjoki. 
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Hankkeesta ei aiheudu pitkäaikaisia pysyviä vesistövaikutuksia. Hankealueella ei sijaitse mahdol-
lisille vesistövaikutuksille herkkiä kohteita Kärmelampia lukuun ottamatta. Maarakentamisesta 
aiheutuvat vaikutukset pintavesille ovat tilapäisiä, kestävät arviolta joitakin viikkoja ja ulottuvat 
lähinnä alueella harjoitetun metsätaloutta varten rakennettuihin ojastoihin. 

Voimalapaikkojen, tiestön siltojen ja kaapeleiden rakentamiseen liittyvät maanmuokkaustoi-
menpiteet saattavat hieman lisätä pintavesien kiintoainekuormitusta, sillä hankealue on voi-
makkaasti ojitettua ja kaivutöiden vaikutukset alapuolisissa pienvesistöissä näkyvät nopeasti ly-
hyestä viipymäajasta johtuen. Mahdollisesti lisääntyneestä kiintoaineskuormituksesta aiheu-
tuva kuormitus pienvesille on kuitenkin kestoltaan lyhytaikainen ja etenkin Perhonjoen valuma-
alueen laajuuteen sekä alueen vesistöjen vedenlaatuun suhteutettuna erittäin vähäinen, minkä 
vuoksi vaikutus arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi.  

Huoltoteiden, siltojen ja kaapeleiden rakentamisen yhteydessä tulee huolehtia pintavesien va-
luntareittien ja alueen hydrologian säilymisestä, mm. riittävällä määrällä oikein sijoiteltuja tie-
nalituksia, jolloin suunniteltujen tuulivoimaloiden ja tiestön rakentamistöistä ei arvioida aiheu-
tuvan muutoksia 3. jakovaiheen valuma-alueille.  

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana ei käytetä sellaisia aineita, jotka voisivat haitallisessa 
määrin liueta maaperään ja joutua valunnan kautta vesistöihin. Ennakoimattomissa onnetto-
muustilanteissa vesistöjen pilaantumisriski on mahdollinen, mutta siihen tulee varautua asian-
mukaisin varotoimin muun muassa siten, että käytettävien koneiden kemikaalit ja öljy-yhdisteet 
säilytetään ja vaihdetaan koneisiin riittävän etäällä pinta- ja pohjavesialueista. 

Voimajohtoreitin rakentamisessa voimajohtopylväiden perustusten kaivaminen voi aiheuttaa 
virtavesistöjen osalta rantapenkereen eroosiota ja maa-ainesten päätymistä vesistöön. Kaivu-
työstä johtuva haitta on vähäinen ja ehkäistävissä rakentamisvaiheessa mm. ajoittamalla vesis-
törakentaminen aikaan, jolloin maa on roudassa sekä sijoittamalla voimajohtopylväät riittävän 
etäälle vesistöistä. Todennäköisesti tällöin vain hyvin pieni osa sähkönsiirtoreitin rakentamisen 
aikana metsäojiin vapautuvasta kiintoaineksesta tai siihen sitoutuneista ravinteista päätyisi ve-
sistöihin. Haitta on väliaikaista ja merkitykseltään vähäistä. Sähkönsiirron toiminnan ajalta ei 
koidu vaikutuksia pintavesille tai vesieliöstölle. 

Pohjavesi 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuvat riskit alueen pohjavesivaroihin 
liittyvät mahdollisiin haitallisten kemikaalien vuotoihin, esimerkiksi kuljetus- ja rakennuskalus-
tosta tai työmaan polttoainesäiliöistä. Tämä riski liittyy kaikkeen ajoneuvojen liikkumiseen poh-
javesialueilla eikä hankkeen katsota siten lisäävän tätä riskiä merkittävästi. Tuulivoimalayksiköi-
den läheisyydessä käsitellään pieniä määriä koneistojen huoltoon tarkoitettuja öljyjä tai muita 
kemikaaleja, mutta määrät ovat todennäköisesti niin pieniä, että toiminta ei aiheuta merkittä-
vää pohjavesien pilaantumisriskiä.  

Tuulivoimapuiston hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, joten suoria vaikutuksia 
pohjaveden laadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin ei ole. Voimajoh-
toreittivaihtoehdot kulkevat pohjavesialueiden läpi. Teoreettisesti myös pohjavesialueelle ra-
kennettavat pylväät aiheuttavat riskin pohjavesialueiden vedenlaadulle. Rakentamisen jälkeen 
riskiä ei ole.  

Tuulivoimalan perustamissyvyys on tyypillisesti noin 3–5 metriä. Tapauskohtaisesti voimalan pe-
rustaminen voi vaatia pohjaveden alentamista, jotta saavutetaan rakennusteknisesti järkevä an-
turakoko ja perustamissyvyys. Haitallisten vaikutusten toteutumisen todennäköisyys ja merkit-
tävyys riippuvat myös siitä, miten lähellä pohjavedenpinta on maan tasoa ja siitä, onko pohjavesi 
paineellista vai ei. Tuulivoimaloiden perustamistapa riippuu vallitsevista pohjaolosuhteista. Ra-
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kennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoima-
lalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto. 
Lähtökohtaisesti perustamistapa pyritään valitsemaan niin, ettei pohjaveden alentaminen olisi 
tarpeen. 

Tienrakentaminen voi vaikuttaa pohjaveden laatuun tilapäisesti. Veden laadun heikkeneminen 
ilmenee tällöin pohjaveden sameutena ja mahdollisesti humuspitoisuuden kasvuna. Vaikutukset 
ilmenevät lähinnä uusien tielinjausten rakentamisen osalta ja alueellisesti tieosuuden rakenta-
minen kestää arviolta enimmillään 1–2 viikkoa. Tierakentamisen vaatimat maanrakennustoimet 
aiheuttavat vain hyvin epätodennäköisesti muutoksia pohjaveden virtaussuuntiin tai vedenpin-
nan tasoon. Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että pohjavesiin kohdis-
tuva mahdollinen haitta on lyhytaikainen eikä pohjaveden kirkastuttua jää pysyvää haittaa. Ties-
tön vaikutuksia pohjavesivaroihin voidaan pitää merkittävyydeltään vähäisinä, eivätkä vaikutuk-
set kohdistu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

10.5.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Tuulipuiston toiminnan aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperälle sekä pinta- ja pohjavedelle ar-
vioidaan kokonaisuutena hyvin vähäisiksi. Hankkeen toiminnan aikana käsitellään voimaloiden 
huoltojen yhteydessä todennäköisesti koneistojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Tuulivoimaloi-
den konehuoneissa säilytetään öljyä noin 1–1,5 m3 ja jäädytysnestettä noin 0,6 m3 voimalaa 
kohden. Kyseiset aineet voivat vuotaessaan aiheuttaa maaperän, pintaveden tai pohjaveden pi-
laantumista. Vahingon toteutuminen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. Öljyn vuotamista 
seurataan reaaliajassa ja vuodon tapahtuessa voimala pysäytetään. Jos öljyvuoto kuitenkin ta-
pahtuu, se tapahtuu konehuoneen sisällä. Roottorissa ja itse tornissa on varoaltaat ja öljynke-
räysjärjestelmä. Voimaloiden huolto tehdään noin kerran vuodessa. Toiminta tehdään hyväksi 
havaittujen työohjeiden ja standardien mukaan, eikä vaikutuksia voi normaalitilanteessa syntyä. 

Poikkeuksellisen riskin muodostaa voimalan kaatuminen tai voimalan syttyminen tuleen. Sitä 
pidetään kuitenkin tilastojen valossa erittäin epätodennäköisenä. Rakennussuunnittelun yhtey-
dessä voimaloille suunnitellaan tarvittava pohjavesisuojaus siten, että esim. öljyvuodon tai tuli-
palon vuoksi haitallisia aineita tai sammutusvettä ei pääse valumaan pohjaveteen. Voimala-alu-
een rakenteet suunnitellaan siten, että haitalliset aineet voidaan kerätä talteen ja viedä pois 
alueelta. Mahdollinen rakentamisaikainen kuivatuspumppaaminen toteutetaan siten, että poh-
javeden laatua ei vaaranneta (esim. imeytetään takaisin maaperään pintavalutuksen kautta). 

Hanke rajoittaa toiminnan aikana maa- ja kallioperän hyödynnettävyyttä tieverkoston ja sähkön-
siirtoreitin alueella sekä tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä. 

10.5.3 Toiminnan lopettamisen vaikutukset 

Toiminnan lopettamisella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia maa- tai kallioperään, pinta-
vesiin tai pohjaveteen. Mikäli tuulivoimaloiden perustukset poistetaan, aiheutuu tästä saman-
tyyppisiä vähäisiä vaikutuksia kuin rakentamisvaiheessa. Toiminnan lopettamisen aikaiset riskit 
alueen maaperään sekä pinta- ja pohjavedelle liittyvät lähinnä mahdollisiin kemikaalivuotoihin, 
esimerkiksi kuljetus- ja purkukalustosta, työmaan polttoainesäiliöistä tai voimaloista. 

10.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Hankealueelle ei sijoitu erityisiä geologisia arvoja ja toiminnasta aiheutuu vain vähäistä haittaa 
maa- ja kallioperälle. Hanke lähinnä rajoittaa rakentamisalueiden maaperän käytettävyyttä ra-
kentamisalueilla. Turvemaa-alueiden maalajeista ja turvetuotannon myötä muodostuneista ala-
vista alueista johtuen alueen rakentaminen voi vaatia paikoin massanvaihtoja ja täyttöjä. Han-
kealueella, eikä voimajohtovaihtoehtojen alueella ei ole todettu mustaliuskejuonteiden esiinty-
mistä. 
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Vaikutukset pintavesiin ilmenevät ainoastaan hankkeen rakentamisaikana voimalapaikkojen, 
pylväiden ja tiestön rakentamisen kautta syntyvänä kiintoainekuormituksena, joka kohdistuu 
runsaiden maa- ja metsätalouden ojitusten kautta alapuolisiin Pajuojaan ja edelleen Haarajo-
keen sekä Mato-ojaan ja edelleen Perhonjokeen. Pintavesiin kohdistuva kuormitus on laimene-
minen ja lyhyt kestoaika huomioiden vähäinen, kun sitä suhteutetaan vastaanottavien vesistö-
jen suureen valuma-alueeseen ja vedenlaatuun.  

Hankealue ei sijoitu pohjavesialueelle tai vaikuta alueelliseen vedenhankintaan. Voimajohtoreit-
tivaihtoehdot kulkevat pohjavesialueiden läpi. Maanrakennustöiden aiheuttamat muutokset 
pohjaveden virtauksissa ja laadussa ovat epätodennäköisiä. 

 

Taulukko 10-2.  Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Tuulivoimapuiston vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

 VE 0 VE 1 VE2 

Maa- ja kallioperä 

- geologiset ar-
vokohteet 

Maaperän käytettävyys rakenta-
misalueilla heikentyy.  

Vaihtoehdossa VE1 vaikutusalue 
on vaihtoehtoa VE2 laajempi.  

ei 
vaikutusta 

vähäinen - vähäinen - 

Pintavedet 

- vedenlaatu 
- valuma-alueet 

Rakentamisen aikainen kiintoai-
neskuormitus. 

Tierakenteiden aiheuttamat vir-
tausreitti ja valuma-alue muutok-
set. 

Vaihtoehdossa VE1 vaikutusalue 
on vaihtoehtoa VE2 laajempi.  

ei 
vaikutusta 

vähäinen - vähäinen - 

Pohjavedet 

- vedenlaatu 
- talousvedenhankinta 

Maanrakentamisen aiheuttamat 
muutokset pohjaveden virtauk-
sissa tai samentumat vedessä.  

Kemikaalipäästö.  

ei 
vaikutusta 

vähäinen - vähäinen - 

 

Taulukko 10-3.  Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

 Voimajohtoreittien vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

 A B C D 

Maa- ja kallioperä 

- geologiset ar-
vokohteet 

Maaperän käytettävyys ra-
kentamisalueilla heiken-
tyy. 

vähäinen- vähäinen 
- 

vähäinen 
- 

ei 
vaikutusta 

- 

Pintavedet 

- vedenlaatu 
- valuma-alueet 

Rakentamisen aikainen   
kiintoaineskuormitus. 

Tierakenteiden aiheutta-
mat virtausreitti- ja va-
luma-aluemuutokset. 

vähäinen- vähäinen 
- 

vähäinen 
- 

ei 
vaikutusta 

- 
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 Voimajohtoreittien vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

 A B C D 

Pohjavedet 

- vedenlaatu 
- talousvedenhank-

inta 

Maanrakentamisen aiheut-
tamat muutokset pohjave-
den virtauksissa tai samen-
tumat vedessä.  

Kemikaalipäästö.  

vähäinen- vähäinen 
- 

vähäinen 
- 

ei 
vaikutusta 

- 

 

Taulukko 10-3.  Kokkonevan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus maa- ja kallioperään sekä 
pinta- ja pohjaveteen. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen 
herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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Vähäinen 
herkkyys 

 

  VE1 

VE2  
VEA 
VEB 
VEC 

VE0 
VED 

    

Kohtalainen 
herkkyys 

 

         

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

 

10.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Haitallisia vaikutuksia maa- ja kallioperälle voidaan vähentää tekemällä riittävän kattava selvitys 
alueen pohjaolosuhteista. Pohjatutkimusten perusteella voimalapaikat ja tielinjaukset voidaan 
sijoittaa siten, että niiden rakentamisen vaatimat maarakennustyöt edellyttävät mahdollisim-
man vähän maanmuokkausta. Haittojen vähentämiseksi voimalapaikat tulisi mieluimmin sijoit-
taa perustamisen kannalta helpommin toteutettaville moreenialueille, jossa pintaturvepaksuu-
det ovat mahdollisimman ohuita. Hankealueen turvevaltaisesta maaperästä johtuen turvealu-
eille rakentamista ei voida kuitenkaan välttää. Tuulivoimapuiston teiden rakentamisen haitallisia 
vaikutuksia voidaan myös vähentää hyödyntämällä jo olemassa olevaa tieverkostoa. 

Pohjavesivaikutuksia voidaan rakennusvaiheessa lieventää vaihtoehtoisilla perustamistavoilla. 
Päämäärä tulee olla, ettei pohjaveden pinnantasoa ole tarpeen pysyvästi alentaa.  

Voimaloihin liittyvää kemikaalien päästöriskiä voidaan hallita säännöllisellä huoltotoiminnalla ja 
varautumissuunnitelmalla. 
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10.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimapuiston rakentamisesta maa- ja kallioperään aiheutuvien vaikutusten suuruus riippuu 
erityisesti pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta. Pohjaolosuhteita ei tuuli-
voimaloiden suunnitelluilla rakennuspaikoilla ole vielä pohjatutkimuksin selvitetty, joten perus-
tusten rakentamisen vaikutuksia ei voida hankkeen tässä vaiheessa tarkasti arvioida. 

Hankkeen vaikutukset pintavesiin muodostuvat lähinnä vesistöihin kohdistuvasta kiintoaines- ja 
ravinnekuormituksesta. Kuormituksen suuruuteen vaikuttaa olennaisesti valunnan määrä. Ra-
kentamisenaikaisia sääolosuhteita ei voida ennakoida, mikä vaikeuttaa kuormituksen suuruu-
den arviointia. Tuulivoimarakentamisen maaperään ja pintavesiin kohdistuvat epävarmuudet ei-
vät ole suuria, eivätkä heikennä arvioinnin luotettavuutta. 
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11 VAIKUTUKSET ILMASTOON JA ELINKAAREEN 

11.1 Tuulivoimahankkeen elinkaari ja ilmastovaikutusten tunnistaminen 

Ilmastovaikutusten ja niiden arvioinnin näkökulmasta tuulivoimahankkeen elinkaari koostuu 
neljästä keskeisestä vaiheesta: 1) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron materiaali- ja tuotevai-
heesta; 2) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisvaiheesta; 3) tuulivoimapuiston käyt-
tövaiheesta; sekä 4) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron käytöstä poistamisen ja purkamisen vai-
heesta ns. elinkaaren lopusta (kuva 1).  

 

 

Kuva 11-1. Tarkasteltavan tuulivoimahankkeen elinkaaren kuvaus. 

Ilmastopäästöjen kannalta tuulivoimahankkeen elinkaaren vaiheista merkittävimpiä ovat tuuli-
voimapuiston ja sen vaatiman infran, materiaalien ja tuotteiden valmistus, tuulivoimapuiston ja 
sen vaatiman sähkönsiirron rakentaminen sekä tuulivoimapuiston purkaminen ja siinä syntyvien 
jätteiden käsittely. Varsinaisesta tuulienergian tuotannosta tuulivoimapuiston käyttövaiheen ai-
kana aiheutuvat kasvihuonekaasu- ja muut ilmapäästöt sen sijaan ovat vähäiset.  

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana suoria ilmastovaikutuksia aiheutuu kasvihuonekaasu-
päästöistä, joita muodostuu erityisesti tuulivoimaloiden raaka-aineiden ja osien valmistuksessa, 
tuulivoimaloiden osien ja muiden materiaalien kuljetuksissa hankealueelle ja hankealueella ra-
kentamisaikana, hankealueen rakentamisessa, kunnossapito- ja huoltovaiheen toimenpiteissä 
sekä tuulivoimaloiden käytöstä poistossa. Em. päästöistä suurin osa aiheutuu materiaalien val-
mistuksesta ja kuljetuksista. Lisäksi tuulivoimahankkeen rakentaminen aiheuttaa muutoksia 
hankealueen kasvillisuuden hiilinieluihin.  

Tuulivoimahankkeiden ilmastovaikutuksiin liittyy myös tuulivoimapuiston sähkönsiirto. Sähkön-
siirron elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöistä, joita muo-
dostuu sähkönsiirrossa tarvittavien materiaalien ja tuotteiden, kuten voimajohdon ja tarvitta-
vien rakenteiden raaka-aineiden tuotannossa ja valmistuksessa, voimajohdon ja rakenteiden 
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kuljetuksissa hankealueelle sekä voimajohdon ja sen rakenteiden käytöstä poistossa. Sähkönsiir-
ron häviöt aiheuttavat myös kielteisiä ilmastovaikutuksia. Voimajohdon rakentamisella on vai-
kutuksia kasvillisuuden hiilinieluihin.   

Ilmastovaikutukset riippuvat paljolti tuulivoimalan toimintavaiheen kestosta: pidentämällä tuu-
livoimalan käyttöikää voidaan toisaalta vähentää tuulivoimalan elinkaaren aikaisia ilmastovaiku-
tuksia vuositasolla ja toisaalta kasvattaa voimalalla tuotettua uusiutuvan energian kokonaismää-
rää. Tuulivoimaloiden tyypillinen käyttöikä on noin 20–30 vuotta, ja uusimpien voimaloiden 
käyttöikä voi olla yli 30 vuotta. Voimajohdon käyttöikä on vähintään 40 vuotta. Myös tuulivoi-
malan kierrätys sen elinkaaren päätyttyä vaikuttaa elinkaaren aikaisiin päästöihin.   

Tuulivoimatuotannon vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja sähköjärjestelmän tasa-
painon ylläpitämiseen. Tuulivoimatuotannon vaikutus varsinaisen säätövoiman tarpeeseen riip-
puu mm. energiajärjestelmän, sähkön varastoinnin, kysyntäjoustojen ja tuotannon ennustetta-
vuuden kehityksestä. Säätövoiman ilmastovaikutukset riippuvat puolestaan sen tuotantomuo-
dosta. Nykyisin valtaosa Suomen säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla tai tuodaan muista Poh-
joismaista, joissa on helposti säädettävää vesivoimatuotantoa. Vesivoimatuotannon ilmastovai-
kutukset ovat samaa suuruusluokkaa kuin tuulivoimatuotannon.   

Tuulivoimaan liittyviä myönteisiä ilmastovaikutuksia muodostuu tuulivoiman korvatessa ilmas-
ton kannalta haitallisemmilla polttoaineilla tuotettua sähköä sekä jatkossa nykyistä enemmän 
myös muuta energiankulutusta yhteiskunnan, mm. liikenteen, sähköistyessä. Tällä voi myös olla 
myönteisiä vaikutuksia paikalliseen ilmanlaatuun. Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa pääs-
töjen vähenemiseen riippuu siitä, mitä sähköntuotantoa ja muuta energiantuotantoa tuulivoi-
malla korvataan tuulivoimapuiston toiminta-aikana. Pohjoismaissa sähkön tuotantorakenne 
muuttuu tulevaisuudessa yhä vähäpäästöisemmäksi, jolloin tuulivoima korvaa nykyistä vähä-
päästöisempiä energiantuotantomuotoja.  

11.2 Ilmastovaikutusten arviointi 

11.2.1 Arvioinnin lähtökohdat  

Valmistuessaan Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon. 
Puiston yhteenlaskettu sähkön nettotuotanto on vuodessa noin 600 GWh–1200 GWh (6–10 MW 
voimalat). Tuottolaskelma perustuu varovaiseen arvioon, jossa voimalat tuottaisivat vuodessa 
vain kolmasosan nimellistehosta, vaikka uusimmissa voimaloissa tuotto lähestyy jo noin puolta 
nimellistehosta. 

Arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat: 

voimaloiden layout vaihtoehto 1 (VE1) 34 voimalaa (6-10 MW voimalat) 

voimaloiden layout vaihtoehto 2 (VE2) 42 voimalaa (6-10 MW voimalat) 

sähkönsiirron vaihtoehto 1 (VEA) 29 km 

sähkönsiirron vaihtoehto 2 (VEB) 32 km 

sähkönsiirron vaihtoehto 3 (VEC) 30 km 

0-vaihtoehdossa tuulivoimahanketta ei toteuteta, jolloin tuulivoimapuiston materiaaleihin, ra-
kentamiseen, käytön aikaan ja käytöstä poistamiseen liittyviä ilmastovaikutuksia ei muodostu. 
Samalla 0-vaihtoehdossa menetetään tuulivoimapuiston elinkaaren aikainen sähköntuotanto, 
joka korvataan muulla sähköntuotannolla. Korvaavan sähköntuotannon ilmastovaikutuksia on 
käsitelty kappaleessa 2.3 
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Arvioinnissa käytetyt lähtötiedot ja tuulivoimahankkeen ilmastovaikutusarvioinnin ja päästölas-
kennan kannalta keskeiset piirteet ovat koottu taulukkoon 1.  Ilmastovaikutusten arvioin-
nissa hyödynnetään soveltuvin osin Ympäristöministeriön julkaisua 2021:18 ”Ilmastovaikutus-
ten arviointi YVAssa ja SOVAssa – vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto Suomen Hyötytuuli Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
VAIKUTUKSET ILMASTOON JA ELINKAAREEN 
 
 
 

182 FCG Finnish Consulting Group Oy 

Taulukko 11-1. Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnin kannalta keskeiset piirteet ja lähtötie-
dot.  

Kuvaus  Määrä  Yksikkö  

Voimaloiden määrä vaihto-
ehdoissa 

34 (VE1) ja 42 (VE2) kpl 

Sähkönsiirtovaihtoehdot ja 
toteutustapa 

3 vaihtoehtoa, jotka ovat pituudel-
taan 29 km, 32 km ja 30 km 

ilmajohto 

km 

Elinkaaren pituus  25 a  

Voimalan yksikköteho  6-10 MW  

Voimaloiden kokonaiskor-
keus 

300 m 

Tornityyppi (päämateriaali)  terästorni  

Perustamistapa  betoni   

Sijaintipaikkakunta  Perho kunta 

Voimalan osien kuljetus-
matka ja -tapa (+ muut ra-
kennusmateriaalit) 

Puolet murskeesta ja betonista 
kuljetetaan noin 30 km etäisyy-
deltä ja puolet otetaan hankealu-
eelta. 

Erikoiskuljetukset ja voimaloiden 
osia kuljetetaan maanteitse Kok-
kolasta (100-110 km), Pietarsaa-
resta (110-120 km) tai Vaasasta 
(230 km kuljetusreitistä riippuen). 

*arvioinnissa käytetään etäisyytenä 
110 km 

 

km  

Tuotannon suunniteltu käyn-
nistysvuosi 

 2026   

Tuulivoimapuiston ja sähkön-
siirtolinjan kohdalta poistuva 
metsämaa ja sen pinta-ala  
 

Tuulivoimapuiston alue:  

VE1: 68 

VE2: 84 

(noin 2 hehtaaria per tuulivoimala 
sis. voimalapaikat, huoltotiet, 
kaapelilinjat) 

Voimajohto:  

VEA: 136, VEB: 150, VEC: 141 

ha 

 



Suomen Hyötytuuli Oy Perhon Kokkoneva tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN, ILMASTOON JA HIILIJALANJÄLKEEN 

 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 183 

11.2.2 Ilmastovaikutusten tarkastelu ja laskenta 

Tuulivoimahankkeen elinkaarenaikaisten ilmastovaikutusten tarkasteluun ja laskentaan si-
sältyvät päästöt neljästä keskeisestä vaiheesta: 1) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron ma-
teriaali- ja tuotevaiheesta; 2) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisvaiheesta; 3) 
tuulivoimapuiston käyttövaiheesta; sekä 4) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron käytöstä 
poistamisen ja purkamisen vaiheesta. Lisäksi tarkastellaan hankkeen hiilinieluvaikutuksia 
osana rakentamisvaihetta. 

On huomioitava, että ilmastovaikutusten arviointi ja suoritetut päästölaskelmat tässä pe-
rustuvat YVA-vaiheessa saatavilla olevaan hanketietoon sekä muuhun saatavilla olevaan 
julkiseen tietopohjaan. Näin ollen laskelmat ovat karkeita ja osoittavat ensisijaisesti il-
masto- ja päästövaikutusten suuruusluokkaa. Tarkemmat, yksityiskohtaisemmat päästö-
laskelmat voidaan laskea vasta tarkkojen rakenne- ja rakennussuunnitelmien perusteella, 
esimerkiksi rakennuslupa- ja toteutusvaiheessa.  

Eri elinkaarivaiheissa (tuulivoimaloiden osien valmistus, kuljetus, rakentaminen, kunnos-
sapito, huollot sekä elinkaaren lopun toimenpiteet) aiheutuvien muiden ilmapäästöjen 
kuin kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset kohdistuvat paikalliseen ilmanlaatuun hanke-
alueella sekä muualla ketjun toimintojen sijaintipaikoilla, jotka voivat olla hyvinkin etäällä 
hankealueesta eikä niitä näin ollen huomioida arvioinnissa. 

11.2.2.1 Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron materiaali- ja tuotevaihe 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron materiaali- ja tuotevaiheen osalta ilmastovaikutusten 
arvioinnin lähtökohtana on ”kehdosta tehtaan portille” ja päästöt lasketaan siten tarkas-
telussa kaikkien keskeisten valmistukseen ja tuotantoon liittyvien toimintojen osalta. Näitä 
toimintoja ovat tuulivoimalan ja sähkönsiirtolinjojen materiaalien ja osien: 1) raaka-ainei-
den tuotanto; 2) raaka-aineiden kuljetus tuotantolaitoksille sekä 3) materiaalien, tuottei-
den ja komponenttien valmistus.  

Menetelmät ja huomiot 

Tuulivoimala 

Laskennassa käytetyt arviot mate-
riaalimääristä perustuvat julkisiin 
saatavilla oleviin kirjallisuuslähtei-
siin (mm. Priyanka Razdan, Peter 
Garrett 2019, “Life Cycle Assess-
ment of Electricity Production 
from an onshore V150 – 4,2 MW 
Wind Plant, Vestas Wind Systems 
A/S), jossa materiaalien massat 
(tonnia) on laskettu yhtä 4,2 MW 
tuulivoimalaa kohti) sekä saata-
villa oleviin YVA-vaiheen hanke-
kohtaisiin tietoihin.  

Materiaalien valmistuksen päästö-
kertoimina käytetään julkisista 
lähteistä saatavilla olevia materi-
aalikohtaisia päästökertoimia. 

• Tuulivoimalan pääosia ovat roottori (sisältää 
lavat ja navan), naselli eli konehuone, tasan-
teet ja tikkaat sekä torni. Voimala koostuu hy-
vin suurelta osin teräksestä, valuraudasta, la-
sikuidusta, muovista, kuparista ja alumiinista. 
Torni valmistetaan teräksestä ja se kattaa 
noin 2/3 koko voimalan painosta.  

• Voimalaan kuuluu perustukset, jotka koostu-
vat tyypillisesti betonista ja teräksestä. Perus-
tusten tyyppi riippuu osaltaan maaperän ra-
kennettavuudesta. (Christensen, 2020). Kal-
lioankkuriperustuksiin kuluu vähemmän beto-
nia sekä ison ympäristökuorman materiaaleja 
kuin gravitaatioperustuksiin, mutta monin 
paikoin kallio on syvällä tai kivilaatu niin huo-
koista, että kallioperustuksia ei voida käyttää. 
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Sähkönsiirron materiaalit 

Laskennassa käytetään Fingridin 
raportoimaa vaihteluväliä 267 - 
320 t CO2ekv/johtokilometri. 

• Sähkönsiirtoon puiston sisällä ja verkkoon liit-
tymiseksi tarvitaan kaapelointeja ja muun-
tamo. Sähkönsiirto voidaan toteuttaa ilma-
johtona tai maa- tai merikaapeleina. Sähkön-
siirtolinjojen pääosat ovat pylväät, johtimet, 
eristimet ja perustukset. Päämateriaaleja 
ovat alumiini, kupari ja erilaiset polymeerit.  

• Päästöjä on selvitetty mm. Fingrid Oyj:n toi-
mesta. Fingrid raportoi, että 2019 käyttöön 
otettujen noin 150 uuden voimajohtokilomet-
rin materiaalihankinnoista (pylväät, johtimet 
ja perustukset) aiheutui päästöjä yhteensä 
noin 40 000 t CO2ekv (267 t CO2ekv/johtokilo-
metri) ja vuonna 2020 vastaavasti 10 uuden 
voimajohtokilometrin materiaalihankinnoista 
noin 3200 t CO2ekv (320 t CO2ekv/johtokilo-
metri).   

 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron materiaali- ja tuotevaiheen keskimääräiset hiilidi-
oksidiekvivalenttipäästöt ovat konservatiivisesti laskettuna  

Tuulivoimapuisto 

VE1 (34 voimalaa): 110 000 - 190 000 tonnia CO2ekv 

VE2 (42 voimalaa): 140 000 - 230 000 tonnia CO2ekv 

Sähkönsiirto 

VEA (29 km): 7 700 - 9 300 tonnia CO2ekv 

VEB (32 km): 8 500 - 10 000 tonnia CO2ekv 

VEC (30 km): 8 000 - 9 600 tonnia CO2ekv 

Huom! Voimalatyyppi valitaan hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Päästöt 
on arvioitu tässä 6-10 MW yksikkötehoille. 

 

 

 

 

 

 



Suomen Hyötytuuli Oy Perhon Kokkoneva tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN, ILMASTOON JA HIILIJALANJÄLKEEN 

 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 185 

11.2.2.2 Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisvaihe 

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen toimintoja ovat: 1) tuulivoimaloiden osien ja muiden 
materiaalien kuljetus hankealueelle; 2) rakennus- ja asennustyöt sekä 3) muut työmaatoi-
minnot, kuten työmaateiden ja työalueiden valmistelu.    

Menetelmät ja huomiot 

Kuljetukset 

Kuljetusten päästöt lasketaan kulje-
tusmäärien mukaan ja perustuvat 
Kokkonevan tuulivoimapuiston lii-
kennevaikutusten arvioinnissa saa-
taviin lukuihin. 

Puolet murskeesta ja betonista kul-
jetetaan noin 30 km etäisyydeltä ja 
puolet otetaan hankealueelta. 

Erikoiskuljetukset ja voimaloiden 
osia kuljetetaan maanteitse Kokko-
lasta (100-110 km), Pietarsaaresta 
(110-120 km) tai Vaasasta (230 km 
kuljetusreitistä riippuen). 

*arvioinnissa käytetään etäisyytenä 
110 km 

Kuljetusmuotona käytetään murs-
keelle maansiirtoajoneuvoa ja 
muille puoliperävaunua. 

Kuljetusten päästökertoimina käy-
tetään VTT:n Lipasto-järjestelmään 
perustuvia kuljetusmuotokohtaisia 
kertoimia. Maantiekuljetusten 
osalta arvioinnissa käytetään varo-
vaisuusperiaatteella 50 % kuorma-
kokoa, koska paluukuljetuksien 
hyödyntämisestä ei tässä vaiheessa 
ole tietoja. 

Siirtolinjan osalta ei arvioida kulje-
tusten päästöjä, sillä kuljetukset ha-
jautuvat niin laajalle alueelle säh-
kösiirtolinjan varrelle. 

• Kuljetuksiin liittyvät ilmastovaikutukset aiheu-
tuvat polttoaineen valmistuksesta ja sen käy-
töstä kuljetusten aikana.  

• Kuljetukset toteutetaan tyypillisesti maantie-
kuljetuksina ja laivarahtina.  Tuulivoimapuis-
ton pääkomponentit ovat suuria ja painavia, 
ja kuljetusten aiheuttamat vaikutukset riippu-
vat kuljetusmuodosta ja etäisyydestä. Tuuli-
voimalatoimittajan valinnan yhteydessä voi-
daan kiinnittää huomiota kuljetusmatkoihin 
ja siten vähentää kuljetusten aiheuttamia vai-
kutuksia. (Wind Europe, 2017)  

Rakennustyö 

Rakennustyön päästöissä käytetään 
maanrakentamisen yleistä ne-
liömetriperusteista päästöker-
rointa. Päästökertoimen lähde: 
CO2data.fi -tietokannan taustara-
portti Process - Construction site 
(A5). 

• Rakennusvaiheita ovat perustusten valu, tur-
biinin nosto, puiston sisäisten kaapelointien 
ja muuntamoaseman rakentaminen sekä ver-
kostoon liittymiseksi tarvittavan puiston ulko-
puolisen sähkönsiirron rakentaminen.   

• Työmaan aikainen sähköenergiantarve kate-
taan tyypillisesti dieselgeneraattoreilla. Fossii-
listen polttoaineiden käytön vähentämiseksi 
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voimalan kytkentä verkkoon mahdollisimman 
aikaisessa hankevaiheessa on eduksi ilmasto-
vaikutusten kannalta. Myös vaihtoehtoisia 
työmaan aikaisia sähköntuotantomuotoja, 
kuten aurinkopaneeleita, voidaan käyttää. 
(Wind Europe, 2017)  

Hiilinieluvaikutukset 

Vaikutukset hiilinieluun arvioidaan 
laskemalla hankkeessa poistuvan 
puuston ja sen hiilensitomispoten-
tiaalin määrä.  

Hiilinielut (tonnia CO2ekv/ha/vuosi) 
arvioidaan tieteellisiin julkaisuihin 
perustuvien arvojen ja Corine 2018 
maanpeiteluokkien avulla. Vaiku-
tusten arvioinnissa ei ole otettu 
huomioon puiden ja kasvillisuuden 
vaihtelevaa ikärakennetta eikä esi-
merkiksi puulajien vaihtelevuutta. 
Nämä vaikuttavat todellisuudessa 
hiilinielun suuruuteen jossain mää-
rin, mutta arvion suuruusluokan ar-
vioidaan olevan kuitenkin oikean 
suuntainen. 

Arviossa on otettu huomioon, että 
metsän poistuessa siirtolinjan koh-
dalla matala kasvillisuus jatkaa kas-
vamista, jolloin osa hiilinieluista säi-
lyy. 

• Tuulivoimapuiston rakentamisen yhteydessä 
raivataan puustoa ja kasvillisuutta, poistetaan 
metsämaata sekä tuulivoimapuiston alueella 
että puiston edellyttämien sähkönsiirtolinjo-
jen kohdalla. 

• Metsät ovat alueen tärkein hiilinielu, erityi-
sesti jos otetaan huomioon metsäalueiden 
osuus pinta-alasta. Metsät ja peltojen kasvilli-
suus toimivat hiilinieluna (nieluvaikutus tyy-
pillisesti 1-7 tonnia CO2ekv/ha/vuosi). Hiilidi-
oksidia sitoo eniten puiden kasvu. Siksi hoide-
tut, etenkin nuoret, metsät ovat luonnontilai-
sia metsiä tehokkaampia hiilinieluja. Luon-
nonniityt, varvikot ja nummet ovat luonnolli-
sia hiilinieluja (nieluvaikutus 3-6 tonnia 
CO2ekv/ha/vuosi). 

• Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston ja siir-
tolinjan toteuttaminen vaikuttaa jonkin ver-
ran alueen kasvillisuuden hiilinieluihin. Pois-
tuvan puuston seurauksena, tuulivoima-alu-
een ja voimajohdon alueen hiilinielut piene-
nevät.  

 

Tuulivoimapuiston rakennusvaiheen päästöt: 

VE1 (34 voimalaa): noin 5 700 - 6 200 tonnia CO2ekv 

 VE2 (42 voimalaa): noin 7 600 - 8 300 tonnia CO2ekv 

 ja sähkönsiirron osalta  

VEA (29 km): noin 9 600 tonnia CO2ekv 

VEB (32 km): noin 10 600 tonnia CO2ekv 

VEC (30 km): noin 10 000 tonnia CO2ekv 

Tuulivoimahankkeen rakennusvaiheen keskimääräiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt 
muodostuvat vaihtoehdoissa eri vaiheiden osalta seuraavasti: 

• Kuljetusten päästöt VE1: 800 – 1 300 tonnia CO2ekv ja VE2: 1 600 – 2 300 ton-
nia CO2ekv 
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• Tuulivoimapuiston rakentaminen VE1: 4 800 tonnia CO2ekv ja VE2: 5 900 tonnia 
CO2ekv 

• Siirtolinjan rakentaminen: VEA: 9 500 tonnia CO2ekv, VEB: 10 500 tonnia 
CO2ekv ja VEC: 9 900 tonnia CO2ekv maarakentamisen yleistä päästökerrointa 
soveltaen 

• Tuulivoima-alueen hiilinielu pienenee vuosittain VE1: 51 tonnia CO2ekv, VE2: 62 
tonnia CO2ekv ja voimajohdon alueen osalta VEA: 100 tonnia CO2ekv VEB: 110 
tonnia CO2ekv ja VEC: 105 tonnia CO2ekv. 

Huom! Voimalatyyppi valitaan hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Päästöt 
on arvioitu tässä 6-10 MW yksikkötehoille.  

 

11.2.2.3 Tuulivoimapuiston käyttövaihe 

Tuulivoimapuiston käyttövaiheessa, kun tuulienergiaa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, tuotetaan, il-
masto- eikä muita ilmapäästöjä juuri aiheudu, kun tuulivoima korvaa usein fossiilisilla polttoai-
neilla tuotettua energiaa. Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen riip-
puu siitä, mitä sähköntuotantoa ja muuta energiantuotantoa tuulivoimalla korvataan tuulivoi-
mapuiston toiminta-aikana em. vaihtoehdoissa.  

Tuulivoimatuotanto riippuu tuuliolosuhteista eli se on aikariippuvaista, mikä edellyttää sähkö-
järjestelmän tasapainon ylläpitämistä säätövoimalla. Nykyisin valtaosa Suomen säätövoimasta 
tuotetaan vesivoimalla tai tuodaan muista Pohjoismaista, joissa on helposti säädettävää vesivoi-
matuotantoa. Vesivoimatuotannon ilmastovaikutukset ovat samaa suuruusluokkaa kuin tuuli-
voimatuotannon. Näin ollen YVA-hankkeiden ilmastovaikutusarvioinnissa ei ole katsottu mah-
dolliseksi arvioida laskennallisesti säätövoiman ilmastovaikutuksia. 

Sähkönsiirto voimajohdoissa aiheuttaa aina sähköhäviöitä, ja osuus kantaverkossa vaihtee välillä 
1,3 % -1,4 % siirretystä sähkömäärästä (Pohjalainen, 2018). Sähköntuotannon vähähiilisyyskehi-
tys pienentää ajan myötä häviösähkön aiheuttamaa ilmastovaikutusta.  YVA-hankkeissa sähkön-
siirtohäviöiden ilmastovaikutuksia arvioidaan osana tuulivoimatuotannolla korvattavan sähkön-
tuotannon ilmastovaikutuksia.   

Käyttöajan muut päästöt ovat hyvin pienet ja päästöjä syntyy lähinnä huolloista ja korjauksista. 
Huoltoon, kunnossapitoon ja korjauksiin sisältyviä toimintoja ovat öljyjen ja suodattimien vaih-
dot, kuluvien osien, kuten vaihdelaatikon, vaihdot sekä toimintaan liittyvät kuljetukset ja henki-
löstön matkustaminen. (Vestas, 2019). Tuulivoimaloiden huoltoväli on pidentynyt teknisen ke-
hityksen myötä. Myös voimaloiden etävalvontamahdollisuus vähentää osaltaan paikalla tehtä-
vän kunnossapidon tarvetta ja tarkempi monitorointi mahdollistaa huoltotarpeiden ennakoin-
nin ennen vikaantumista. (Wind Europe, 2017) 

11.2.2.4 Tuulivoimapuiston toiminnan päättyminen ja purkamisen materiaalitehokkuus 

Tuulivoimapuiston ja sen voimaloiden elinkaaren pituuden määrittävät sekä tekninen että ta-
loudellinen käyttöikä. Tuulivoimapuiston toiminnan päättyessä ts. sen elinkaaren lopussa sitä tai 
sen osia voidaan joissain tapauksissa kunnostaa tai korjata tai myös uudelleen käyttää toisaalla. 
Lisäksi samalle paikalle voidaan rakentaa kokonaan uusi puisto (ns. repowering-hanke).  Näissä 
hankkeissa voimala luvitetaan ja rakennetaan uudelleen kuten myös perustukset, mutta toi-
saalta infra mukaan lukien tiet ja sähköverkko ovat jo valmiina. 

Tuulivoimapuiston toiminnan päättyessä ts. sen elinkaaren lopussa voimala puretaan ja purka-
misessa syntyvät jätteet ja materiaalit toimitetaan asian- ja vaatimustenmukaiseen jatkokäsitte-
lyyn. Tuulivoimalan materiaaleista noin 80 % on metalleja, jotka soveltuvat hyvin kierrätykseen 
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ilman merkittävää hävikkiä tai laadun heikentymistä. Arvokkaimpien metallikomponenttien ku-
ten teräs, alumiini, kupari ja lyijy, kierrätysaste on nykyisin jopa lähes 100 prosenttia. Myös mag-
neetteja kierrätetään.  

Perustusten sisältämien (jäte)materiaalien käsittely- ja hyötykäyttömahdollisuudet ovat aina ta-
pauskohtaisia. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan nykyiset käsittely-, hyötykäyttö- ja kierrä-
tysmenetelmät voimalan keskeisille materiaaleille. Koska purettujen voimalan osien ja materi-
aalien käsittely- ja kierrätysmenetelmien odotetaan kehittyvän nopeasti lähitulevaisuudessa, 
esitettävä arvio on todennäköisesti maltillinen suhteessa nyt rakennettavien voimaloiden elin-
kaaren lopun ajankohtaan. 

Seosmateriaalien ja erityisesti ao. tyyppisten kertaluonteisten komposiittijätemateriaalien, ku-
ten lapojen käsittelyyn ja kierrätykseen liittyy vielä haasteita. Tuulivoimaloiden purkamisen yh-
teydessä syntyvä komposiittijäte ohjataan pitkälti vielä jätteen ominaisuuksien pohjalta joko 
energiahyödyntämiseen tai loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Tosin lukuisia kehityshankkeita 
on meneillään Suomessa ja maailmalla. Lapamateriaalien kierrätystä uusiksi lavoiksi hidastavat 
lapamateriaalien korkeat laatuvaatimukset, sillä lapojen täytyy olla teknisesti toimivia sekä erit-
täin lujia ja turvallisia.  

Menetelmät ja huomiot  

Purkaminen 

Purkamistyön päästöjen 
laskemisessa on käytetty 
SYKE:n purkamisen pääs-
tökerrointa 14 kg 
CO2ekv/m2. 

Päästökertoimen lähde: 
CO2data.fi -tietokannan 
taustaraportti Process - 
Construction site (A5). 

Tuulivoimalan materiaa-
lien massojen arviot pe-
rustuvat lähteeseen, jossa 
on eri materiaalien massat 
(tonnia) yhtä 4,2 MW tuu-
livoimalaa kohti lasket-
tuna: Priyanka Razdan, Pe-
ter Garrett 2019. Life Cycle 
Assessment of Electricity 
Production from an on-
shore V150-4.2MW Wind 
Plant. Vestas Wind Sys-
tems A/S   

Sähkönsiirtolinjan materi-
aalien massojen arviot pe-
rustuvat Fingridin tyyppi-
pylväsluettelon ja asen-
nuskuvien tietoihin. 

Purkamisen työn päästöissä oletetaan, että sama alue 
puretaan kuin on rakennettu. Purkamisen jatkokäsitte-
lyn osalta käytetään SYKE:n päästötietokannan päästö-
kertoimia seuraavin oletuksin:  

• Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron purkamisessa 
syntyvä metallijäte ohjataan metallinkierrätykseen 
(päästökerroin 0.002 kg CO2ekv /kg of metal based 
demolition waste).  

• Mineraalinen jäte kuten betonijäte ohjataan mine-
raalisten materiaalien käsittelyyn esimerkiksi hyö-
dyntämiseen (päästökerroin 0.006 kg CO2ekv /kg of 
mineral-based demolition waste).  

• Muu heterogeeninen muun muassa myös orgaa-
nista ainetta sisältävä jäte ohjataan asianmukaiseen 
jätteenkäsittelyyn ja loppusijoitukseen (päästöker-
roin 0.057 kg CO2ekv /kg of mixed waste). 

• Koska päästölaskelmat perustuvat YVA-vaiheessa 
saatavilla olevaan tietoon, on ne tehty lähtökohtai-
sesti varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Näin ollen 
laskelmat kuvaavat saatavilla olevan tiedon pohjalta 
konservatiivista päästötasoa kussakin tarkasteluti-
lanteessa. 

Sähkönsiirtolinjan osalta oletetaan, että yhdellä kilomet-
rillä on 2,5 pylvästä, sillä pylväsvälit/jännevälit ovat 400 
kV voimajohdossa 400 metriä. Suoran linjan pylväiden li-
säksi sähkönsiirtoreitillä on myös esimerkiksi vapaasti 
seisovia pylväitä ja portaalipylväitä. Yhteen kilometriin 
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käytetty materiaalimäärä on keskimäärin noin 37 500 kg 
betonia ja 25 300 kg metallia. 

 

Elinkaaren lopun päästöt ovat vaihtoehdossa VE1 noin 10 400 – 11 000 tonnia 
CO2ekv ja vaihtoehdossa VE2 noin 13 000 – 13 800 tonnia CO2ekv. 

Tuulivoimapuiston elinkaaren loppuun liittyvät päästöt muodostuvat seuraavasti: 

• Purkamisen materiaalien jatkokäsittelyn keskimääräiset hiilidioksidiekviva-
lenttipäästöt ovat vaihtoehdossa VE1: 900 – 1 500 tonnia CO2ekv ja VE2: 1 
000 – 1 800 tonnia CO2ekv 

• Purkamisen työn päästöt ovat tuulivoimapuiston alueen osalta VE1: 9 500 
tonnia CO2ekv ja VE2: 12 000 tonnia CO2ekv  

• Sähkönsiirtolinjan elinkaaren loppuun liittyvät purkamisen materiaalien jat-
kokäsittelyn keskimääräiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt ovat noin 2 ton-
nia CO2ekv kaikissa vaihtoehtoissa 

• Sähkönsiirtolinjan purkamisen työn päästöt ovat keskimäärin 20 000 tonnia 
CO2ekv 

Huom! Voimalatyyppi valitaan hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Pääs-
töt on arvioitu tässä 6 - 10 MW yksikkötehoille. Lisäksi laskennassa on oletettu, että 
sähkönsiirtolinjan pituus on VEA: 29 km, VEB: 32 km ja VEC: 30 km ja poistuvan met-
sämaan pinta-ala tuulivoimapuiston osalta on vaihtoehdoissa VE1: 68 ha ja VE2: 84 
ha sekä sähkönsiirtolinjan osalta VE1: 136 ha, VEB: 150 ha ja VEC: 141 ha.  

 

11.2.3 Sähköntuotanto muilla polttoaineilla 

0-vaihtoehdossa tuulivoimahanketta ei toteuteta, jolloin tuulivoimapuiston materiaaleihin, ra-
kentamiseen, käytön aikaan ja käytöstä poistamiseen liittyviä ilmastovaikutuksia ei muodostu. 
Samalla 0-vaihtoehdossa kuitenkin menetetään tuulivoimapuiston elinkaaren aikainen sähkön-
tuotanto.  

Arvioinnissa tuulivoimalla tuotetun energian oletetaan vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 korvaavan 
tuulivoimapuiston käyttövaiheessa muuta ilmaston kannalta haitallisemmilla polttoaineilla tuo-
tettua sähköä sähkömarkkinoilla. Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston vuosituotannon, 600 
GWh – 1 200 GWh (6-10 MW), korvaamisesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt eri polttoaineilla 
on esitetty taulukossa 11-2. Taulukossa 11-3 on esitetty eri polttoaineilla tuotetun energian 
päästöt tuulivoimapuiston oletetun käyttöiän (25 vuotta) aikana. 
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Taulukko 11-2. Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston vuosituotannon, 600 GWh – 1 200 GWh (34-42 
voimalaa, 6 – 10 MW per voimala), korvaamisesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt eri polttoaineilla tuo-
tettuna. (Päästökertoimet Tilastokeskus 2021)  

 Päästökerroin (t CO2/TJ) Päästö (t/a) 

Tuulivoima 0 0 

Maakaasu 55,4 120 000 - 240 000 

Kevyt polttoöljy, ri-
kitön 

70,9 
150 000 - 310 000 

Palaturve 103,2 220 000 - 450 000 

 

Taulukko 11-3 Eri polttoaineilla tuotetun energian päästöt tuulivoimapuiston oletetun käyttöiän 
(25 vuotta) aikana. 

 Päästö (t CO2) tuulivoimapuiston oletetun käyttövaiheen aikana 
(25 vuotta) 

Maakaasu 3 000 000 – 6 000 000 

Kevyt polttoöljy, rikitön 3 800 000 – 7 700 000 

Palaturve 5 600 000 - 11 000 000 

 

11.2.4 Sähköntuotannon päästökehitys Suomessa 

Eri sektoreiden laatimien vähähiilisyystiekarttojen mukaan sähkön tarve tulee kasvamaan huo-
mattavasti liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Lähteiden mukaan sähköntuotannon 
päästökerroin, joka on viimeisimmän mittauksen (2017) mukaan 96 g CO2/kWh, tulee muuttu-
maan 14 g CO2/kWh vuonna 2035 ja 1 g CO2/kWh vuonna 2050 (Afry 2020).  

Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston päästökerroin on yhteispäästöt (292 000 tonnia CO2ekv) 
jaettuna toiminta-ajalle (25 vuotta) ja vuosipäästö (11 680 tonnia CO2ekv) jaettuna vuosituotan-
nolla 1200 GWh varovaisuusperiaatteen mukaan, jolloin saadaan 9,7 g CO2ekv/kWh. 

Päästökertoimia ei kuitenkaan ole mielekästä verrata, sillä tuulivoimasta ei aiheudu käytönaikai-
sia päästöjä ja hyvin todennäköisesti koko Suomen sähköntuotannon päästökertoimessa ei ole 
otettu huomioon tuotantolaitosten rakentamisesta tai purkamisesta aiheutuneita päästöjä. Li-
säksi Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen päästöt ovat hiilidioksidiekvivalentteja toisinkuin 
Afryn taustaraportin päästökertoimissa ei ole mukana ekvivalentteja. 

Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto kompensoisi noin kahdessa ja puolessa vuodessa elinkaa-
rensa aikana tuottamat päästöt, mikäli verrataan Suomen sähköntuotannon päästöihin (96 g 
CO2/kWh). Jälleen kerran on huomattava, että laskelmat ovat suuntaa antavia ja perustuvat va-
rovaisuusperiaatteeseen. Mitä suuremmat sähköntuotannon päästöt ovat, sitä nopeammin tuu-
livoimapuiston elinkaaren aiheuttamat päästöt kompensoituvat (Wind Energy Advisory 2021). 

11.3 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sääolosuhteiden aiheuttamat riskit  

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän esimerkiksi sademääriä, tulvariskiä ja merenpinnan-
nousua sekä tuulisuutta ja myrskyjä. Hankkeelle mahdollisesti aiheutuvat riskit liittyvät näistä 
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erityisesti tuulisuuden vaikutuksiin tuulivoimapuiston toimintaan. Perhon Kokkonevan tuulivoi-
mapuisto ei sijaitse tulvariskialueella.  

Ilmatieteenlaitoksen mukaan voimakkaimmat myrskyt ovat Suomessa yleensä talvisin, jolloin 
myös tuulivoiman tuotanto on suurimmillaan. Suomessa myrskyluokitukseen päästään kun 10 
minuutin keskituulen nopeus on vähintään 21 m/s. Jos tuuli yltyy pitkäksi aikaa liian kovaksi (25 
- 30 m/s) voimaloiden kestokykyyn ja turvallisuusvaatimuksiin nähden, voimalat kytketään pois 
verkosta ja sammutetaan. Yli 30 m/s myrskyt ovat melko harvinaisia Suomessa. Perhon Kokko-
nevan tuuliolosuhteita seurataan tarkasti. 

11.4 Yhteenveto ja epävarmuudet 

Taulukkoon 11-4 on koottu Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston konservatiivisesti arvioidut 
ja lasketut keskeiset elinkaaripäästöt hankevaihtoehdoille VE1 ja VE2 ja taulukossa 11-5 sähkön-
siirron vaihtoehtojen päästöt. Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että kaikki rakentamisinves-
toinnit aiheuttavat päästöjä (rakentamisen päästöpiikki). Tuulivoimapuisto kompensoi noin kah-
dessa ja puolessa vuodessa elinkaarensa aikana tuottamat päästöt. 

Taulukko 11-4. Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston ilmastovaikutusten kannalta keskeisten 
elinkaarivaiheiden keskimääräiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt*.  

 VE 1 (34 voimalaa) VE2 (42 voimalaa) 

Tuulivoima-
puiston ma-
teriaali- ja 
tuotevaihe 

110 000 - 190 000 tonnia CO2ekv 
140 000 - 230 000 

 tonnia CO2ekv 

Tuulivoima-
puiston ra-
kentamis-
vaihe (kul-
jetukset, 
rakentami-
nen, hiili-
nielut) 

5 700 - 6 200 tonnia CO2ekv 7 600 - 8 300 tonnia CO2ekv 

Tuulivoima-
puiston 
elinkaaren 
loppu ts. 
purkami-
nen 

 

10 400 – 11 000 tonnia CO2ekv  

 

 

13 000 – 13 800 tonnia CO2ekv  

Yhteensä noin 130 000 - 210 000 tonnia 
CO2ekv 

noin 160 000 – 250 000 tonnia CO2ekv 

*Voimalatyyppi valitaan hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Päästöt on arvioitu 6-10 
MW yksikkötehoille. 

 

 

Taulukko 11-5 Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston sähkönsiirron ilmastovaikutusten kannalta 
keskeisten elinkaarivaiheiden keskimääräiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt. 
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 VE A (29 km) VE B (32 km) VE C (30 km) 

Sähkönsiirtolinjan materi-
aali- ja tuotevaihe 

7 700 - 9 300 ton-
nia CO2ekv 

8 500 - 10 000 ton-
nia CO2ekv 

8 000 - 9 600 
tonnia CO2ekv 

Sähkönsiirtolinjan rakenta-
misvaihe (rakentaminen, hii-
linielut) 

9 600 tonnia 
CO2ekv  

10 600 tonnia 
CO2ekv 

10 000 tonnia 
CO2ekv 

Sähkönsiirtolinjan elinkaaren 
loppu ts. purkaminen 

 

19 000 tonnia 
CO2ekv 

 

 

21 000 tonnia 
CO2ekv 

 

20 000 tonnia 
CO2ekv 

Yhteensä 36 300 - 37 900 
tonnia CO2ekv 

40 100 – 41 600 
tonnia CO2ekv 

38 000 – 39 600 
tonnia CO2ekv 

  

0-vaihtoehdossa tuulivoimahanketta ei toteuteta, jolloin tuulivoimapuiston materiaaleihin, ra-
kentamiseen, käytön aikaan ja käytöstä poistamiseen liittyviä ilmastovaikutuksia ei muodostu. 
Toisaalta 0-vaihtoehdossa kuitenkin menetetään tuulivoimapuiston elinkaaren aikainen sähkön-
tuotanto. Jos se korvataan ilmaston kannalta haitallisemmilla polttoaineilla tuotetulla sähköllä 
koko tuulivoimapuiston suunnitellun käyttö- ja tuotantovaiheen (25 vuotta) aikana, päästöt 
polttoaineesta riippuen ovat noin 3 000 000 - 11 000 000 tonnia CO2, mikä on huomattavasti 
enemmän kuin edellä olevassa taulukossa esitetyt tuulivoimapuistolle arvioidut elinkaaripäästöt 
saatavilla olevien päästökertoimien poikkeavuuksista huolimatta. 

Merkityksellisimmät epävarmuustekijät arvioinnissa koskevat voimalatyypin päästöjä sekä ener-
giantuotantotehoa, joiden kohdalla jouduttiin tekemään oletuksia. Lisäksi rakentamisen ja pur-
kamisen nyt arvioidut työn päästöt ovat todennäköisesti huomattavasti alhaisempia. Perhon 
Kokkonevan tuulivoimalatyyppi ei ole tiedossa, joten arvioinnissa käytettiin Vestas Windsystem-
sin toteuttamassa LCA-tutkimuksessa käytettyä tuulivoimalatyyppiä. On kuitenkin odotetta-
vissa, että tulevaisuudessa tuulivoimalat kehittyvät suuremmiksi ja tehokkaammiksi sekä myös 
rakennusmateriaalit, työkoneet ja rakennusteollisuus ovat yhä vähäpäästöisempiä. Vaikutukset 
sijoittuvat myös eri ajankohtiin, kun otetaan huomioon materiaalien tuottaminen ja rakentami-
nen sekä energian päästöjen pienentyminen. 
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12 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA ARVOKKAISIIN LUONTOKOHTEISIIN 

12.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen osalta kasvillisuusvaikutusten tarkastelualue käsittää pääasi-
assa rajatun tuulivoimapuiston. Alue on pääosin metsätalouskäytössä ja voimakkaasti ojitettua, 
mutta alueella on myös luontokohteina huomioituja suo-, metsä- ja pienvesikohteita. Niiden 
luonnontilaan ja tyypilliseen lajistoon mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan pää-
asiassa suorien pinta-alavaikutusten sekä myös kohteiden ominaispiirteiden muutosten ja hyd-
rologisten vaikutusten kannalta. Vaikutuksia soihin käsitellään suokokonaisuuksien sekä suo-
tyyppien ja niiden lajiston kannalta. Muutoin tarkastellaan vaikutuksia talousmetsien lajiston ka-
nalta.  

12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät  

12.2.1 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset  

Kokkonevan tuulivoimapuiston alueen arvokkaita luontokohteita, yleistä metsäluontoa sekä ta-
lousmetsien tilaa ja suoluonnon olosuhteita on inventoitu alueen luontoselvityksissä seitsemän 
maastotyöpäivän aikana hankealueella kesä-syyskuussa 2021. Hankkeessa tarkasteltujen säh-
könsiirtovaihtoehtojen luontotyyppien ja talousmetsien olosuhteita on inventoitu syys-loka-
kuussa 2021 (16.9.-13.10), jolloin kahden henkilön toimesta on kävelty suunnitellut linja-alueet 
(yhteensä n. 73 km) ja havainnoitu 100 metrin vyöhykkeellä kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä 
muuta lajistoa ja huomionarvoisille lajeille ja lajiryhmille soveltuvia elinympäristöjä. Hankealu-
een ja sen sähkönsiirtoreittien luontoselvitykset ja niiden raportoinnin ovat laatineet Ympäris-
töpalvelut Latvasilmu osk:sta, FT biologi Marjo Pihlaja sekä FM biologi Matti Sissonen. Luonto-
selvityksistä on laadittu omat raportit (Latvasilmu 2021a; Luontoselvitys Perhon Kokkonevan 
tuulivoimahankealueella 2021b, Kokkonevan sähkölinjan luontotyyppi ja kasvillisuuskartoitus 
2021), jotka on esitetty tämän YVA-selostuksen liitteinä (liite 7, liite 8).  

Luontoselvitysten tausta-aineistoiksi on hankittu hankkeen alkuvaiheessa uhanalaisrekisterin 
paikkatietoja (2020) ja tarkennettu laijitietokeskuksen aineistohaulla (3/2021). Metsätalouden 
ympäristötukikohteiden sekä ML 10 §:n mukaisten kohteiden tiedot on tarkasteltu uudelleen 
raportoinnin yhteydessä (Suomen metsäkeskus, 2022).  Kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luonto-
kohteisiin kohdistuvan vaikutusarvioinnin ovat toteuttaneet Latvasilmu Osk:n selvitysten ja ra-
portointien pohjalta FM biologit Tiina Parkkima ja Minna Takalo FCG Finnish Consulting Group 
Oy:stä.  

12.2.2 Vaikutusarviointi ja käytetty kriteeristö 

Monitavoitearviointi on YVA-hankkeissa käytettävä arviointimenetelmä, jota on kehitetty Impe-
ria-hankkeessa (Suomen Ympäristökeskus 2015). Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa järjes-
telmällinen tapa ja tarkoin määritellyt kriteerit vaikutusarviointiin. Kasvillisuuteen ja luontokoh-
teisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt kriteerit on määritelty Imperia-hankkeen 
esitysten pohjalta tuulivoimahankkeisiin sopiviksi (FCG Suunnittelu ja tekniikka). Kasvillisuudelle 
ja luontokohteille muotoillut, kohteen/lajin herkkyyden ja vaikutuksen suuruusluokan arvioin-
nissa käytetyt kriteerit on esitetty YVA-selostuksen liitteessä 1. Muutoksen kohteen herkkyy-
destä ja vaikutuksen suuruudesta (voimakkuus, laajuus, kesto ja palautuvuus) saadaan johdet-
tua vaikutuksen merkittävyys. Arviointimenetelmän periaatteita on esitelty tarkemmin YVA-se-
lostuksen luvussa 6. Luontotyyppien herkkyyden määrittely perustuu luontotyypin suojelusta-
tukseen Suomen luonnonsuojelulainsäädännössä, vesi- ja metsälain suojelusäädöksissä sekä 
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa. Natura-luontotyyppien osalta herkkyysmää-
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rittely liittyy EU:n direktiiveihin. Lajiston osalta herkkyysmääritys pohjautuu kansainvälisen luon-
nonsuojeluliiton (IUCN) punaisen listan käyttämään luokitukseen, Suomen luonnonsuojelulakiin 
sekä EU:n direktiiveihin. 

Muutoksen suuruusluokan määrittelyssä arvioidaan vaikutuksen alaisina olevien kasviyksilöiden 
ja/tai populaatioiden osuutta suhteessa vastaavien elinympäristöjen yleisyyteen tai lajien esiin-
tymistiheyteen ympäröivällä alueella. Luontotyyppitarkastelussa käytetään vastaavaa määritte-
lyä elinympäristöjen suhteen. Määrittelyssä huomioidaan myös vaikutuksen voimakkuus ja 
kesto sekä lajin/luontotyypin kyky palautua. Alueen talousmetsien metsäluontotyyppien osalta 
vaikutusarvionti perustuu metsäisten luontotyyppien alueelliseen ja seudulliseen edustavuu-
teen.  

12.3 Alueen kasvillisuuden ja luontotyyppien nykytila 

12.3.1 Yleiset kasvillisuusolosuhteet ja luontotyypit tuulivoima-alueella 

Kokkonevan hankealue sijoittuu Suomenselän karulle Perhonjokilaakson pohjoispuoliselle ve-
denjakajaseudulle. Alueen korkeuserot ovat vähäisiä ja laajat avosuot ovat olleet alueelle tyypil-
lisiä. Alue on melko tehokkaasti hyödynnettyä maa- ja metsätalousympäristöä sekä turvetuo-
tantoalueita. Pääosin aluetta luonnehtii kuivat puolukka- ja kanervatyypin kankaat yhdessä oji-
tettujen turvekankaiden ja rämemuuttumien kanssa. Mäntyvaltaiset taimikoiden, nuorten ja 
varttuvien ikäluokkien metsät ovat puustossa vallitsevia yhdessä tuoreiden hakkuiden kanssa. 
Varttunutta metsää on niukasti ja vanhaa erittäin vähän. Vanhemmat metsäkuviot sijaitsevat 
lähinnä avosoiden reunoilla ja suometsäsaarekkeissa. 

Hankealueelle ei sijoitu vesilain määrittelemiä arvokkaita pienvesiä, kuten lähteitä tai noroja. 
Alueelle sijoittuu hyvin runsaasti ihmisen muokkaamaa ojaverkostoa.  

Tärkeimmät luontoarvot keskittyvät luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneille 
suoalueille. Suovanevan kokonaisuus suometsäsaarekkeineen on selvitysalueen merkittävin 
kohde, joka sisältää sekä lajisto- että luontotyyppiarvoja. Suovaneva on jatkumoa Säästöpiirin-
nevan suojellulle suoalueelle. 

 

 

Kuva 12-1. Suovannevaa Kärmelammen pohjoispuoella (Kuva: Latvasilmu osk, 2021).  
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Hankealueen luontoarvot keskittyvät luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneille 
suokohteille. Selvitysalueella sijaitsee neljä metsäsuunnittelussa tunnistettua metsälain arvo-
kasta elinympäristöä, joista kaksi kohdetta on Suovannevalla sijaitsevia metsäsaarekkeita ja 
kaksi muuta metsälakikohdetta ovat Kivinevan länsipuolella sijaitsevia vähäpuustoisia soita. Alu-
eelle ei sijoitu metsätalouden Kemera-ympäristötukikohteita (Metsäkeskus, Avoin tieto, haettu 
1/2022).  

Hankealue rajautuu pohjoisessa Suovannevaan ja idässä osia Olkinevan ojittamattomista poh-
joisosista lukeutuu hankealueeseen. Suovaneva-Soidinneva-Maislampi-Olkineva on myös Soi-
densuojelun täydennysesityksen (SSTE) mukainen kohde. Suovanevan kartoituksessa tunnis-
tettu kokonaisuus suometsäsaarrekkeineen on selvitysalueen merkittävin kohde, jolta löytyy 
sekä lajisto-, että luontotyyppiarvoja.  

Hankealueen voimalapaikat sijoittuvat pääosin avoimille tai turvetuotannon alueille, metsäta-
louskäytössä oleville mäntyvaltaisille, kuiville, kuivahkoille ja karukkokankaille sekä ojitetuille 
turvekankaille. 

12.3.2 Hankealueen arvokkaat luontokohteet ja lajisto 

Hankealueen inventoinneissa tunnistetut ja rajatut luontokohteet ovat pääosin suoluontokoh-
teita (Latvasilmu osk, 2021a). Luontokohteiden sijoittuminen on esitetty kuvissa 12-3 ja 12-4. 
sekä niiden kuvaukset tarkemmin liitteenä olevassa luontoselvitysraportissa (liite 7). Ohessa on 
tiivistetysti esitetty luontoselvityksessä tulkitut arvokkaat luontokohteet ja niiden uhanalaisuus-
luokka (Kontula ym. 2018). Luontotyyppien uhanalaisuusluokittelussa Suomenselkä sijoittuu 
Etelä-Suomeen. Uhanalaiset luontotyypit on esitetty kohdekuvauksen jälkeen; (koko maa / 
Etelä-Suomi).   

Kiiskilampi (kohde 1) Lampi sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle ja on lähes umpeenkasvanut. 
Rantasuot ovat varsinaista saranevaa ja märemmät osat saraluhtaa. Eteläpäästä lähtevä puro on 
joskus avattu syvemmäksi. Metsäinen osuus lammen eteläpäässä on kuivahtanutta korpimuut-
tumaa-turvekangasta, ranta on kapealti rämeinen isovarpuräme. Uhanalaiset luontotyypit: sa-
ranevat (NT/VU), metsälammet (NT/VU).  

Kyyrälampi (kohde 2). Pienaalainen reunoilta soistuva lampi, jolla esiintyy seuraavia uhanalaisia 
luontotyyppejä: saranevat (NT/VU), matalat humusjärvet-runsashumuksiset järvet (VU/NT) 

Suovaneva ja Kärmelampi (kohde 3) on hankealueen pohjoisosassa sijaitseva laaja suokoko-
naisuus, jonka rajaus on suurelta osin myös yhteneväinen soidensuojelun täydennysesityksen 
(SSTE) kohderajauksen kanssa. Alue käsittää laajan kokonaisuuden luonnontilaisia ja luonnonti-
laisen kaltaisia avosuotyyppejä rämeosineen ja reunarämeineen sekä suometsäsaarekkeineen, 
jotka ovat pääosin metsälain 10 § mukaisia kohteita. Nevaosilla on mesotrofsia sekä oligotrofisia 
nevatyyppejä. Kohde yhdistyy myös Pieleskankaan suohon (kohde 5), joka on puustoisen rä-
meen kautta Suovanevaan yhdistyvä rimpineva. Kohteella esiintyy seuraavat uhanalaiset ja sil-
mälläpidettävät luontotyypit: Metsäkortekorvet (EN/EN), tupasvilla- ja isovarpurämeet sekä pal-
losararämeet (NT/VU), kalvakkarämeet ja lyhytkorsirämeet (NT/VU), sararämeet ja kangasrä-
meet (VU/EN), saranevat (NT/VU), rimpinevarämeet ja rimpinevat (LC/EN), varttuneet lehtipuu-
valtaiset lehtomaiset ja tuoreet kankaat (VU/VU), suolammet (NT/VU).  

Sikalampi (kohde 4) sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle, eikä se sijaitse varsinaisella hanke-
alueella. Kyseessä on suorantainen metsälampi, jonka rannoilla osin rimpistä saranevaa ja luh-
tanevaa sekä metsän reunassa isovarpurämettä. Kohteen uhanalaiset luontotyypit; saranevat, 
luhtanevat ja metsälammet (NT/VU). 

Pieleskankaan suo (kohde 5) on hankealueen pohjoispuolella sijaitseva puustoisen rämeen 
kautta Suovanevaan yhdistyvä rimpineva, jossa Suovanevan tapaan keskellä voimakkaimmin 
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rimpinen osa ja reunoja kohti lyhytkorsinevavaltaisempaa ja rämeisempää osuutta. Kuten Suo-
vanevassakaan, korpiosia ei ole. Käytännössä alue yhdistyy Suovannevan kokonaisuuteen ja toi-
mii myös ekologisena käytävänä Säästöpiirinnevalta Muurausnevalle. Uhanalaiset neva- ja rä-
meluontotyypit kuten Suovanevassa (kohde 3). Uhanalaiset luontotyypit; saranevat, luhtanevat 
ja metsälammet (NT/VU).  

Muurausneva (kohde 6) ja muut suolaiteet, osin hankealueen ulkopuolelle sijoittuvat luonnon-
tilaisen kaltaiset avosuot reunarämeineen. Metsäkanalinnuille tärkeää aluetta. Läntisempi alue 
jatkuu myös kohderajauksen ulkopuolelle. Suotyyppeinä kohteilla on tupasvillaräme, rahka-
räme, lyhytkorsiräme ja lyhytkorsineva. Kohteet toimivat ekologisina käytävinä. Uhanalaiset ja 
silmälläpidettävät luontotyypit: tupasvillarämeet (NT/EN), lyhytkorsirämeet (NT/VU), mi-
nerotrofiset lyhytkorsinevat (NT/VU).  

Pienet avosuoalueet (kohde 7), hankealueen koillispuolella ML 10 § mukainen rakkakivikko. 
Suotyyppeinä sararäme, saraneva ja lyhytkorsineva. Uhanalaiset luototyypit; sararämeet 
(VU/EN), saranevat (NT/VU), minerotrofiset lyhytkorsinevat (NT/VU).  

Olkinevan luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset osat (kohde 8) luontotyypeiltään moni-
muotoinen suoalue suometsäsaarekkeineen (ML 10 § mukaisia kohteita). Kohde rajautuu kaak-
koislaiteilta turvetuotantoalueeseen. Viitasammakot havaittiin turvetuotantoalueen ojissa. Luo-
teisosassa kartalla näkyvät ojat ovat vanhoja, matalia ja umpeutuneita. Suotyyppeinä on tupas-
villaräme ja sararäme. Laajempia avosuoalueita kohti suotyyppi vaihettuu rimpinevarämeeksi, 
lisäksi tupasvillarämettä ja rahkarämettä sekä lyhytkorsinevaa. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät 
luontotyypit: tupasvilla- ja isovarpurämeet (NT/VU), kalvakkarämeet ja lyhytkorsirämeet 
(NT/VU), sararämeet (VU/EN), saranevat (NT/VU).  

Luolakankaan suo (kohde 9) on pieni luonnontilaisenkaltainen avosuoalue selvitysalueen reu-
nalla, jossa on lyhytkorsinevaa ja -rämettä sekä tupasvillarämettä. Uhanalaiset ja silmälläpidet-
tävät luontotyypit: tupasvilla- ja isovarpurämeet (NT/VU), lyhytkorsirämeet (NT/VU).  

Hoikannevan vanha metsä (kohde 10) mäntymetsäksi kohtalaisen runsaasti lahopuuta pystyke-
loina. Valtapuuston ikä on vähintään 130-150 vuotta. Puustossa myös eri-ikäisrakennetta ja se-
assa on lehtipuuta. Pienet luonnontilaiset suolaikut ovat tupasvilla- ja isovarpurämeitä, joissa 
myös on vanhaa puustoa. Uhanalaiset luontotyypit: tupasvilla- ja isovarpurämeet (NT/VU).  

Patinoja (kohde 11) Puronvarren suo on valkopiirtoheinävaltaista lyhytkorsinevaa ja -rämettä, 
jossa vaivaiskoivu esiintyy harvakseen. Puron varressa siniheinä vallitseva ja katajaa runsaasti. 
Purouoma on länsiosassa luonnontilaisen kaltaista, vaikka onkin joskus kaivettu syvemmäksi. 
Tällä osalla myös metsä puron varressa monimuotoisempaa sekametsää, jossa on myös laho-
puuta. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: lyhytkorsirämeet (NT/VU).  

Patinkankaan suo (kohde 12) Luonnontilaista tupasvillarämettä, jossa vanhaa pienikasvuista 
puustoa. Paikoin reunametsä myös vanhaa melko pienikasvuista männikköä, iältään noin 130-
150 vuotta. Pensaskerroksessa vanhan metsä kuvioilla on katajaa. Uhanalaiset luontotyypit: tu-
pasvillarämeet (NT/VU).  

 
12.3.3 Sähkönsiirtoreitin kasvillisuus, luontotyypit ja arvokkaat luontokohteet 

Sähkönsiirtoreittien alueella metsät ovat tavanomaisia talousmetsiä, suo- ja metsämosaiikkia. 
Alueen kasvupaikkatyypit ovat pääosin kuivan ja kuivahkon kankaan eri variantteja.  Sähkönsiir-
toreittien alueille tai lähialueille ei sijoitu metsätalouden Kemera-ympäristötukikohteita tai met-
säsuunnittelussa tulkittuja metsälakikohteita (Metsäkeskus, Avoin tieto, haettu 1/2021).  

Sähkönsiirtoreittien alueilla turvemaat on pääsääntöisesti ojitettu ja metsämaasta suurin osa on 
turvekankaita ja suot suojelualueita lukuun ottamatta eri asteisia muuttumia ja turvekankaita. 
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Kuivahkot ja kuivat kankaat ovat vallitseva kangasmetsätyyppi sähkönsiirtoreittien alueilla. Kar-
toitetun alueen puusto linjalla on pääosin mäntyvaltaista, kuusi- ja sekapuuvaltaisten metsien 
ollessa vähemmistönä. Sähkönsiirtoreittien inventoidut alueet ovat talousmetsäkäytössä, karu-
jen kasvupaikkojen vuoksi metsät hidaskasvuisia, vallitsevat kokoluokat pieniä ja ikärakenne kes-
kimäärin nuorta-varttuvaa metsää. Kartoitetun alueen kasvillisuus koostuu pääosin alueen 
maantieteelliselle sijainnille tyypillisistä metsä- ja suokasveista.  

Sähkönsiirtoreitin luontoselvitysraportin (Latvasilmu 2021b) perusteella voimajohtoreiteiltä ra-
jattiin huomioitavina luontokohteina useita pieniä suoluontokohteita. Kaiken kaikkiaan voima-
johtoreittien selvityksissä (n. 70 km) on rajattu 48 eri kokoista ja luonnontilaltaan vaihtelevaa 
kohdetta. Selvityksessä rajatut arvokkaat luontotyypit ovat pääasiassa suoluontotyyppejä. Li-
säksi selvityksessä arvioitiin pieniä puustoisia kivennäismaan metsäkuvioita, jotka voisivat sovel-
tua osin Metso-ohjelmaan. Voimajohtoreittien luontoselvitysraportti on YVA-selostuksen liit-
teenä 8.   

Kuva 12-2. Olkinevan luonnontilaisen kaltaista pohjoisosaa (Kuva: Latvasilmu osk, 2021).  
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Kuva 12-3. Arvokkaiden luontokohteiden sijainti ja hankevaihtoehto VE1 (luontokohderajaukset 
Latvasilmu osk. 2021, raportti liitteenä 7).  

 

Kuva 12-4. Arvokkaiden luontokohteiden sijainti ja hankevaihtoehto VE2 (luontokohderajaukset Latva-
silmu osk. 2021, raportti liitteenä 7). 
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12.4 Tuulivoimarakentamisen vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin 

12.4.1 Yleiset kasvillisuusvaikutukset hankkeessa 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilta raivataan rakennus- ja asennustöitä varten puusto noin 
hehtaarin laajuiselta alueelta. Uusia huoltoteitä varten puusto poistetaan teiden rakentamisalu-
eilta tien molemmin puolin, ja myös parannettavien teiden alueella puustoa voidaan joutua hie-
man poistamaan. Voimajohtoalueella puusto poistetaan kokonaan ja raivataan voimajohtoau-
kean alueelta. Voimajohtoalueen reunalle jää 10 metriä leveä puustoinen suojavyöhyke, jossa 
puuston korkeus rajoitetaan neljään metriin. Puustoinen reunavyöhyke jää metsän puolelle uu-
den nykyisen voimajohdon rinnalla ja molemmin puolin voimajohtoaukeaa uuden maastokäytä-
vän alueella. 

Rakentamisaikana rakentamisalueiden raivaamisen seurauksena voimaloiden, huoltotiestön ja 
voimajohdon lähialueiden kasvillisuus muuttuu avoimemman kasvupaikan lajistoksi. Reunavai-
kutuksen lisääntyminen suosii avoimiin ympäristöihin sopeutunutta lajistoa. Kokkonevan hank-
keessa vaikutus kohdistuu osittain talousmetsien alueella jo avoimien alueiden kasvillisuuteen, 
sillä voimaloista osa sijoittuu avoimille päätehakkuualoille tai peltoalueille, turvetuotantoalu-
eille tai niiden laiteisiin. Voimajohto puolestaan sijoittuu suurelta osin nykyisen voimajohdon 
rinnalle. Kivennäismaalle sijoittuvista voimalapaikoista osa sijoittuu päätehakkuualalle ja useita 
puustoltaan nuoriin taimikkovaiheen kasvatusmetsiin. Voimajohdon alueelle sijoittuu joitakin 
varttuneemman metsän kuvioita, mutta pääosin voimajohdon alue koostuu kasvatusmetsistä. 
Alueen metsäkuvioiden nykytila on yleisesti hyvin reunavaikutteista ja avointa runsaiden pien-
ten päätehakkuiden sekä puuston nuoren iän vuoksi.  Tämän perusteella vaikutukset tavanomai-
selle metsälajistolle arvioidaan vähäiseksi niin tuulivoima-alueen kuin voimajohdonkin osalta.  
Kivennäismaalle sijoittuvissa tuulivoimaloiden rakennuspaikoissa kasvillisuusvaikutukset ovat 
ominaisuuksiltaan jossain määrin pysyviäjohtuen muutoksista maaperän ominaisuuksissa 
(podsoli- ja turvemaan poisto, soramassojen tuonti) ja vesitaloudessa (tiepenkereet). Voimajoh-
don alueella voimajohtoaukean puusto raivataan ja sen kasvua rajoitetaan voimakkaasti koko 
voimajohdon käyttöiän ajan. 

Tuulivoima-alueella turvepohjalle aiheutuvat vaikutukset niin ikään muuttavat kasvupaikan omi-
naisuuksia, sillä kohteelle tuodaan runsaasti murskeita ja maamassoja, joten turvetuotantoalu-
eiden suoaltaiden alueella luontainen uudelleen soistuminen tulevaisuudessa ei toimi normaa-
liin tapaan. Useat voimalapaikkojen alueet ovat turvetuotannon jälkeen kauttaaltaan ihmisen 
muokkaamaa eikä niiden palautuminen rakenteiden purkamisen jälkeen ole missään tapauk-
sessa luontaista. Kivennäismaan metsissä voimaloiden rakentamisalueet palautuvat ennen pit-
kää edelleen metsätalousalueiksi tai niille suunnitellaan muuta maankäyttöä. 

Metsien lajistolle kohdistuvat vaikutukset rakennuspaikoilla ulottuvat tuulivoimapuiston ja voi-
majohdon toiminnan ajalle. Ne arvioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska raken-
tamisen alle jäävän metsämaan pinta-ala on pieni suhteessa koko rajattuun hankealueeseen. 
Voimajohdon osalta vaikutus arvioidaan myös vähäiseksi, sillä voimajohto sijoituu nykyisen voi-
majohdon rinnalle. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa karuihin ja alueellisesti sekä valtakunnal-
lisesti hyvin yleisiin metsäluontotyyppeihin.  

Reunavaikutus muuttaa metsän olosuhteita ja kasvillisuuden ominaispiirteitä myös hieman laa-
jemmalta alueelta rakentamisalueiden lähiympäristössä. Valon ja kosteusolosuhteiden muuttu-
essa metsälajisto reuna-alueilla pitkällä aikavälillä vähenee ja avoimempien kasvupaikkojen lajit 
kuten kastikat ja heinät lisääntyvät. Reunavaikutusalueen laajuus on kasvillisuuden osalta muu-
tamien metrien tai korkeintaan noin viidenkymmenen metrin levyinen. 
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Hankealueen voimalapaikat ja huoltotiestö sijoittuvat metsätalouskäytössä tai turvetuotan-
nossa oleville alueille, jolloin rakentaminen kohdistuu pääasiassa jo ennestään voimakkaasti ih-
misvaikutuksen alaisena oleville alueille, missä vaikutukset eivät ole niin merkittäviä kuin luon-
nontilaisilla alueilla rakennettaessa. Alueella on jo olemassa olevia metsäautoteitä sekä metsä-
taloustoimintaa, joten alueen talousmetsien pirstoutumisella ei siten katsota olevan nykytilaan 
verrattuna suurta haitallista vaikutusta. Vaikutukset tavanomaiselle metsäkasvillisuudelle arvi-
oidaan herkkyydeltään ja suuruudeltaan vähäisiksi.  

Hankealue ja voimajohdon alue on voimakkaasti ojitettua, ja puustossa vallitsevana ikäluokkana 
ovat mäntyvaltaiset, taimikoiden, nuorten ja varttuvien ikäluokkien metsät sekä hakkuuaukot. 
Hankealueelle sijoittuvien metsäkuvioiden nykytila on osin avointa päätehakkuiden sekä puus-
ton nuoren iän vuoksi. Myös tämän perusteella vaikutukset tavanomaiselle metsälajistolle arvi-
oidaan vähäiseksi. Tuulivoima-alueen tiepenkereet saattavat jossain määrin padota soille suun-
tautuvaa pintavaluntaa, mutta tämä merkitys on vähäinen suhteutettuna jo tehtyihin soiden lai-
teiden ojituksiin. 

12.4.2 Vaikutukset arvokkaille luontokohteille 

Hankkeen maastoinventoinneissa paikannetut luontokohteet edustavat suoluontoa ja puustol-
taan edustavampaa vanhaa metsää. Kohteet on pääosin huomioitu voimaloiden ja niihin liitty-
vien uusien tielinjausten sijoittelussa. Tunnistetuille ja rajatuille luontokohteille ei hankesuun-
nittelun tarkemmassa vaiheessa ole osoitettu rakentamistoimia, joten rakentaminen ei kavenna 
luontokohteiden pinta-alaa.  

Potentiaalisia vaikutuksia luontokohteille syntyy hydrologisten vaikutusten kautta. Hankealueen 
pohjoisosaan sijoittuu inventoinneissa tunnistettu, alueen merkittävin luontokohde, Suovan-
neva ja Kärmelampi (kohde 3), joka on laaja kokonaisuus luonnontilaisia ja luonnontilaisen kal-
taisia avosuotyyppejä rämeosineen ja reunarämeineen sekä suometsäsaarekkeineen. Alueen ra-
jaus on osin yhteneväinen soidensuojelun täydennysesityksen (SSTE, Alanen ym. 2015) rajauk-
sen kanssa (Kuva 12-3, 12-4 ja 15-2). Lähimmät rakentamistoimet voivat lisätä jonkin verran ra-
kentamisaikaista kiintoainekuormitusta ojissa sekä mahdollisesti muuttaa pintavesien valumien 
suuntia tai padota suon suuntaan johtuvia vesiä. Lähimmät tuulivoimaloiden rakennuspaikat si-
jaitsevat ojitetulla turvemaalla. Alue on jo nykytilassaan voimakkaasti ojitettu ja suhteutettuna 
alueella harjoitettaviin metsätaloustoimiin ei voimalarakentamisen aiheuttama väliaikainen ve-
sistökuormituksen lisääntyminen ole suuruudeltaan merkittävää ja luontokohteen ominaisuuk-
sia nykyisestään heikentävää. Voimalarakentamisen ei arvioida muuttavan kohteen hydrologiaa. 
Hankevaihtoehdossa VE1 lähimmän voimalapaikan (voimala 11) ja kohteen välissä sijaitsee Va-
ressaari, joka on ympäristöstään korkeammalla sijaitseva metsäsaareke. Osa Varessaaresta kuu-
luu kohderajaukseen ja on arvokasta vanhaa metsää, mutta voimalapaikan ja rajauksen väliin 
jäävä osuus on voimakkaasti käsiteltyä talousmetsää; metsävarakuviotiedon mukaan mäntyval-
taista kuivahkon kankaan varttunutta kasvatusmetsää. Voimalapaikan rakentaminen ja puuston 
poisto eivät aiheuta luontokohteeseen sen pienilmastoa muuttavaa reunavaikutusta, sillä etäi-
syyttä kohteeseen, jonka reunaosat ovat vanhaa metsää, on yli 130 metriä. Hankevaihtoehdossa 
VE 2 voimala nro 16 sijaitsee yli 250 metrin etäisyydellä Suovannevan Kärmelammen luontokoh-
teesta ja SSTE-alueesta. Rakentamisaikana voi esiintyä hetkellisesti kiintoainekuormituksen li-
sääntymistä ojaverkostossa. Rakennuspaikka ei muuta merkittävästi luontokohteen hydrolo-
giaa, vaikka rakentaminen voi muuttaa jonkin verran pintavesien valumien suuntia tai lievästi 
padota suon suuntaan kertyviä pintavesiä. Muut voimaloiden rakennuspaikat sijaitsevat edel-
leen etäämmällä (n. 200–600 m) luontokohteesta.  

Olkinevan luonnontilaisten osien lähimmät rakennustoimet (116 metriä, voimala 33) voi lisätä 
jonkin verran kiintoainekuormitusta alueen ojissa. Voimalapaikalla sijaitsee taimikko. Vaikutuk-
sen arvioidaan olevan merkityksetön verrattuna alueella jo oleviin ojitukseen ja turvetuotan-
toon. Rakennuspaikka ei merkittävästi muuta Olkinevan luonnontilaisella pohjoisosalla nykyistä 
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hydrologiaa. Olkinevan pohjoisosien länsipuolella sijaitsee kaksi voimalapaikkaa VE2 ja VE1 vaih-
toehdoissa.  Kivennäismaalla sijaitsevien voimaloiden ei arvioida muuttavan nykytilannetta 
myöskään hydrologian osalta, sillä Olkinevan ja voimaloiden rakennuspaikan väliin sijoittuu met-
säautotie, joka nykytilanteessa toimii jo vedenjakajana.  Välissä kulkee tie, joka toimii vedenja-
kajana. Alue sijaitsee alempana kuin kyseinen luontokohde, joten pintavalumien virtaama suun-
tautuu Olkinevan pohjoisosan soiden suunnasta Pikku Suovanemen suuntaan.   

Soidensuojelun täydennysehdotuskohteita sijoittuu Suovannevan-Kärmelammen alueelle, myös 
hankealueen puolella sekä SSTE-alueesta Metsähallituksen omalla päätöksellä perustetavaa 
suojelualuetta Olkinevan luonnontilaisen pohjoisosan alueelle. SSTE-kohteet ovat osittain oji-
tusten muuttamia ja puustoltaan talousmetsähistorian omaavia, mutta niillä on tulevaisuudessa 
mahdollisuus kehittyä luonnontilaisempaan suuntaan ja kohteita voidaan ennallistaa.  SSTE-koh-
teet toimivat myös puskurina Natura-alueen suuntaan sekä mahdollistavat yhtenäisempien koh-
teiden ja ekologisten käytävien sijoittumista myös mm. metsäpeuran laidun- ja syyskeräänty-
mien alueiden tuntumaan. Lähin voimalarakentaminen ei niinkään merkittävästi uhkaa SSTE-
alueiden hydrologista tai pienilmaston olosuhteita nykytilanteeseen verrattuna, mutta Pikku-
Suovanniemen ja Iso-Suovanniemen sekä Varessaaren alueilla tapahtuva voimalarakentaminen 
pirstoo alueiden yhtenäisyyttä sekä aiheuttaa laajemmin tarkasteltuna häiriövaikutusta alueen 
merkittäville metsäpeuralaitumille.  

Patinojan suon (kohde 12) ja Patinojan osalta (kohde 11) VE2 vaihtoehdon lähin voimalan ra-
kennuspaikka sijaitsee noin 88 metrin etäisyydellä (voimala 28) Patinkankaan suosta, joka on 
luonnontilaista tupasvillarämettä. Lähimmän voimalan ja sinne johtavan tien rakentaminen ai-
heuttaa suoria vaikutuksia luontotyypin reunoilla reunavaikutuksen muodossa. Rakennuspaikan 
kasvupaikkatyyppi on varttunutta kuivaa mäntykangasta. Lähin rakennuspaikka voi aiheuttaa 
luontokohteelle potentiaalisesti lieviä suon hydrologiaa muuttavia vaikutuksia sekä kiintoaine-
kuormituksen lisääntymistä. Voimalan 19 (VE 1) osalta etäisyys Patinojan kohteeseen on 155 
metriä. Voimalapaikka sijaitsee taimikkoalueella. Voimalan ja kohteen välissä on kuivahkon, 
varttuneen mäntyvaltaisen kankaan metsäkuvio. VE1 vaihtoehdon osalta kohteen nykytilaa hei-
kentäviä vaikutuksia ei synny, sillä etäisyys metsälaiteeseen on yli 100 metriä.  Rakentaminen 
voi aiheuttaa väliaikaista kiintoaineskuormituksen lisääntymistä, jonka merkitys on vähäinen. 
Tupasvillarämeet ovat paikallisesti ja seudullisesti hyvin yleinen suotyyppi.  

Hoikannevan vanha metsän (kohde 10) lähimmät rakennuspaikat eivät aiheuta vaikutuksia koh-
teelle, sillä lähin voimalapaikka (VE1, voimala 8) sijaitsee yli 130 metrin etäisyydellä kohteesta. 
Kohde on inventointitietojen perusteella vanhaa metsää sekä pieniä suolaikkuja, jotka ovat 
Metso-ohjelman kriteerit täyttäviä kohteita. Rakennuspaikka ei aiheuta vaikutuksia kohteeseen 
myöskään reunavaikutuksen muodossa.  

Muiden tässä mainittujen luontokohteiden osalta voimalapaikat ovat sen verran etäällä luonto-
kohteista, ettei vaikutuksia niihin synny. Voimalapaikkojen rakentamisen vaikutukset luonto-
kohteille reuranvaikutuksen lisääntymisenä tai lievänä ojaverkoston väliaikaisena kiintoaine-
kuormituksena tai pintavaluntoja patoavana tai ohjaavana muutoksena ovat vähäisiä suhteutet-
tuna alueella harjoitettuun tavanomaiseen metsätalouteen. Rajattuja luontokohteita lähimmät 
rakentamistoimet ovat siinä määrin etäällä, jolloin kohteiden edustavuus ja herkkyys huomioi-
den vaikutusten merkittävyys jää vähäiseksi.  

Metsämaalla valumavesien vaikutus hankkeessa on samaa luokkaa kuin nykyinen alueen met-
sätalouden ja ojituksen aiheuttama ajoittainen kiintoainekuormitus. Kokonaisuutena hankkeen 
aiheuttamat vaikutukset arvokkaiksi tulkituille luontokohteille jäävät vähäisiksi, mutta vaikutus 
SSTE-kohteiden lähimpien rakentamistoimien osalta arvioidaan kohtalaiseksi alueen ekologisille 
yhteyksille sekä suoluonnosta ja erityisesti laajemmasta suoseudusta riippuvaiselle lajistolle.  
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12.4.3 Vaikutukset sähkönsiirtoreittien luontokohteille 

Sähkönsiirtoreittien osuuksille sijoittuu yhteensä 48 rajattua ja tulkittua (Latvasilmu 2021b), eri-
tasoista luontokohdetta. Jokaisen tarkastellun reitin alueelle sijoittuu muutamia pienialaisia 
suoluontokohteita, joiden suotyypeissä esiintyy Etelä-Suomessa vaarantuneita luontotyyppejä. 
Osa voimajohtoreiteiltä tulkituista kohteista on osoitettu monimuotoisuuskohteina; mm. turve-
kankaita, joissa on lahopuustoisuutta sekä kolohaapaa, jonka perusteella on esitetty potentiaa-
lia lepakoiden tai liito-oravan elinympäristöksi.  

Reittivaihtoehto VEA ylittää Porasenjoen, jonka uoma on luonnontilainen ja rantapuusto edus-
tavaa. Lisääksi VEA:n alueelle useita pieniä suoluontokohteita, joiden arvoluokka vaihtelee 2-4 
välillä.  

Molemmat reittivaihtoehdot VEA ja VEB ylittävät Savonjoen saman tyyppisen talousmetsän alu-
eella, missä jokivarrelle on jätetty säästöpuina ja suojavyöhykkeenä edustavampaa puustoa. 
Molempien reittivaihtoehtojen alueille sijoittuu pienialaisina kuvioina tupasvillarämeitä, lyhyt-
korsinevarämeitä sekä isovarpurämeitä. Reittivaihtoehdon VEB tulkitut luontokohteet ovat Na-
tura-alueiden tuntumassa laajempia ja edustavampia. Lisäksi ekologisten yhteyksien kannalta 
merkittävimmät kohteet sijoittuvat Hötölamminnevan Natura-alueen kaakkoispuolelle. Reitti-
vaihtoehto VEC kiertää Patanajärvenkankaan Natura-alueen ja kiertoreitillä on useita pienialai-
sia suo- ja kallioluontokohteita, joiden arvoluokka on pääasiassa luokkaa 3-4.  

Voimajohtoreittien tulkittujen ja rajattujen luontokohteiden määrällä tai laadulla ei ole VEA- ja 
VEB-reittien kesken suurta eroa, vaan molempien alueella on uhanalaisten luontotyyppien ar-
vokohteita tai liito-oravalle potentiaalista elinympäristöä. Voimajohtoreitin VEB alueelle kuiten-
kin sijoittuu Natura-alueiden tuntumassa merkittäviä suoluontokohteita, minkä vuoksi reitti-
vaihtoehto arvioidaan vaikutusten ja niiden suuruuden suhteen merkittävämmäksi kuin VEA tai 
VEC reittivaihtoehto. 

 

12.4.4 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Taulukko-12-1. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hanke-
vaihtoehdoissa. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuk-
sen merkit-
tävyys VE1  

Vaikutuksen 
merkittävyys 
VE2 

Vaikutus tavano-
maiseen kasvil-
lisuuteen 

Tuulivoimaloiden ja tiestön alueiden muuttuminen 
podsoli- tai turvemaasta sorakentiksi. Metsien pirstou-
tuminen metsätalouden aiheuttaman muutoksen li-
sänä.  

vähäinen - vähäinen - 

Vaikutus huomion-
arvoiseen kasvilli-
suuteen 

Huomionarvoista lajistoa ei hankealueelta paikan-
nettu. ei vaikutusta ei vaikutusta 

Vaikutus rajat-
tuihin arvokkaisiin 
luontokohteisiin 

Suurin osa rajatuista luontokohteista on luonnontilal-
taan vain kohtalaisia, mutta tukevat seudullisesti suo-
luonnon arvoja. Soidensuojelun täydennysehdotus-
kohteiden lähin rakentaminen pirstoo Suovannevan ja 

kohtalainen - kohtalainen - 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuk-
sen merkit-
tävyys VE1  

Vaikutuksen 
merkittävyys 
VE2 

Olkinevan välistä yhteyttä sekä heikentää SSTE-kohtei-
den merkitystä Natura-alueen puskurivyöhykkeenä ja 
metsäpeuran merkittävänä kesä- ja syysaikaisena lai-
dunalueena ja kiimakerääntymisalueena. Vaikutus var-
sinaisille lähimmille suoluontokohteille on vähäinen 
niiden nykyinen hydrologinen tila huomioiden, mutta 
vaikutus ekologisiin yhteyksiin sekä suoluonnosta riip-
puvaiseen lajistoon korostuu SSTE-kohteiden lähim-
män rakentamisen osalta. Vaikutus Suovannevan-Olki-
nevan välisiin ekologisiin yhteyksiin arvioidaan merkit-
tävyydeltään kohtalaiseksi niiden herkkyys huomioi-
den.  

 

Tuulivoimapuiston voimajohtoreitti-
vaihtoehtojen vaikutukset arvokkaiksi 
tulkittuihin luontokohteisiin 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

VE A VE B VE C 

Vaikutus tavanomai-
seen kasvillisuuteen 

Yleinen talousmetsien pirs-
toutuminen ja reunavaiku-
tuksen lisääntyminen 

Vähäinen - Vähäinen - Vähäinen - 

 

Vaikutus huomionar-
voiseen kasvillisuu-
teen 

Reiteiltä ei paikannettu eri-
tyistä huomionarvoista kas-
villisuutta (uhanalainen, di-
rektiivilajisto).  

Vähäinen - Vähäinen - Vähäinen - 

 

Vaikutus rajattuihin 
arvokkaisiin luonto-
kohteisiin (pl. Natura- 
ja suojelualueet) 

Selvitysten perusteella luon-
tokohteet ovat osin luon-
nontilaansa menettäneitä ja 
suurin osa kohteista on esi-
tetty lahopuuston perus-
teella vanhan metsän suoje-
luohjelman kriteerien mu-
kaisina kohteina; arvoluo-
kassa luonnon monimuotoi-
suutta tukevat kohteet.  

VEA reitillä ylittää Patanajär-
venkankaan Natura-alueen, 
olemassa olevan johtokäytä-
vän rinnalla; arvoluokka 1. 
Useita pieniä kalliometsä- ja 
suoluontokohteita, pieni 
kuivahtanut rimpineva. Tul-
kittuja monimuotometsiä 
(metso-ohjelman kritee-
reitä). Arvoluokkia 3-4.  

VEB reitillä: virtavesikoh-
teita, uhanalaisia (Etelä-
Suomi) suoluontoyyppejä, 
muutama metso-ohjelman 

Kohtalainen - Kohtalainen - Vähäinen - 
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Tuulivoimapuiston voimajohtoreitti-
vaihtoehtojen vaikutukset arvokkaiksi 
tulkittuihin luontokohteisiin 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

VE A VE B VE C 

kriteerit täyttävä talousme-
säkuvio sekä Hötölammin-
nevan kaakkoispuolella Na-
tura-alueen luontotyyppiä 
vastaavaa suoluontokoh-
detta, joka tukee suojelu-
alueverkostoa. Enemmän 
arvoluokan 2 kohteita.   

VEC reitillä: useita pieniä rä-
meisiä suoluontokohteita, 
arvoluokkaa 3 ja 4.  

 

Taulukko 12-2. Kokkonevan tuulivoimapuiston hankevaihtoehtojen (VE1, VE2) sekä hankkeen vaihto-
ehtoisten sähkönsiirtoreittien (VEA, VEB, VEC) kokonaisvaikutus luontokohteisiin ja 
kasvillisuuteen. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä 
ja muutoksen suuruudesta. 
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Vähäinen 
herkkyys 

 

   VEC      

Kohtalainen 
herkkyys 

 

  VEA 
VE1 
VE2 

     

Suuri 
herkkyys 

 

  VEB       

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

 

12.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Rakentamisalueiden kasvillisuus on suurelta osin talousmetsien lajistoa. Yksittäisten luontokohteiden-
luontokohteiden osalta ei ole tarpeen tarkastella lieventämistoimia. Suovannevan-Olkinevan ympäris-
töön kohdistuvien ekologisten yhteyksien osalta on syytä tarkastella voimalasijoittelua sekä uusien 
huoltoteiden sijaintia Iso Suovanneimen alueella tarkemmin, jotta ekologisten yhteyksien pirstoutu-
mista vältetään. Voimajohdon alueella vaihtoehtoiset reitit luonnon monimuotoisuudelle arvokkaiden 
kohteiden kiertämiseksi ei todennnäköisesti vähentäisi haitallisia vaikutuksia, sillä voimajohtoreitit si-
joittuvat nykyisen voimajohdon rinnalle, ja kohteiden kiertäminen lisäisi luonnon pirstoutumista ja sitä 
myöten haittoja luonnon monimuotoisuudelle. 
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12.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Kasvillisuusvaikutusten osalta vaikutusten epävarmuudet liittyvät mm. sähkönsiirtoreittien inventoin-
tiajankohtaan, joka on syys-lokakuu. Reittien olosuhteita on tuolloin tarkasteltu luontotyyppien ta-
solla. Reiteiltä ei kuitenkaan paikannettu sellaisia kohteita, joilla olisi potentiaalia vaateliaalle kasvila-
jistolle. Sähkönsiirtoreitit eivät sijoitu serpentiini-, kalkki- tai lehtoalueelle, eivätkä lettoisten soiden 
alueelle, jolloin talousmetsien lajistossa saattaisi esiintyä erityisen herkkää ja huomionarvoista lajistoa. 
Erityisen herkän ja huomionarvoisen lajiston esiityminen voimajohtoreitillä on hyvin epätodennnä-
köistä. 
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13 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 

13.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen ja toiminta aiheuttaa häiriövaikutuksia ja muuttaa hankealu-
eella pesimälinnuston elinolosuhteita sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia alueen kautta 
muuttavalle tai siellä levähtävälle ja ruokailevalle linnustolle. Rakentamisen myötä hankealueen 
elinympäristöjakauma jossain määrin muuttuu, jolloin joidenkin lajien käyttämiä pesimäpaik-
koja poistuu. Toisaalta rakentaminen luo myös uusia elinympäristöjä toisille lajeille. Olennaisia 
ovat vaikutukset suojelullisesti arvokkaaseen sekä tuulivoiman linnustovaikutuksille herkkään 
lintulajistoon. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan, joi-
den vaikutusmekanismit eroavat oleellisesti toisistaan (Koistinen 2004): 

• Rakentamisen aiheuttamien elinympäristömuutosten vaikutukset alueen linnustoon  

• Häiriö- ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueilla, niiden välisillä alueilla ja 
muuttoreiteillä  

• Törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset alueen linnustoon sekä lintupopulaatioihin. 

Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä mainituista seikoista 
muodostuvat alueen linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutusmekanismeiksi, ja mitä vai-
kutuksia niillä on alueen linnustoon sekä mahdollisesti lajien populaatioihin laajemmin. 

Mellerin (2017) laatimassa laajassa kirjallisuuskatsauksessa tuulivoiman linnustovaikutuksista 
todetaan yhteenvetona, että nykytiedon mukaan laajamittaisellakaan tuulivoiman lisärakenta-
misella tuskin olisi merkittäviä linnustovaikutuksia Suomessa, jos tuulivoimalat sijoitetaan muu-
alle kuin herkimpien lajien (esimerkiksi merikotka ja maakotka) ja elinympäristöjen (esimerkiksi 
lintukosteikot) läheisyyteen. Erityisesti metsäympäristöön sijoitettavilla tuulivoimaloilla, etenkin 
jos ne ovat kauempana rannikosta, ei tutkimusten mukaan luultavasti olisi merkittäviä linnusto-
vaikutuksia. 

13.2 Vaikutusalue 

Linnut liikkuvat laajalla alueella, joten tuulivoimaloiden vaikutusalue saattaa olla hyvinkin laaja, 
eikä sitä voida määritellä kovin tarkasti. 

Pesimälinnuston osalta elinympäristöjä muuttavat vaikutukset sekä häiriövaikutukset eivät 
ulotu kovin laajalle alueelle, mutta vaikutusalueen laajuudessa on huomattavaa lajikohtaista ja 
aluekohtaista vaihtelua. Eräiden tavallisempien lajien osalta vaikutusten ei ole todettu ulottuvan 
yli 500 metriä kauemmas tuulivoimaloista, kun taas esimerkiksi suurten petolintujen pesimä-
paikkoihin kohdistuvat vaikutukset saattavat ulottua jopa kahden kilometrin etäisyydelle. Tätä 
kauempana suorien vaikutusten esiintyminen on epätodennäköistä. Epäsuorien vaikutusten, ku-
ten lintujen ruokailulentoihin kohdistuvien estevaikutusten, osalta vaikutusalue voi ulottua jopa 
useamman kymmenen kilometrin etäisyydelle, jos tuulivoimalat sijoittuvat esimerkiksi lintujen 
pesimäalueiden ja merkittävien ruokailualueiden väliin tai muuttokaudella lepäilyalueen ja yö-
pymisalueen väliin. 

Muuttavan linnuston osalta vaikutusalue voi teoriassa ulottua koko muuttoreitin varrelle aina 
pesimäalueelta talvehtimisalueelle saakka, jolloin useilla tuulivoimahankkeilla voi olla myös yh-
teisvaikutuksia linnustoon. Näiden vaikutusten selvittäminen on kuitenkin käytännössä mahdo-
tonta.  
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13.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

13.3.1 Lähtötiedot ja selvitykset 

Arviointityön tueksi ja toteutettujen selvitysten lähtötiedoiksi on hankittu olemassa olevia lin-
nustotietoja hankealueen ja voimajohdon lähiympäristöstä, kuten petolintuja ja muita suojelul-
lisesti arvokkaita lintulajeja koskevia pesäpaikkatietoja Metsähallituksen petolinturekisteristä 
sekä Lajitietokeskuksen Laji.fi-tietokannoista.  

Toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä kerätty havaintoaineisto sekä muu olemassa oleva 
tieto analysoitiin ja hankkeen linnustovaikutukset arvioitiin käytettävissä olevien aineistojen sal-
limalla tarkkuudella. Linnustovaikutukset arvioitiin tuoreimpaan tuulivoiman linnustovaikutuk-
sista julkaistuun kirjallisuustietoon sekä arvioinnin laatijoiden omakohtaisiin kokemuksiin perus-
tuen mm. suomalaisten toiminnassa olevien tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seuran-
nasta. Linnustovaikutusten arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota suojelullisesti arvokkaille 
lajeille, tuulivoiman tai voimajohdon linnustovaikutuksille herkiksi arvioiduille lajeille tai linnus-
tollisesti arvokkaille kohteille mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin. Linnustovaikutusten arvi-
oinnin yhteydessä on esitetty myös vaikutuksia lieventävät toimenpiteet sekä ehdotus vaikutus-
ten seurannasta. 

Lisäksi on pohdittu hankkeen vaikutuksia lähialueen linnustollisesti arvokkaiden alueiden (mm. 
Natura-, IBA-, FINIBA- ja MAALI-alueet) lajistoon ja suojeluperusteisiin. Lähistön muiden tuuli-
voimapuistojen sekä tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset linnustoon on arvioitu sillä tark-
kuudella kuin se käytettävissä olevan aineiston perusteella on mahdollista. 

Hankkeen yhteydessä toteutettujen linnustoselvitysten tulokset sekä alueen linnuston nykytila 
ja käytetyt maastotyömenetelmät on raportoitu tarkemmin tämän YVA-selostuksen tausta-ai-
neistona olevassa luonto- ja linnustoselvitysten erillisraportissa (liite 7). Seudun maakotkarevii-
rien nykytila sekä vaikutusten arviointi on kuvattu salassapidettävässä erillisraportissa, joka on 
tämän YVA-selostuksen liitteenä nro 11. 

Kokkonevan tuulivoimapuiston hankealueen ja sen lähivaikutusalueen linnustoa on selvitetty 
maastoinventoinneilla vuoden 2021 aikana. Kaikki linnustoselvitykset on toteuttanut FCG:n ali-
hankintana Latvasilmu osuuskunta. Linnustoselvitykset ovat koostuneet kevät- ja syysmuuton-
tarkkailusta sekä hankealueen pesimälinnustoinventoinneista, sisältäen metsäkanalintujen soi-
dinpaikkojen inventointia, pöllökuunteluita sekä alueen päiväpetolintujen tarkkailua. Hankealu-
een linnustosta on saatu tietoja myös muiden alueella suoritettujen luontoselvitysten aikana. 
Voimajohtoreittin linnustoa on selvitetty maastoinventoinneilla kesäkuussa 2022. Lisäksi linnus-
totietoa on kerätty hankkeen sähkönsiirtoreiteille tehdyn luontotyyppikartoituksen yhteydessä 
vuonna 2021.  

Pesimälintuselvitykset toteutettiin yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin 
tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta ja pistelaskenta) soveltamalla (mm. Koski-
mies & Väisänen 1988). Linnustoselvitykset kohdennettiin suojelullisesti arvokkaiden (luonnon-
suojelulailla ja -asetuksella säädetyt erityistä suojelua vaativat lintulajit, uhanalaiset ja silmällä-
pidettävät lintulajit sekä alueellisesti uhanalaiset lintulajit, EU:n lintudirektiivin liitteen I mukai-
set lajit) lintulajien ja tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen lintulajien reviirien 
selvittämiseen ja niiden liikkeisiin tuulivoimapuiston hankealueella tai sen läheisyydessä. Alueen 
yleinen pesimälinnusto ja parimäärät selvitettiin pistelaskennan avulla. Voimajohdon alueella 
linnustoselvityksen kohteeksi valittiin alueet, jotka arvioitiin kasvillisuusselvityksen perusteella 
olevan potentiaalisia linnustolle arvokkaita kohteita. 
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Kokkonevan hankealueen kautta muuttavaa linnustoa, lintujen muuttoreittejä ja lentokorkeuk-
sia selvitettiin kevät- ja syysuuttokaudella 2021 hankealueen läheisyyteen sijoittuvista tarkkai-
lupaikoista. 

Linnustoselvitysten ajankohdat ovat olleet seuraavat:  

• Pöllöt ja metsäkanalinnut: 8.3.-1.5.2021. 

• Pesimälinnuston pistelaskennat: 3.6. ja 10.6.2021. 

• Pesimälajiston kartoituslaskenta: 1.5.- 19.7.2021 välisenä aikana. 

• Kevätmuutto: 25.3.-2.5.2021 välisenä aikana 10 päivänä, jolloin muuttoa oli käynnissä 
kahdeksan päivän aikana. 

• Syysmuutto: 5.9.–30.10.2021 välisenä aikana yhdeksänä päivänä, jolloin muuttoa oli 
käynnissä. 

• Päiväpetolintuseuranta: Päiväpetolintuseurantaan tehtiin muutontarkkailujen yhtey-
dessä sekä erillisinä päivinä kesän aikana yhteensä 15 eri päivänä päiväpetolintujen 
parhaaseen lentoaikaan.  

Hankkeen linnustoselvityksiin sisältyneet maakotkaseuranta sekä kanalintujen soidinpaikat on 
raportoitu erillisissä viranomaiskäyttöön tarkoitetuissa liitteissä  11 ja 12. 

Sähkönsiirtoreitin linnustoa selvitettiin yhteensä viitenä aamuna 6.6.-10.6.2022 välisenä aikana. 
Sähkönsiirtoreitin linnustoselvitys kohdistettiin alueille, joilla olisi kasvillisuusselvityksen perus-
teella potentiaalisia linnustoarvoja, kuten varttuneempia metsäkuvioita tai avosuoalueita. Kar-
toitukseen sisältyi seurantaa myös peltoalueiden laitamilla. Selvitysalueet ja menetelmät on esi-
tetty YVA-selostuksen liitteessä 9. 

13.3.2 Arviointimenetelmät 

Suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutuksia alueen pesimälinnustoon sekä alueen kautta muut-
tavaan linnustoon arvioitiin hyödyntämällä tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistua tuo-
reinta kirjallisuustietoa. Arvioinnissa on lisäksi hyödynnetty vuosien 2014–2021 linnustovaiku-
tusten seurannan aikana saatuja kokemuksia lintujen käyttäytymisestä Pohjois-Pohjanmaan 
rannikkoalueelle (mm. Ii, Simo, Raahe, Pyhäjoki ja Kalajoki) rakennettujen tuulivoimapuistojen 
alueella niiden rakentamisen ja toiminnan aikana. 

Pesimälinnustoon kohdistuvina vaikutuksina arvioitiin rakentamisen (tuulivoimalat, huoltotiet, 
sähkönsiirto) aikaisia vaikutuksia lintujen elinympäristöihin sekä lintuihin kohdistuvia häiriövai-
kutuksia (mm. melu, ihmisten ja työkoneiden liikkuminen). Tuulivoimapuiston toiminnan aikai-
sista vaikutuksista arvioitiin linnustoon kohdistuvia häiriö-, este- ja törmäysvaikutuksia. Pesimä-
linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on painotettu suojelullisesti arvokkaita lajeja 
sekä linnustollisesti arvokkaita kohteita. 

Muuttavaan linnustoon kohdistuvina vaikutuksina on arvioitu erityisesti tuulivoimaloiden ai-
heuttamia törmäys- ja estevaikutuksia sekä pohdittu lintujen muutonaikaisille lepäily- ja ruokai-
lualueille kohdistuvia vaikutuksia. Työn lopullinen vaikutusten arviointi on tehty sillä oletuksella, 
että linnut väistävät tuulivoimaloita, kuten useat tulokset Suomesta (FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy 2014–2019) ja muualta maailmalta osoittavat. 

Hankkeen toteuttamiseksi tarkastellaan kahta hankevaihtoehtoa (VE1 ja VE2), jotka poikkeavat 
toisistaan tuulivoimaloiden lukumäärän osalta, mutta ei alueen laajuuden osalta. Arviointityössä 
on arvioitu vaikutukset molemmille vaihtoehdoille erikseen ja vertailtu vaikutuksia hankevaih-
toehtojen välillä. Lopussa on tarkasteltu myös lieventävien toimenpiteiden vaikutusta arvioinnin 
lopputulokseen. 
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13.3.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käy-
tetyt kriteerit on esitetty arviointiselostuksen kuvissa 6-5 ja 6-6. Vaikutuskohteen herkkyyden 
sekä muutoksen suuruusluokan perusteella johdetaan arvio vaikutusten merkittävyydestä. Ar-
viointimenetelmän periaatteita on esitelty tarkemmin YVA-selostuksen luvussa 6. Linnustoon 
kohdistuvien vaikutusten osalta arviointia on jaettu pienempiin osatekijöihin, koska esimerkiksi 
pesimälinnustoon ja muuttolinnustoon kohdistuvat vaikutukset eroavat merkittävästi toisistaan 
vaikutustyyppien sekä vaikutusten herkkyyden ja muutosten suuruuden osalta. Linnustoon koh-
distuva kokonaisarviointi on koottu eri osatekijöiden summana. 

13.4 Nykytila 

13.4.1 Pesimälinnusto 

Tuulivoimapuisto 

Kokkonevan tuulivoimapuiston hankealue on melko tehokkaasti hyödynnettyä maa- ja metsä-
talousympäristöä sekä turvetuotantoalueita. Hankealueen pohjois- ja itäosissa on luonnontilai-
sempia suoalueita. Tästä johtuen alueen linnusto koostuu pääasiassa alueellisesti yleisistä ja var-
sin tavanomaisista karujen metsätalousalueiden lintulajeista sekä pelto- ja suolajistosta. Tär-
keimmät luontoarvot keskittyvät luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneille suo-
alueille sekä lammille. Pesimälinnustoltaan merkittävimmät alueet ovat Suovaneva, Olkineva ja 
Tuominevan peltoalueet. Suovanevan kokonaisuus suometsäsaarekkeineen on selvitysalueen 
merkittävin kohde, joka sisältää sekä lajisto- että luontotyyppiarvoja. Suovaneva on jatkumoa 
Säästöpiirinnevan suojellulle suoalueelle (Natura-alue FI1001010). Säästöpiirinneva alkaa han-
kealueen rajalta alueen pohjoispuolelta. Lisäksi selvitysalueen ulkopuolella on Komanteen kos-
teikko ja Hangasnevan alue, joissa on pesinyt huomattavat naurulokkikoloniat. 

Vuoden 2021 pesimälinnustoselvityksissä alueella havaittiin yhteensä 75 varmasti tai todennä-
köisesti pesiväksi tulkittua lintulajia (liite 7). Runsaimmat lajit ovat pajulintu, peippo ja metsäkir-
vinen. Lajeista 41 määritelty suojelullisesti huomionarvoisiksi, ja lajistossa on 11 valtakunnalli-
sesti uhanalaista lajia. Suojelullisesti huomionarvoisista lajeista valtaosa pesii hankealueen soilla 
ja lammilla.   
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Kuva 13-1 Huomionarvoisten lajien esiintyminen selvitysalueella pesimäaikana. Numero lajinimen pe-
rässä tarkoittaa havaintopaikalla nähtyjen lintujen yksilömäärää. 

Hankealueen metsiä on käsitelty voimakkaasti, ja alueen talousmetsien yleisestä rakenteesta 
johtuen iäkkäämpien metsien lajisto alueella on vähäistä. Rehevien metsien lajistoa ja kolo-
pesijöitä ei juurikaan havaittu. 

Pöllöjä ei alueelta havaittu pöllökuunteluiden aikana. Lähin havainto tämän selvityksen yhtey-
dessä oli saalistava sarvipöllö Kokkonevan pelloilla, jossa havaittiin myös saalista kuljettanut 
suopöllö. 

Metsäkanalintuselvityksessä alueella havaittiin kaksi useamman kukon metson soidinpaikkaa. 
Myös muita havaintoja metsoista (suoria lajihavaintoja sekä hakomispuita) saatiin useita, joten 
alueen metsokanta vaikuttaa alueellisesti tiheältä. Lisäksi todettiin alueellisesti poikkeuksellisen 
runsas riekkokanta. Havaintoja saatiin yli 20 kohteelta (suoria lajihavaintoja ja jälkihavaintoja) ja 
reviireitäkin tulkittiin noin 10. Alueen avosuo-, turvetuotanto- ja peltoalueilla on useita teeren 
soitimia. Metson ja teeren soidinpaikat sekä riekkoreviirit on esitetty liitteenä viranomais- ja asi-
antuntijakäyttöön tarkoitetussa osiossa. 

Kokkonevan hankealue sijoittuu kahden maakotkareviirin alueelle. Reviirien nykytilankuvaus se-
lostetaan tarkemmin liitteenä viranomais- ja asiantuntijakäyttöön tarkoitetussa osiossa. 

Voimajohto 

Johtoreitin alueella pesivä linnusto koostuu pääosin alueellisesti tavanomaisista ja runsaista 
metsätalousvaltaisten metsä- ja suoalueiden yleisistä pesimälajeista. Pitkän voimajohtoreitin 
varrelle sijoittuu kuitenkin monenlaisia elinympäristöjä, joista linnustollisesti arvokkaimpia ovat 
laajat ja märät avosuoalueet. Suunniteltu voimajohto ylittää suolinnuston kannalta tärkeitä 
elinympäristöjä. Lisäksi voimajohto ylittää muutaman pienemmän avosuoalueen sekä pienialai-
sia peltoalueita. Petolinturekisterin tietojen mukaan johtoreitille ei sijoitu suojeltavien petolin-
tujen pesäpaikkoja. Uhanalaisen petolintulajin pesäpaikka on tiedossa lähimmillään noin yhden 
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kilometrin etäisyydellä voimajohtoreitistä. Voimajohtoreitillä havaitu lintulajisto on esitetty liit-
teessä 9.  

13.4.2 Muuttolinnusto 

Muuttolinnuston osalta Kokkonevan hankealue sijoittuu sisämaa-alueelle, jossa lintujen muutto 
on luonteeltaan melko hajanaista ja selvästi rannikon päämuuttoreittejä vähäisempää. Selvät 
maanpinnanmuodot, kuten meren rannikko sekä suuret järvet ja jokilaaksot muodostavat muut-
tolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse 
tällaisia lintujen muuttoa voimakkaasti ohjaavia johtolinjoja. Hankealueen läheisyydessä ei 
myöskään sijaitse kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA) tai kansallisesti tärkeitä lintualueita 
(FINIBA).  

Kokkonevan hankealueen eteläpuoliset laajahkot peltoalueet Perhonjokivarressa keräävät eri-
tyisesti keväällä tulva-aikaan läpimuuttavia lepäilijöitä. Kevättulvien voimakkuuksissa on huo-
mattavaa vuosittaista vaihtelua, ja vesilintujen osalta lepäilijämäärät korreloivat selkeästi tulvan 
laajuuden ja ajoituksen mukaan. Lepäilyalueen linnustollista merkitystä ei kuitenkaan arvioida 
paikallista mittakaavaa suuremmaksi. Muita hankealueen lähiympäristössä sijaitsevia, alueelli-
sesti merkittäviä muuttolinnuston lepäilyalueita ovat Tuominevan pellot (osittain hankealu-
eella), Komanteen järvi ja kosteikko, Jängänjärvi sekä Suovaneva-Säästöpiirinneva-Hangasnevan 
suokokonaisuus. 

Vuoden 2021 muutontarkkailun tulosten perusteella hankealueella ja sen ympäristössä havaitut 
muuttajamäärät ovat niin keväällä kuin syksylläkin melko vähäisiä, eivätkä selkeästi poikkea Suo-
menselän alueen keskimääräisistä lukemista.  

Syksyllä hankealue sijoittuu Suomen merkittävimmän kurkien muuttoreitille, jota sopivissa olo-
suhteissa voi muuttaa n. 20 000 yksilön kokonaismääriä. Syksyn kurkimuutto tapahtuu yleensä 
selvästi tuulivoimaloiden törmäyskorkeuden yläpuolella ja melko laajalla rintamalla alueen läpi, 
eikä se erityisemmin tiivisty mihinkään. Kuitenkin selvityksen aikana havaittiin, että muuttomat-
kalla olevat kurjet saattavat tietyissä olosuhteissa joinakin vuosina laskea yöpymään Perhon seu-
dun laajoille soille, mistä ne aamun tullen jatkavat muuttoansa etelää kohti, jolloin muuttokor-
keus voi olla selvästi matalampi. Tarkkailun aikana havaittiin yhteensä 8276 muuttavaa kurkea. 
Keväällä kurkimuutto kulkee huomattavasti laajemmalla rintamalla, jolloin alueen kautta muut-
tavat yksilömäärät ovat alhaisempia. Kevään 2021 tarkkailussa havaittiin 1365 kurkea. Tiira-ai-
neiston mukaan alueella on kuitenkin havaittu suurimpina päiväsummina yli tuhat kurkea. 

Muuttavia hanhia, pääasiassa taigametsähanhia, havaittiin keväällä yhteensä 460 ja syksyllä 474 
yksilöä.  

Muiden lajien ja lajiryhmien muutto alueella on yksilömäärältään varsin vähäistä ja luonteeltaan 
hajanaista. 

13.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

13.5.1 Tuulivoimapuiston vaikutukset linnustoon 

13.5.1 Vaikutukset pesimälinnustoon 

Hankkeen merkittävimmiksi pesimälinnustoon kohdistuviksi haittavaikutuksiksi arvioidaan ra-
kentamisen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset (voimalapaikkojen sekä tie- ja sähkönsiir-
tolinjojen aiheuttama elinympäristöjen muuttuminen ja pirstoutuminen) sekä tuulivoimaloiden 
rakentamisen ja toiminnan aikaiset häiriövaikutukset (lisääntynyt ihmistoiminta, melu, tuulivoi-
maloiden karkottava vaikutus). Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytaikaisia rajoittuen 
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rakentamisaikataulusta riippuen enintään yhden tai kahden pesimäkauden ajalle. Rakentamis-
vaiheen jälkeen melua ja ihmisten sekä koneiden liikettä aiheuttavat työvaiheet vähenevät. 

Hankealueen metsäisillä osilla pesivä linnusto koostuu enimmäkseen alueellisesti yleisistä ja 
metsätalousvaltaisilla alueilla runsaslukuisena pesivistä lintulajeista, minkä vuoksi tuulivoima-
puiston rakennustoimien ja käytön aikaiset vaikutukset näillä alueilla kohdistuvat pääasiassa alu-
eellisesti tavanomaiseen lintulajistoon. Suunnitellut voimalapaikat sijaitsevat luonnontilansa 
menettäneillä kohteilla, ja alue on jo nykyisellään niin laajasti ja voimakkaasti metsätaloustoi-
mien muuttama, että tuulivoimahankkeen arvioidaan lisäävän metsätalouden jo aiheuttamia, 
huomattavasti voimakkaampia ja laaja-alaisempia elinympäristövaikutuksia suhteellisesti vain 
hyvin vähän. Valtaosa metsäisillä alueilla pesivistä lajeista on varpuslintuja, joihin tuulivoima-
puistojen elinympäristöjä muuttavat vaikutukset tai häiriövaikutukset ovat useimpien ulkomaa-
laisten tutkimusten ja kotimaisten kokemusten mukaan olleet varsin vähäisiä (mm. FCG Suun-
nittelu ja tekniikka Oy 2014–2019, Rydell ym. 2012, Koistinen 2004).  

Tämänhetkisen sijoitussuunnittelun mukaisen hankkeen merkittävimpien linnustovaikutusten 
arvioidaan kohdistuvan metsoon. Alueelta paikannettiin kaksi metson soidinpaikkaa, joilla soi 4–
10 kukkoa. Tämänhetkinen voimalasijoittelu aiheuttaa soidinpaikoille sekä elinympäristömuu-
toksia ainakin soidinkeskusten reuna-alueilla, että häiriövaikutuksia, joiden seurauksena riski 
soidinpaikkojen autioitumiselle on suuri. Tarkempi soidinpaikkojen sijainti, vaikutusarviointi ja 
toimenpidesuositukset on esitetty erillisessä, vain viranomaiskäyttöön osoitetussa liitteessä 12. 
Lisäksi metson reviiri on laaja, ja tuulivoimapuiston rakentaminen pirstoo aluetta ja metsorevii-
reitä myös laajemmassa mittakaavassa. Tämän vaikutuksen merkittävyyttä lieventää alueella jo 
nyt vaikuttava metsätalous, jonka aiheuttamiin elinympäristömuutoksiin metsot ovat jo sopeu-
tuneet. Metson on todettu olevan myös altis törmäyksille. FCG:n toteuttamien toiminnassa ole-
vien tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seurantojen aikana metsäkanalintujen ja etenkin 
metsojen on havaittu törmäävän voimaloiden runkoon suomalaisessa metsäympäristössä. Nor-
jassa on raportoitu paikoin runsaasti riekkojen törmäyksiä tuulivoimaloiden torniin. Vaalea tor-
nin tyvi ilmeisesti näyttäytyy lentäville metsäkanalinnuille ”aukkona metsässä”, jota kohti linnut 
lentävät kohtalokkain seurauksin. Metsäkanalintujen törmäykset arvioidaan kuitenkin melko 
harvinaisiksi yksittäistapauksiksi, joilla ei todennäköisesti ole laajempaa vaikutusta alueen met-
säkanalintukantoihin. Törmäyksiä voidaan myös pyrkiä vähentämään esimerkiksi maalaamalla 
tornin alaosa ympäröivän metsän väriseksi. 

Lisäksi alueen teerikanta on vahva, alueen avoimilla kohteilla on useita yli kymmenen kukon soi-
dinpaikkoja. Voimaloita ei ole osoitettu soidinpaikoille, eikä tuulivoimahankkeen arvioida muut-
tavan teeren elinympäristöjä merkittävästi. Alueella tulee jatkossakin säilymään nykyisenkaltai-
sia ojitettuja rämeitä sekä teeren soidinalueiksi sopivia avoimia suo- ja peltoalueita. Teerien on 
havaittu esiintyvän ja soidintavan myös tuulivoimaloiden väliin jäävillä alueilla ja jopa voimaloi-
den nostokentillä. 

Kokkonevan hankealueen merkittävimmät linnustoarvot ovat alueen soilla ja lammilla. Näille ei 
ole osoitettu rakentamista, joten kohteille ei aiheudu elinympäristömuutoksia. Rakentaminen ja 
tuulivoimaloiden toiminta voi aiheuttaa vähäisiä häiriövaikutuksia herkimmille lajeille, kuten 
joillekin kahlaajille, mutta vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Esimerkiksi Kalajoella muutama 
pieni ja suojaisempi kosteikko jää tuulivoimapuiston sisäpuolelle siten, että lähimmät tuulivoi-
malat sijoittuvat noin 200–300 metrin etäisyydelle kohteiden ympärillä. Kyseisillä lammilla esiin-
tyy edelleen samoja (myös uhanalaisia) vesi- ja rantalintulajeja likimain samoissa runsaussuh-
teissa kuin ennen tuulivoimaloiden rakentamista. 

Tuulivoimahankkeen (tämänhetkisen sijoitussuunnittelun mukaan) elinympäristöjä muuttavat 
vaikutukset ja häiriövaikutukset arvioidaan metson osalta merkittävyydeltään kokonaisuutena 
merkittäviksi.  Muiden lajien osalta vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi/mer-
kityksettömiksi. Hankkeen toteutusvaihtoehdoilla ei ole käytännön eroa vaikutusten suuruuden 
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tai laajuuden osalta, koska vaikutusmekanismit pysyvät samana ja vaihtoehtojen välillä vain voi-
maloiden lukumäärä vaihtelee saman alueen sisällä, eikä vaikutusten laajuudessa näin ollen ole 
eroa vaihtoehtojen välillä. 

Maakotkaan kohdistuva vaikutusten arviointi on esitetty salassapidettävässä liitteessä (liite 11). 
Maakotkaan kohdistuvat vaikutusmekanismit muodostuvat elinympäristöjen ja saalistusaluei-
den muutoksesta sekä tuulivoimaloiden toiminnan aiheuttamista häiriöistä ja törmäysvaikutuk-
sista. Suunniteltu tuulivoimapuisto yksistään sekä yhdessä muiden samalle reviirille sijoittuvien 
tuulivoimahankkeiden kanssa on mahdollista toteuttaa siten, että kotkaan ei kohdistu merkittä-
viä vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin kaikkien osatekijöiden puolesta Kokkonevan tuulivoima-
puiston molemmat hankevaihtoehdot (VE1 ja VE2) yksistään on arvioitu toteuttamiskelpoiseksi 
tämän työn lähestymistavan kautta. 

13.5.2 Vaikutukset muuttolinnustoon 

FCG:n toteuttamissa linnustovaikutusten seurannoissa vuosina 2014–2021 (FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy 2014–2019, Suorsa 2019) on tarkkailtu yhteensä useiden kymmenien tuhansien 
muuttavien lintuyksilöiden käyttäytymistä tuulivoimapuistojen ja voimaloiden läheisyydessä.  
Seurantojen merkittävin tulos on, että seurannassa mukana olevien tuulivoimapuistojen vaiku-
tukset alueiden kautta muuttaviin lintuihin ovat jääneet vähäisiksi. Voimaloilla on havaittu ole-
van vain pieniä vaikutuksia lintujen muuttoreitteihin, ja vaikutukset ilmenevät paikallisina muu-
toksina muuttoreittien sisällä lintujen pyrkiessä kiertämään tuulivoimapuistoja (Suorsa, 2019). 
Toteutettujen selvitysten perusteella lintujen törmäykset tuulivoimaloihin ovat jääneet selvästi 
vähäisemmiksi kuin hankkeiden suunnitteluvaiheissa on arvioitu. Todetut törmäykset ovat myös 
kohdistuneet etupäässä paikalliseen lajistoon, eivätkä esimerkiksi muuttaviin hanhiin, joutseniin 
tai kurkiin, kuten esiselvityksissä on laskennallisten mallien perusteella arvioitu (Suorsa, 2019). 

Kokkonevan tuulivoimahanke sijaitsee sisämaassa, missä lintujen kevät- ja syysmuutto on (kur-
kea lukuun ottamatta) pääasiassa heikkoa ja hajanaista verrattuna merenrannikon päämuutto-
reitteihin. Sisämaassa muutto kulkee leveänä rintamana, jota tietyt maaston muodot, kuten jo-
kilaaksot tai suuret peltoalueet, voivat paikoin tiivistää. Perhonjoen laaksolla on jossain määrin 
muuttoa ohjaava vaikutus, mutta se on varsinaisiin johtolinjoihin verrattuna vähäinen. 

Yksi suunnitellun tuulivoimapuiston linnustovaikutusten kannalta merkittävimmistä ilmiöistä on 
kurjen syysmuutto. Hankealue sijoittuu kurkien merkittävän syysmuuttoreitin tuntumaan, jota 
kautta arvioidaan vuosittain muuttavan noin 20 000 kurkea. Oulun seudun kerääntymisalueelta 
lähtevä muuttoreitti jossain määrin leviää viuhkamaisesti kohti etelää, joten hankealueen koh-
dalla muuttoreitin laajuus on jo varsin leveä. Yleensä muutto kulkee noin 10–20 kilometriä le-
veänä rintamana, jonka sijainti vaihtelee vallitsevan tuulensuunnan mukaan. Näin ollen useim-
pina syksyinä pääosa kurkimuutosta ohittaa hankealueen jommalta kummalta puolelta, mutta 
joinain syksyinä muuttoreitti voi kulkea myös hankealueen kautta. Kurkien muuttokorkeus on 
yleensä useita satoja metrejä, jolloin ne lentävät selvästi tuulivoimaloiden törmäyskorkeuden 
yläpuolella. Syksyn 2021 tarkkailun havaintojen perusteella Kokkonevalla kurkien lentokorkeu-
det ovat kuitenkin keskimäärin alhaisempia, koska alueella myös lepäilee runsaasti kurkia, jolloin 
muuttopäivinä lähialueen kosteikoille ja pelloille laskeutuu ja sieltä poistuu muutolle lintuja.  

Perhonjoen laakson (tulva)peltoalueiden ja lähiympäristön kosteikoiden vuoksi Kokkonevan 
hankealueella on paikallista merkitystä muuttolintujen lepäily- ja ruokailualueena.  

Muuttolinnuston osalta Kokkonevan tuulivoimahankkeen vaikutukset tuulipuistoalueen kautta 
muuttavalle linnustolle arvioidaan kokonaisuutena merkittävyydeltään vähäisiksi, koska (kurkea 
lukuun ottamatta) muuttajamäärät ovat vähäiset ja linnut pystyvät kiertämään koko alueen tai 
lentämään alueen läpi tuulivoimaloiden välisellä alueella. Hankkeen toteutusvaihtoehdoilla ei 
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ole käytännön eroa vaikutusten suuruuden tai laajuuden osalta, koska vaikutusmekanismit py-
syvät samana ja vaihtoehtojen välillä vain voimaloiden lukumäärä vaihtelee saman alueen si-
sällä, eikä vaikutusten laajuudessa näin ollen ole eroa vaihtoehtojen välillä. 

13.5.3 Törmäysvaikutukset 

Lintujen törmäyksiä tuulivoimaloihin on todettu ympäri maailmaa. Tutkimusmenetelmien ja -
alueiden sekä havaittujen tulosten vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta, ja yksittäiseen tuulivoi-
malaan on havaittu törmäävän 0–60 lintua vuodessa (Meller 2017). Keskeisin törmäysmääriin 
vaikuttava tekijä on tuulivoimapuiston sijainti. Suurimpaan osaan tuulivoimaloista törmää kor-
keintaan muutamia lintuja vuodessa, tai ei välttämättä ainuttakaan, kun taas joihinkin linnustol-
lisesti huonoihin paikkoihin sijoitettuihin voimaloihin voi törmätä vuosittain jopa kymmeniä lin-
tuja (Meller 2017). Suomen oloissa suuria törmäysmääriä ei ole havaittu, vaan törmäysten on 
todettu olevan varsin harvinaisia. Pohjois-Pohjanmaan metsäisillä maa-alueilla törmäysmäärien 
on todettu vaihtelevan alueesta ja arviointimenetelmästä riippuen noin 1–5 lintuyksilön välillä 
vuodessa (Suorsa 2019, Meller 2017, FCG Suunnittelu ja Tekniikka 2017, Koistinen 2004). On 
huomioitava, että esitetty arvio koskee kaikkea alueella läpi vuoden tapahtuvaa lintujen liikeh-
dintää, eikä esimerkiksi vain muuttavia lintuja. 

FCG:n linnustovaikutusten seurannoissa vuosina 2014–2019 vasta keväällä 2018 havaittiin en-
simmäisen suora törmäys tuulivoimalaan, kun kahdesta voimaloiden lähellä kaartelevasta kur-
jesta toinen osui pyörivään lapaan (Suorsa 2019). Seurantojen aikana rekisteröitiin lisäksi joita-
kin ”läheltä piti” -tilanteita, joissa linnun havaittiin lentävän alle 100 metrin etäisyydellä tuuli-
voimalasta. Selvitysten perusteella läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista vuosina 2016–2018 ha-
vaituista lintuyksilöistä oli Kalajoen ja Pyhäjoen tutkimusalueilla alle yhden prosentin (Suorsa 
2019). Tuulivoimalan pyörivän roottorialan läpi lentäminenkään ei suoraan tarkoita kuolettavaa 
osumaa, vaan laskennallisesti keskimäärin noin 5–15 % roottorialan läpi lentävistä linnuista 
osuisi tuulivoimalan lapoihin. Seurannoissa onkin havaittu useita pyörivien lapojen välistä lentä-
viä lintuja. 

Voimaloiden lapojen lisäksi etenkin metsäkanalinnut voivat törmätä myös voimaloiden runkoon 
(ks. kappale 13.5.1., missä käsitellään metson törmäyksiä).  

Maakotkaan kohdistuvat törmäysvaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä viranomais- ja asi-
antuntijakäyttöön tarkoitetussa osiossa. 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen törmäysvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena merkittävyy-
deltään vähäisiksi.  

13.5.4 Mahdollisten harusten vaikutus linnustoon 

Lintujen törmäyksiä mastojen tai muiden rakenteiden harusvaijereihin ei ole tutkittu Suomen 
oloissa. Ulkomaisia tutkimuksia kuitenkin löytyy, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyssä tutki-
muksessa verrattiin eri korkuisia, harusvaijereilla varustettuja ja harustamattomia mastoja. Kes-
kikorkeiden (116–146 metriä) harustettujen mastojen alapuolelta löydettiin selvästi enemmän 
kuolleita lintuja verrattuna harustamattomiin mastoihin. Korkeisiin (yli 300 metriä) harustettui-
hin ja harustamattomiin mastoihin törmäsi enemmän lintuja kuin keskikorkeisiin harustettuihin 
mastoihin. Kalifornian Altamont Passin tuulivoimapuistossa on havaittu, että alueen tuulivoima-
loita matalampiin harustettuihin säähavaintomastoihin törmäsi enemmän lintuja kuin alueen 
tuulivoimaloihin.  

Harustetut mastot eivät kuitenkaan ole lintujen törmäysriskin kannalta suoraan verrannollisia 
harustettuihin tuulivoimaloihin, koska mastoissa harusvaijereita on enemmän ja ne kiinnittyvät 
myös korkeammalle mastojen yläosaan. Tuulivoimaloissa haruksia on mahdollisesti vain kolme, 
ja ne kiinnittyvät noin tuulivoimalan puoliväliin. Tuulivoimalan lapojen pyöriminen ja muutenkin 
massiivisempi rakenne, joita lintujen on todettu väistävän, aiheuttaa sen, että linnut lentävät 
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yleensä kauempana tuulivoimaloista. Todennäköisesti suurin osa linnuista lentää myös tuulivoi-
maloiden harusten ulkopuolella.  

Ulkomaalaiset tutkimukset osoittavat harusvaijerien lisäävän lintujen törmäysriskiä huomatta-
vasti erilaisten mastojen kohdalla. Mastojen vaijerit ovat kuitenkin kevyemmän rakenteen 
vuoksi huomattavasti ohuempia verrattuna tuulivoimaloiden vaijereihin. Esimerkiksi ensimmäis-
ten Suomeen rakennettujen harustettujen tuulivoimaloiden harukset ovat pääasiassa noin 20–
40 paksuja vaijerikimppuja. Näin paksut rakenteet ovat linnuille selvästi paremmin havaitavissa, 
kuin tavanomaisten tele- ja säämastojen ohuet harusvaijerit. 

Mahdollisten harusten vaikutus lintujen törmäysriskiä kasvattavana tekijänä arvioidaan melko 
vähäiseksi tuulivoimaloiden aiheuttamaan törmäysriskien kokonaisuuteen nähden. Harusten 
vaikutuksiin liittyy kuitenkin melko paljon epävarmuustekijöitä. 

Mikäli voimalatornit varustetaan harusvaijereilla, tulisi mahdollisia törmäyksiä seurata tehoste-
tusti osana tuulivoimahankkeen linnustovaikutusten seurantaa. 

13.5.5 Sähkönsiirtoreittien vaikutus linnustoon 

Linnustoon kohdistuvina vaikutuksina metsäympäristöjen pesimäalueen menetykset ovat mer-
kitykseltään paikallisia ja avohakkuun kaltaisia. Voimajohto toteutetaan pääosin nykyisten joh-
tojen yhteyteen, joten elinympäristön muutokset jäävät vähäisiksi. Voimajohtohankkeen ei ar-
vioida aiheuttavan pysyviä muutoksia metsä- tai suoalueiden lintulajistossa tai parimäärissä. Ra-
kennusvaiheesta aiheutuu linnustolle ohimenevää häiriötä. Uuteen maastokäytävään sijoittu-
valla johtoreittiosuudella linnuston elinympäristöolot muuttuvat nykytilanteeseen nähden sel-
västi, mutta muutoksen merkitys metsälinnustolle jäänee kokonaisuutena vähäiseksi pitkällä ai-
kavälillä.  

Voimajohdot aiheuttavat linnuille törmäysriskin. Lintujen on kuitenkin todettu melko tehok-
kaasti väistävän voimajohtimia ja näin kykenevän välttämään törmäyksen. Törmäysriski kasvaa, 
jos näkyvyys on huono sateen, sumun, pilvisyyden tai vuorokaudenajan vuoksi. Voimajohtoreitin 
läheisyydessä pesivistä linnuista riski kohdistuu lähinnä suurikokoiseen petolintuun. Paikallisten 
pesivien lintujen on tutkimusten mukaan kuitenkin havaittu oppivan väistämään voimajohtoja 
todennäköisemmin kuin läpimuuttavan linnuston (Ferrer & Janss 1999). Koska voimajohto sijoit-
tuu pesimäalueiden läheisyydessä jo olemassa olevan voimalinjan vierelle, ei lintujen törmäys-
riskiä arvioida erityisen merkittäväksi lukuun ottamatta suurta petolintulajia, jonka osalta se ar-
vioidaan vähintään kohtalaiseksi. Johtimien määrän muutoksella on voimajohtokokonaisuuden 
näkyvyyttä parantava vaikutus ja siten johtimien määrän lisäys vaikuttaa törmäysriskiä vähentä-
västi (Koskimies 2009). Koistisen (2004) tutkimuksen mukaan koko Suomessa linnuston keski-
määräinen vuotuinen sähköjohtimiin törmäämisestä aiheutuva kokonaiskuolleisuus on lasken-
nallisesti arvioiden 200 000 yksilöä, mikä merkitsee noin 0,7 kuolettavaa törmäystä voimajohto-
kilometriä kohden vuodessa. Törmäystodennäköisyys on arvioitu suuremmaksi alueilla, joilla pe-
sii tai jonne kerääntyy paljon lintuja, kuten kosteikkoalueilla.  

Erään tutkimuksen mukaan (Haas 2005) törmäysriski on suurempi alue- ja jakeluverkossa kuin 
kantaverkossa, sillä korkealle sijoittuva ja paksujohtoinen voimajohto on havaittavampi kuin pie-
nemmät sähkölinjat. Lisäksi vaihejohtimien väli voimalinjoissa on niin suuri, ettei suurikaan lintu 
yllä kahteen johtimeen yhtä aikaa, jolloin sähköiskujen riski vähenee. Teoreettisesti voidaan aja-
tella, että suurissa voimajohdoissa törmäysriski kuitenkin kasvaa, sillä törmäyksen mahdollista-
via johtimia on enemmän. Fingrid Oyj on teettänyt useita linnuston törmäysriskitutkimuksia voi-
majohtohankkeiden suunnittelun yhteydessä (Koskimies 2003, Koskimies ym. 2008, Koskimies 
2009). Tutkimuksissa on tarkkailtu voimajohdon korkeuden muutoksen vaikutuksia linnustoon. 
Muun muassa Pernajanlahdella johtorakenteen muutoksen ei todettu lisänneen törmäysriskiä 
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kosteikkoalueen linnustolle. Tutkimuksissa voimajohtojen aiheuttaman törmäysriskin merki-
tystä on arvioitu lajiston suotuisan suojelun tason kautta ja yleinen riski populaatiotasolla on 
todettu vähäiseksi. Luontoselvitysten perusteella johtoreitille tai sen välittömään läheisyyteen 
ei sijoitu erityisen merkittäviä linnuston pesimä- tai levähdysalueita, jolla elinympäristö- ja tör-
mäysvaikutuksia tulisi tarkemmin tutkia. Linnustoltaan monipuolisimpia alueita ovat johtoreit-
tien läheisyyteen sijoittuvat Natura-alueet, joille kohdistuvia vaikutuksia käsitellään tarkemmin 
Natura-arvioinnissa.  

Tuulivoimahankkeeseen liittyvien voimajohtojen rakentaminen muuttaa lintujen elinympäris-
töjä sekä aiheuttaa häiriötä etenkin niiden rakentamisen aikana. Voimajohdon rakentamisen 
merkittävimmiksi pesimälinnustoon kohdistuviksi haittavaikutuksiksi arvioidaan rakentamisen 
aiheuttamat elinympäristöjen tuhoutuminen ja muuttuminen. Voimajohdon rakentamisen ai-
heuttama häiriövaikutus arvioidaan lyhytaikaiseksi, sillä voimajohdon rakentaminen tapahtuu 
tietyssä paikassa hyvin rajallisen ajan siirtyen sen jälkeen seuraavaan paikkaan. Voimajohdon 
huoltotöiden aiheuttama häiriövaikutus arvioidaan vähäiseksi. 

Muuttolinnuston osalta  sähkönsiirtoreittien vaikutukset alueen kautta muuttavalle linnustolle 
arvioidaan kokonaisuutena merkittävyydeltään vähäisiksi, koska alue sijoittuu pääosin länsiran-
nikon päämuuttoreittien ulkopuolelle lukuun ottamatta kurjen syysmuuttoreittiä. Kokonaisuu-
tena läpimuuttavan linnuston yksilömäärät jäävät alueella pieneksi ja muutto tapahtuu suurelta 
osin korkeammalla kuin voimajohtolinjat ovat. Yhteenveto sähkönsiirtoreittien vaikutuksista ja 
niiden merkittävyydestä on koottu taulukkoon 13-1. 

 

13.5.6 Yhteenveto vaikutuksista 

Taulukko 13-1. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset linnustoon 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

  VE 1 VE 2 

PESIMÄLINNUSTO 

Tavanomainen pesi-
mälajisto 

Hankealueen metsätalousvaltaisella alueella tuuli-
voimarakentamisen vaikutukset tavanomaiseen pe-
simälinnustoon jäävät merkittävyydeltään vähäisiksi. 

vähäinen - vähäinen - 

Suojelullisesti arvok-
kaat lajit ja linnustol-
lisesti arvokkaat 
kohteet 

Alueella esiintyy uhanalaisia lintulajeja, joista suurin 
osa on sidoksissa alueen suo- ja kosteikkoelinympä-
ristöihin, joille ei ole osoitettu rakentamista. Talous-
metsien uhanalaisille lintulajeille hankkeen vaikutuk-
set jäävät vähäisiksi ja ovat merkityksettömiä suh-
teessa alueella harjoitettavaan metsätalouteen.  

vähäinen - vähäinen - 

Metso Tämänhetkisen sijoittelusuunnitelman mukaan met-
son soidinpaikoille kohdistuu sekä elinympäristön 
muutoksista, että häiriöstä aiheutuvia vaikutuksia. 
Tämä on vaikutuksista merkittävin, sillä jos soidin-
paikat autioituvat, metsot eivät lisäänny alueella. 
Myös metsojen reviirit heikkenevät jossain määrin 
laajemmin, mutta vaikutus on vähäinen verrattuna 
alueella jo vaikuttavaan metsätalouteen. Lisäksi 
metson on todettu olevan herkkä törmäyksille voi-
maloiden runkoihin.  

suuri - - - suuri - - - 

MUUTTOLINNUSTO 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset linnustoon 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

  VE 1 VE 2 

Läpimuuttava lajisto 
Lintujen muutto alueella on (kurjen syysmuuttoreittiä 
lukuun ottamatta) pääosin vähäistä ja hajanaista, jo-
ten alueen läpimuuttavaan lajistoon ei arvioida koh-
distuvan vähäistä suurempia vaikutuksia, koska lintu-
jen, myös kurkien, tiedetään päämuuttoreiteilläkin 
kiertävän tuulivoimapuistoja ja väistävän yksittäisiä 
tuulivoimaloita. Lisäksi kurkien muuttokorkeus on 
yleensä useita satoja metrejä, jolloin ne lentävät sel-
västi tuulivoimaloiden törmäyskorkeuden yläpuo-
lella. 

 
  

vähäinen - vähäinen - 

Muutonaikaiset le-
päily- ja ruokailualu-
eet 

Perhonjoen laakson (tulva)pelloilla sekä lähialueen 
kosteikoilla on paikallista merkitystä muuttolintujen 
lepäily- ja ruokailualueina. Kohteet sijoittuvat kui-
tenkin tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle, eikä 
häiriövaikutustenkaan arvioida ulottuvan kohteille 
saakka kuin korkeintaan vähäisissä määrin herkim-
pien lajien kohdalla.  

vähäinen - vähäinen - 

YHTEISVAIKUTUKSET 

Pesimälinnusto Maakotkaan aiheutuu merkittävyydeltään kohtalai-
sia yhteisvaikutuksia. Myös vaikutus metson soidin-
paikkoihin arvioitiin hankealueella suureksi. Muuhun 
lajistoon tässä mukana olevilla hankkeilla ei arvioida 
olevan yhteisvaikutuksia. 

kohtalainen - - kohtalainen - - 

Muuttolinnusto Kurkea lukuun ottamatta hankealue ei sijoitu merkit-
täville muuttoreiteille, joten yhteisvaikutukset mui-
den hankkeiden kanssa jäävät vähäisiksi. Kurkien ar-
vioidaan muuttavan pääasiassa törmäyskorkeuden 
yläpuolella ja pystyvän väistämään tuulivoimapuis-
tot. 

vähäinen - vähäinen - 
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Taulukko 13-2. Tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutus linnustoon. Vaikutuksen 
merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 

 

Tuulivoimapuiston sähkönsiirron vaikutus linnustoon 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VEA VEB VEC VED 
PESIMÄLINNUSTO      
Tavanomainen pesi-
mälajisto 

Merkittävimmät sähkönsiirtolin-
jojen aiheuttamat haittavaiku-
tukset pesimälinnustolle arvioi-
daan olevan rakentamisen ai-
heuttama muutos elinympäris-
töihin, mikä lisää pirstoutu-
mista. Kokkonevan merkittävim-
mät linnustolliset arvot ovat 
soilla ja lammilla, joten tavan-
omaiselle metsien pesimälajis-
tolle vaikutukset jäävät vähäi-
siksi ja ajoittuvat sähkönsiirto-
linjojen rakentamisajankohtaan. 

vähäinen - 
 

vähäinen - vähäinen- ei vaiku-
tusta 

Suojelullisesti arvok-
kaat lajit ja linnustol-
lisesti arvokkaat koh-
teet 

Suojelullisesti arvokkain lajisto 
keskittyy soille ja lammille. Säh-
könsiirron vaikutukset arvioi-
daan suojelullisesti arvokkaille 
lajeille ja linnustokohteille kui-
tenkin kokonaisuutena vähäi-
siksi. Vaikutuksia voidaan lieven-
tää avomaa-alueilla merkitse-
mällä sähkönsiirtoreitit huo-
miopalloilla sekä ajoittamalla ra-
kentaminen pesimäajan ulko-
puolelle. Kotkan osalta vaikutuk-
set on arvioitu erillisessä asian-
tuntija- ja viranomaiskäyttöön 
tarkoitetussa liitteessä. 

vähäinen- vähäinen - vähäinen - ei 
vaikutus
ta 

MUUTTOLINNUSTO      
Läpimuuttava lajisto Perhon Kokkonevan sähkösiirto 

sijoittuu Länsi-Rannikon pää-
muuttoreittien ulkopuolelle lu-
kuun ottamatta kurjen syys-
muuttoreittiä. Kokonaisuutena 
läpimuuttavan linnuston yksilö-
määrä jää alueella pieneksi ja 
muutto tapahtuu suurelta osin 
korkeammalla kuin voimajohto-
linjat ovat. 

vähäinen - vähäinen - vähäinen - ei 
vaikutus
ta 

Muutonaikaiset le-
päily- ja ruokailualu-
eet 

Perhonjoen laakson (tulva)pel-
toalueiden ja lähiympäristön 
kosteikoiden vuoksi Kokkonevan 
hankealueella on paikallista 
merkitystä muuttolintujen le-
päily- ja ruokailualueena. Voi-
majohtoreittien VEA ja VEB koh-
dalla vaikutukset muutonaikai-
siin lepäily- ja ruokailualueisiin 
arvioitiin kohtalaisiksi. 
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13.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Pesimälinnustoon kohdistuvia suoria vaikutuksia voidaan lieventää huomioimalla linnuston kan-
nalta arvokkaat elinympäristöt sekä arvokkaat luontokohteet hankkeen suunnittelussa. Tuuli-
voimapuiston rakentaminen niin tiiviiksi kuin se teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista, vä-
hentää elinympäristöihin kohdistuvien muutosten laajuutta ja sitä kautta myös linnustoon koh-
distuvia vaikutuksia. Tuulivoimapuiston rakennustoimien yhteydessä voidaan huolellisella suun-
nittelulla välttää turhia metsän- ja maankäsittelytoimia ja rajata rakentaminen mahdollisimman 
pienelle alueelle. Pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää myös ajoittamalla 
rakennustyöt mahdollisuuksien mukaan lintujen pesimäkauden ulkopuolelle, erityisesti linnus-
tollisesti arvokkaiden kohteiden läheisyydessä. Yleensä pesimäkauden alkuvaiheiden, eli munin-
nan ja haudonnan aikaan (huhtikuun loppu–kesäkuu) linnut hylkäävät pesintänsä kaikkein her-
kimmin. 

Merkittävimmät lievennystoimet voidaan saada aikaan maakotkan ja metson kohdalla. Maakot-
kan osalta lievennystoimet on selostettu tarkemmin vain viranomaiskäyttöön osoitetuissa erilli-
sessä liitteessä 11. Metson soidinpaikat on esitetty vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liit-
teessä 12.  

Yleisesti on käytössä suositus, minkä mukaan etäisyys tuulivoimalaan metson soidinalueelta tu-
lisi olla noin 300–500 metriä. Tuulivoimaloiden sijoittelussa metsojen soidinpaikat on otettu 
huomioon. Lisäksi soidinpaikkojen läheisyydessä sijaitsevien tuulivoimaloiden rakentaminen on 
mahdollista ajoittaa soidin- ja pesimäajan ulkopuolelle. Koska metsoon kohdistuvat vaikutukset 
arvioidaan olevan linnuston osalta merkittävyydeltään suuria, samalla myös koko linnustoon 
kohdistuvat kokonaisvaikutukset lievenevät.  

Voimajohdon osalta vaikutuksia voidaan lieventää asentamalla voimajohtoon näkyvyyttä paran-
tavat pallot ja ajoittamalla rakentaminen linnuston pesimäkauden ulkopuolelle. 
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13.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuuksia, koska on huomattava, että luonnon eri 
osatekijät muodostavat monitasoisen ja monimutkaisten biologisten prosessien verkoston, 
jossa yhdessä osatekijässä tapahtuva muutos voi vaikuttaa myös useisiin muihin osatekijöihin. 
Tapahtumien ennustettavuus luonnossa vaihtelee huomattavasti useista eri tekijöistä johtuen, 
ja myös sattumalla on usein huomattava merkitys. 

Kokkonevan tuulivoimapuiston alueella suoritettujen linnustoselvitysten aikana on pystytty 
muodostamaan hyvä kuva alueen pesimälinnustosta, suojelullisesti arvokkaista lajeista, linnus-
tollisesti arvokkaista kohteista, alueen kautta muuttavasta linnustosta sekä pesimä- ja muutto-
linnuston liikkumisesta alueella. Hankealueella toteutettujen pesimälinnustoselvitysten tarkoi-
tus ei ollut selvittää kaikkien yleisten metsälintulajien reviirien sijainteja tai parimääriä alueella, 
mutta selvitysten myötä saatua pesimälinnuston yleiskuvaa voidaan kuitenkin pitää kattavana. 
Hankealueella esiintyvässä lajistossa on kuitenkin vuosien välistä vaihtelua mm. säätekijöistä ja 
ravintoresursseista johtuen, jolloin yhden vuoden mittaisissa selvityksissä ei välttämättä havaita 
kaikkia alueella tavallisesti esiintyviä suojelullisesti arvokkaita lajeja. Esimerkiksi petolinnuilla 
saatavissa olevan ravinnon määrä säätelee voimakkaasti niiden esiintymistä. 

Muuttolinnustoselvitysten merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät enimmäkseen muutta-
vien lintujen lukumäärissä ja muuttoreiteissä tapahtuvaan luontaiseen vuosittaisvaihteluun. Yh-
den vuoden kevät- ja syysmuuttokauden kattavat selvitykset ovat usein vaikeasti yleistettävissä 
pidemmälle ajanjaksolle, koska lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet riippuvat mm. vallitse-
vasta säätilasta. Sääolosuhteet vaikuttavat vuosittain voimakkaasti lintujen käyttämiin muutto-
reitteihin ja muuton ajoittumiseen. Säätilan lisäksi myös alueen maankäytön muutokset vaikut-
tavat lintujen lepäilyyn ja ruokailuun alueella, ja niiden vaihtelusta vuosien välillä ei ole tarkem-
paa tietoa. Tätä epävarmuutta lieventää merkittävästi Tiira-havaintoaineisto, jota hyödyntä-
mällä on saatu kattavampi kuva alueen kautta kulkevasta muuttolinnustosta pidemmällä aika-
välillä. 

Muutontarkkailu ja lentokorkeuksien sekä etäisyyksien arvioiminen sisältää aina jonkin verran ha-
vainnoijasta johtuvia virhelähteitä, jolloin ne ovat havainnoijan subjektiivisia ja muutontarkkailu-
kokemuksesta riippuvia arvioita. Työhön osallistuneilla henkilöillä on kuitenkin useamman kym-
menen vuoden mittainen lintuharrastustausta ja he ovat kokeneita muutontarkkailijoita, mikä vä-
hentää huomattavasti epävarmuustekijän merkitystä. Alueella suoritettujen muutontarkkailujen 
kattavuus sekä tarkkailun tuloksena syntyneen havaintoaineiston laatu ja muu havainnointia täy-
dentävä aineisto arvioitiin kokonaisuutena riittäväksi luotettavaa vaikutusten arviointia varten. 

Vaikutusarviointi on laadittu alueen tämänhetkisen nykytilan perusteella, mutta esimerkiksi 
maankäytön muuttuessa myös tuulivoimahankkeesta riippumattomista tekijöistä, alueen ti-
lanne voi olla merkittävästikin erilainen tuulivoimapuiston rakentamisen aikaan. Alueen tulevai-
suutta suunniteltaessa olisi kuitenkin suositeltavaa huomioida alueen arvokas linnusto ja turvata 
niiden elinolosuhteet jatkossakin, mm. linnustovaikutuksia lieventävien toimenpiteiden kautta.  



Suomen Hyötytuuli Oy Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET ELÄIMISTÖÖN 

 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 221 

14 VAIKUTUKSET ELÄIMISTÖÖN 

14.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiir-
ron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinympäristön pinta-alan menetyk-
sinä ja elinympäristöjen laadun heikkenemisenä sekä rakentamisen aikaisena häiriövaikutuk-
sena. Elinympäristöjen pinta-alan menetyksellä voi lisäksi olla välillisiä, toissijaisia vaikutuksia 
ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liittyvien alueiden välillä. 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja selvityksissä pääpaino on EU:n luontodirek-
tiivin liitteen IV (a) lajiston esiintymisessä. 

14.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

14.2.1 Yleistä 

Tietoja hankealueen eläimistöstä on saatu alueelle sekä sähkönsiirtoreiteille toteutetuista luon-
toselvityksistä (Latvasilmu 2021a, Latvasilmu 2021b), sidosryhmien haastatteluista sekä yleisistä 
lajiston levinneisyystiedoista ja lajitietokeskuksen aineistoista.  Laajemmalla alueella esiinty-
västä eläimistöstä on hankittu tietoja myös muista seudulla toteutettujen tuulivoimahankkeiden 
luonto- ja linnustoselvityksistä. Hankealueella esiintyvää tavanomaisempaa eläimistöä on myös 
havainnoitu yleispiirteisesti alueelle toteutettujen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. 

Hankkeen yhteydessä toteutettujen luontoselvitysten tulokset on raportoitu tarkemmin YVA-
selostuksen tausta-aineistona olevassa luonto- ja linnustoselvitysten erillisraportissa (liitteet 6 
ja 7). 

14.2.2 Direktiivilajien erillisselvitykset 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja, joi-
den lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on Suomen luonnonsuo-
jelulain 49 §:n nojalla kielletty. Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteeseen II kuu-
luu eläin- ja kasvilajeja, joiden suojelemiseksi tulee perustaa erityisiä suojelualueita eli Natura-
alueita.  

EU:n luontodirektiivin liitteissä IV (a) ja II mainitun eläinlajiston osalta hankealueelle ja sähkön-
siirtoreiteille toteutetuissa luonto- ja linnustoselvityksissä on huomioitu eri lajeille potentiaalisia 
elinympäristöjä (mm. viitasammakko, lepakot, liito-orava, saukko, suurpedot) sekä niiden esiin-
tymisedellytyksiä hankealueella ja laajemmin sen ympäristössä. Lajien esiintymisestä on saatu 
tietoja etenkin keväällä toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä ja kanalintujen soidinai-
kaan havaittujen lumijälkien perusteella (mm. saukko, suurpedot).  

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista lajeista tarkemmin on selvitetty lepakoiden ja vii-
tasammakon esiintymistä alueella.  

Aktiivista lepakkokartoitusta suoritettiin lajiryhmän inventointisuositusten mukaisesti kesä-elo-
kuussa. Lepakoiden esiintymistä ja mahdollisia päivehtimispaikkoja on kartoitettu (Latvasilmu 
2021a) aktiividetektorilla viitenä eri ajankohtana (9.-10.6, 18.-19.7, 26.-27.7, 16.-17.8 sekä 29.-
30.8) kesä-elokuussa 2021. Aiemmilla käynneillä on havainnoitu mahdollisia kohteita lepakoiden 
esiintymiselle, kuten rakennuksia tai kolopuita.    

Liito-oravan esiintymistä on inventoitu hankealueen ympäristön potentiaaliin nähden kattavasti 
pesimälinnustoselvitysten yhteydessä. Havainnot viitasammakon esiintymisstä on kirjattu luonto-
kohteiden kuvauksissa sekä erilliset viitasammakkohavainnot omana kohteenaan luontoselvitys-
ten tuloksissa. Viitasammakon esiintymistä on selvitetty kahden kartoituskerran inventointina tou-
kokuussa 2021, loppuillan ja alkuyön aikana.  



Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto Suomen Hyötytuuli Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
VAIKUTUKSET ELÄIMISTÖÖN 
 
 
 

222 FCG Finnish Consulting Group Oy 

Alueelle laadittujen luontoselvitysten mukaan metsäpeurojen ja muiden nisäkkäiden jälkiä on 
tarkkailtu hankiaikaan sekä kesän mittaan aina alueella liikuttaessa ja mahdolliset merkitykselli-
set havainnot tallennettu paikkatietoon. Havaintoja on tehty metsäpeuroista, saukosta, ah-
masta ja karhusta. Esiintymispaikat on raportoitu erillisessä vain viranomaiskäyttöön tarkoite-
tussa liitteessä (Liite 12).  

14.2.3 Vaikutusarviointi ja käytetty kriteeristö 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käy-
tetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. Vaikutuskohteen herkkyyden sekä muutoksen suuruusluo-
kan perusteella johdetaan arvio vaikutusten merkittävyydestä.  

14.3 Eläimistön yleiskuvaus 

Hankealueen eläimistö koostuu pääosiltaan seudullisesti tyypillisistä nisäkkäistä ja muista eläin-
lajeista, jotka ovat sopeutuneet elämään ihmisen voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja suoalu-
eilla sekä viljelyksessä ja turvetuotannossa olevilla alueilla tai niiden liepeillä. Hankealue sijoittuu 
hirvien syyslaidunkierron alueelle ja hirvien on todettu suuntaavan Ullavan suunalle talvilaitu-
milleen.  Hirvieläimistä alueella esiintyvät myös metsäkauris ja metsäpeura. Suurpedoista alu-
eella esiintyvät kaikki suurpetolajit.  

14.3.1 EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja, joi-
den lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on Suomen luonnonsuo-
jelulain 49 §:n nojalla kielletty.  

Hankealueelle sijoittuu hyvin vähän liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä, eikä merkkejä liito-
oravan esiintymisestä löytynyt alueelta. Koko laajalla alueella ei ole kuin yksittäisiä kolopuita, 
haavikkoa on lähinnä avosuon keskellä olevissa metsäsaarekkeissa ja kuusikoita sekä kuusia se-
kapuuna on hyvin niukasti. Kiiskilammen luoteispuolella hankealuerajauksen ulkopuolella on la-
jille soveltuvaa metsää, jossa on myös kolopuita, mutta lajia ei sieltäkään havaittu.  (Latvasilmu 
2021a).  

Hankealueella toteutetuissa lepakkoselvityksissä havaittiin vain muutama yksittäinen viiksi-
siippa; heinäkuussa lajista tehtiin havainto Patinojalla, jossa havaittiin myös pesimäpaikaksi so-
piva kolopuu muiden selvitysten aikana ja elokuun puolivälissä yksi viiksisiippa havaittiin saalis-
telemassa Nielupuron peltojen viereisellä louhoslammella. Patinojan varren metsäkuvio on 
mahdollinen lisääntymis- ja levähdyspaikka. Louhoksella ei vaikuttanut olevan kuitenkaan li-
sääntymis- ja levähdyspaikkaa. Elokuun lopun käynnillä havaittiin yksi viiksisiippa saalistamassa 
Kärmelammen eteläpuolella. Tuolloin lepakot liikkuvat jo laajalla alueella ja voivat olla myös 
syysmuutolla, mutta läheisessä Varessaaressa on myös lajille sopivia kolopuita. Yllättäen Suo-
men yleisintä lepakkolajia pohjanlepakkoa ei havaittu lainkaan, vaikka sen havaittavuus on sel-
västi suurempi kuin mm. viiksisiipoilla. (Latvasilmu 2021a) 

Saukon lumijälkiä havaittiin useita Olkinevalta lähtevän ison ojan ja allikoiden varressa sekä yh-
det jäljet Suovanevan eteläpuolella. Saukko liikkuu talvisin laajalla alueella ravinnonhankin-
nassa. Saukon pesäpaikat sijaitsevat todennäköisesti Perhonjokivarressa ja se on käynyt etsi-
mässä mm. talvehtivia sammakoita ojista jääkannen alta. Havaintopaikat eivät myöhempien ke-
säistenkään käyntien perusteella ole saukon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. (Latvasilmu 
2021a).  

Viitasammakon osalta hankealueen inventoinneissa havaittiin muutamia viitasammakoiden li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lajin tärkeimmät elinalueet sijoittuvat Suovanevalle, Kiiskilam-
melle ja Kyyrälammelle. Olkinevan osalta havainnot tehtiin noin viidestä yksilöstä turvetuotan-
toalueen ojista. (Latvasilmu 2021a) 
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Kuva 14-1. hankealueen lepakkoselvityksissä tehdyt havainnot (kartta; Latvasilmu 2021),  

 

Kuva 14-2. Luontoselvityksessä tehdyt havainnot viitasammakoista sijoittuvat kartan osoittamille luonto-
kohteille. Kuvassa hankevaihtoehto VE1.  
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Hankealueella tehtiin luontoselvitysten yhtydessä havaintoja metsäpeurasta, jonka tärkeimmät 
elinalueet jälkien runsauden ja polkujen perusteella tulkittiin Suovanevalle sekä Olkinevan luon-
nontilaisille osille.  

Hankkeen YVA-prosessin yhteydessä on haastateltu alueella toimivan metsästysseuran edusta-
jia sekä riistanhoitoyhdistyksen nimeämää suurpetoyhdyshenkilöä. Seuran edustajien havainto-
jen mukaan hankealueella ja laajemmin seudulla esiintyy kaikkia suurpetoja. Suurpetohavain-
toja hankealueelta on suden, ahman ja karhun osalta lähinnä yksittäisiä Tassu-rekisterin mu-
kaan, ilveshavaintoja ei lainkaan. Karhuja seuran alueella liikkuu syksyisin Nielupuron ja Pie-
lesojan varsilla olevien riistakameroiden perusteella. Ahman ja ilveksen kannasta metsästysseu-
ralla ei ole tarkempaa tietoa, mutta ahmaa tavataan vain satunnaisesti. Susihavaintojen paino-
pisteen todetaan olevan Salamajärven suunnilla. Hankealue sijoittuu viimeisimmässä susikan-
nanarviossa tulkitulle (Luke 2022) Perhon reviirille ja hankkeessa tarkastelujen vaihtoehtoisten 
sähkönsiirtorettien eteläosat sijoittuvat Alajärven reviirille (kuva 14.2). Susihavaintoja hankealu-
eelta tai sen lähiseudulta on vähän tai ne eivät tule seuralle ja riistanhoitoyhdistykselle tietoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14-3. Hankkeen ja sen sähkönsiirtoreitin sijoittuminen tulkituille susireviireille. Reviirirajaukset Luke 
-aineistot 2022.  

14.4 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

14.4.1 Vaikutukset tavanomaiseen eläinlajistoon 

Tuulivoimaloiden perustusten sekä huoltoteiden rakentamisesta aiheutuu runsaasti melua, joka 
leviää alueen ympäristöön, mutta vaimenee melko nopeasti rakennuspaikkojen ulkopuolella. 
Rakentamistoimista kantautuva melu ja muu häiriö ajoittuu melko lyhyelle ajalle, jonka jälkeen 
melua ja häiriötä aiheuttavat työvaiheet vähenevät merkittävästi. Hankealueella elävät eläimet 
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ovat todennäköisesti jossain määrin jo tottuneet alueella liikkuviin ja melua aiheuttaviin metsä-
työkoneisiin sekä turvetuotantoon ja maanviljelyyn liittyviin koneisiin. Rakennustoimien vaiku-
tukset alueen tavanomaiselle lajistolle arvioidaan vähäiseksi, ja herkemmän lajiston on ainakin 
jossain määrin mahdollista siirtyä rakentamisalueiden ulkopuolelle, jos melun ja häiriön määrä 
ylittää niiden sietorajan. On todennäköistä, että rakentamistoimien jälkeen eläimet tottuvat nii-
den elinympäristöön rakennettuihin tuulivoimaloihin, ja palaavat hankealueella sijaitseville elin-
alueilleen. 

Tuulivoimapuiston toiminnanaikaiset vaikutukset alueen yleiseen nisäkäslajistoon arvioidaan 
kokonaisuutena vähäisiksi. Tuulivoimaloiden lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamalla melulla 
sekä valojen ja varjojen välkkeellä ei arvioida olevan vähäistä suurempaa vaikutusta alueella elä-
vien eläinten elinolosuhteisiin. Useimpien eläinten (mm. kettu, metsäjänis, hirvieläimet, pikku-
nisäkkäät) arvioidaan ennen pitkään tottuvan tuulivoimaloiden aiheuttamiin häiriöihin ja ole-
massaoloon, kuten ne tottuvat myös mm. tie- ja raideliikenteeseen sekä metsätyökoneisiin. Tut-
kimusten mukaan pienempien nisäkkäiden kuten mm. ketun ja metsäjäniksen esiintymisessä ja 
käyttäytymisessä ei ole havaittu eroja tuulivoimapuistojen ja referenssialueiden välillä (Menzel 
& Pohlmeyer 1999). Tuulivoimaloiden toiminnan ja huoltoteillä tapahtuvan liikenteen sekä mah-
dollisesti myös muun ihmistoiminnan lisääntyminen saattaa aiheuttaa herkimmille eläinlajeille 
stressiä, jolla saattaa olla vähäisiä välillisiä vaikutuksia niiden lisääntymismenestykseen (Barja 
ym. 2007). Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä Suomessa yleisenä ja runsaana 
esiintyville metsien nisäkkäille, joiden elinympäristöjä sijoittuu yleisesti laajalle alueelle.  

Hirven arvioidaan tottuvan sopivilla laidunmailla esiityviin tuulivoimaloihin hyvinkin pian raken-
tamisen aikaisen koneliikenteen vähentyessä. Hirven liikkuminen hankealueille on usein esille 
tullut kysymys tarkasteltaessa metsästysmahdollisuuksien muutosta. Haastatteluissa esille tul-
leiden näkemysten mukaan hirven liikkumisesta ollaan huolissaan, mutta todetaan myös, että 
hirvi ei pitkään reagoi sellaiseen ärsykkeeseen, joka ei tuota niille vaaraa. Tätä näkemystä tukee 
myös tutkimus, jossa hirvieläinten todettiin tottuvan melko nopeasti uusiin häiriötekijöihin, 
joista ei aiheudu niille välitöntä vaaraa (Grandin 1997). Esimerkiksi Kalajoen, Ylivieskan, Pyhä-
joen ja Raahen toiminnassa olevien tuulivoimapuistojen alueella elää edelleen hirviä, ja niiden 
jälkiä on havaittu usein aivan tuulivoimaloiden alapuolella (FCG linnustoseurannat 2014–2019).  

Tuulivoimaloiden toiminnan ja huoltoteillä tapahtuvan liikenteen sekä mahdollisesti myös muun 
ihmistoiminnan lisääntyminen saattaa aiheuttaa herkimmille eläinlajeille stressiä, jolla voi olla 
vähäisiä välillisiä vaikutuksia niiden lisääntymismenestykseen (Barja ym. 2007). Tämän vaikutuk-
sen ei kuitenkaan arvioida merkittävästi heikentävän Suomessa yleisenä ja runsaana esiintyvien 
talousmetsäalueiden nisäkkäiden lisääntymismenestystä ja populaatiokokoja.   

Tuulivoimapuiston hankevaihtoehdoilla ei ole käytännön eroa eläimistöön kohdistuvien vaiku-
tusten suuruuden tai merkittävyyden kannalta. Rakentamisesta aiheutuvien häiriövaikutusten 
ja elinympäristöjen muutoksen osalta eläinlajiston herkkyys vaihtelee, mutta kokonaisuutena 
herkkyys arvioidaan vähäiseksi (pl. metsäpeura). Piennisäkkäät eivät yleensä häiriinny elinym-
päristössä tapahtuvista muutoksista juuri lainkaan, kun taas esimerkiksi suurpedot saattavat häi-
riintyä lisääntyvästä ihmistoiminnasta. Tuulivoimapuiston aiheuttamilla muutoksilla elinympä-
ristöjen käytössä (mm. tiestön määrä lisääntyy), lajikoostumuksessa tai eläinten yksilömäärissä 
arvioidaan olevan suuruudeltaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia eri nisäkäslajeille.  

Tuulivoimahankkeen vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien aiheuttamat vaikutukset alueen eläi-
mistöön arvioidaan vähäisiksi, sillä voimajohtojen rakentaminen sijoittuu tavanomaiseen voi-
makkaasti käsiteltyyn talousmetsään, jossa ei ole alueen eläimistölle erityisen tärkeitä elinym-
päristöjä. Sähkönsiirron voimajohtojen alueilta raivattavan metsän pinta-ala on myös vähäinen 
suhteessa alueen ympärille jäävien alueiden pinta-alaan. 
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14.4.2 Vaikutukset direktiivilajistoon 

Suurelta osin voimakkaan metsätalousvaltainen ja kasvupaikkatyypeiltään karu hankealue ei ole 
lepakoille erityisen soveliasta elinympäristöä, ja alueella havaitut lepakkotiheydet olivatkin hy-
vin alhaisia. Alueella on intensiivisen metsätalouden muokkaamia eri-ikäisiä talousmetsiä, joilla 
esiintyviin lepakkolajeihin tuulivoimapuistoilla on yleisesti havaittu olevan vain vähäisiä vaiku-
tuksia (Rydell ym. 2012). Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla ei myöskään havaittu lepakoiden 
tärkeitä ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kolopuita tai rakenteita. 
Alueen kautta suuntautuva lepakoiden muutto arvioidaan vähäiseksi. Kokonaisuutena tuulivoi-
mahankkeella arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia lepakoiden elinolosuhteisiin alueella. 

Hankealueelta paikannettiin luontoselvitysten yhteydessä muutamia viitasammakon lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja (Kuva 14-2). Osa alueelta paikannetuista lajin elinympäristöistä sijoittuu 
suoalueen rimpisiin osiin ja osa hankealueella todennetuista viitasammakon esiintymisalueista 
sijoittuu ihmisen ylläpitämiin elinympäristöihin eli turvetuotantoalueen kanavaverkostoon. 
Usein turvetuotantoalueen ylläpitämien kosteikoiden tai kanavien kuivuessa viitasammakot to-
dennäköisesti hakeutuvat uusille elinalueille lähiseudulla. Tuulivoimaloiden rakennuspaikat si-
joittuvat nyt paikannetuista viitasammakon elinalueista siinä määrin etäälle, ettei hankkeen ra-
kentamistoimilla arvioida olevan vähäistä suurempaa hydrologiaa muuttavaa vaikutusta vii-
tasammakon elinolosuhteisiin. Suoria pinta-alamenetyksiä lajin elinympäristöille, ja sen vuoksi 
luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen poikkeusluvan tarvetta hankkeessa ei aiheudu.  

Hankealueelta ei paikannettu lainkaan liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa aluetta tai viit-
teitä lajin esiintymisestä, joten tämän perusteella hankkeen rakentamisella ei arvioida olevan 
lainkaan vaikutuksia liito-oravaan.  

Hankealueella esiintyvien suurpetojen elinalueet ovat laajoja, ja suunniteltu tuulivoimapuisto 
kattaa siten vain pienen osan niiden elinpiirien kokonaislaajuudesta. Tuulivoimapuisto muuttaa 
hankealueen elinympäristöjä ja luonnetta, mutta alue on jo ennestään hyvin voimakkaasti ihmi-
sen muokkaamaa seutua, jossa ihmisten ja koneiden liikkuminen on ollut melko säännöllistä. 
Hankealueen ympäristössä, myös Natura-alueen eteläosissa, metsäautotieverkosto on jo nykyi-
sin kohtalaisen kattava. Tuulivoimahankkeen rakentamisenaikainen vilkkaampi toiminta jossain 
määrin aiheuttaa lisääntyvää häiriötä ja myös karkottaa alueella satunnaisesti liikkuvia suurpe-
toja. Alue on laaja ja usein tuulivoimahankkeet rakentuvat vaiheittain, jolloin alueella on myös 
rauhallisempia osia suurpetojen liikkumiseen. Suurpetoja tulee todennäköisesti esiintymään 
alueella myös tulevaisuudessa, sillä hirvieläimiä esiintyy alueella jatkossakin. Suurpetojen on to-
dettu myös tottuvan niiden elinalueille rakennettuihin tuulivoimaloihin, mm. susi liikkuu havain-
tojen perusteella jo rakennetuilla tuulipuistoalueilla mm. Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudulla 
(FCG 2014-2019, seurantahankkeiden havainnot).  

Suden osalta hankealueen ei todeta sijoittuvan Perhon reviirin ydinalueelle, missä lajin lisäänty-
minen tapahtuu. Susi on koiraeläimenä hyvin sopeutuvainen ja lauman yksilöiden arvioidaan 
väistävän tuulivoiman rakentamisalueita ko. rakennusvuonna, mutta palaavan tälle osalle revii-
riään, kun tuulivoimalat ovat tuotannossa ja etenkin kun alueella hirvieläimet edelleen liikkuvat 
laidunkierrollaan. Susilaumassa pesäalue sijoittuu usein eri vuosina eri alueelle laajaa reviiriä il-
man häiriötekijöitäkin, joten rakentamisenaikaisen häirinnän ei arvioida heikentävän susilau-
man pesintämenestystä, etenkään, kun Kokkonevan hankealue ei sijoitu tulkitun reviirin ydin-
alueelle. Yhteisvaikutuksena maankäytöön muutosten ja hankkeiden rakentamisten ajoittumi-
nen reviirin eri osilla yhtä aikaa aiheuttaa suurempaa häiriövaikutusta reviirin käytölle, kuin ra-
kentuminen ja/tai talousmetsien hakkuut vain yhdessä osissa reviiriä, jolloin osa reviiristä säilyy 
rauhallisempana. Susi valitsee oletettavasti pesimäalueensa vuosittain rauhallisimmalta osalta 
reviiriään. Kokkonevan hankkeen toteutumisen ei arvioida uhkaavan tulkitun reviirin elinkelpoi-
suutta jatkossa, eikä reviirin kykyä ylläpitää myös perhelaumaa. Susireviirille kohdistuva häiriö-
vaikutus on useiden tekijöiden summa, eikä Kokkonevan alueella talvisin avoimena pidettävä 
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tieverkosto merkittävällä tavalla heikennä susireviirin nykytilaa tai häiriötöntä talviaikaista revii-
rinkäyttöä.  

Hankealueelle sijoittuva ojaverkosto on vedenlaadultaan humuspidoista, eikä niissä esiinny sel-
laisia uomanosia tai koskiosuuksia, että ne olisivat mm. talvella avoimena tai niiden vedenlaatu 
ja uoman morfologia viittaisivat siihen, että alueelle sijoittuisi saukon kannalta sopivia lisäänty-
mis- ja levähdysaleita tai talviaikaisia hyviä ruokailualueita.  Saukkoa saattaa esiintyä sen laajalla 
reviirillä myös talvisin hankealueen tai sen sähkönsiirtorettien alueille sijoittuvissa ojissa ja isom-
missa uomissa. Virtavedet penkereineen ovat hankkeissa ja voimajohtoreittien pylvässijoitte-
luissa aina huomioitavia kohteita, jolloin niihin jää hankesuunnittelussa riittävä etäisyys, ettei 
vedenlaadun nykytilanteeseen aiheuteta lisäkuormitusta. Tämän johdosta hanke tai sen sähkön-
siirtovaihtoehdot eivät aiheuta vähäistä suurempaa uhkaa saukon esiintymiselle ja elinympäris-
töjenlaadulle.  

Metsäpeura esiintyy hankealueella sekä sen vaihtoehtoisilla sähkönsiirtoreiteillä runsaana ja 
seutu on laajemmin tarkasteltuna Suomenselän osakannan keskeistä kevät-, kesä- ja syys-
laidunaluetta. Yleisesti tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset peuroille arvioi-
daan aiheutuvan talousmetsiin sijoittuvan tieverkoston lisääntymisestä ja sitä myöden lisäänty-
neen häiriön kautta, kun alueiden saavutettavuus paranee (FCG 2015). Kokkonevan tuulivoima-
hankkeessa liikennöinnin ja ihmisen liikkumisen aiheuttama häiriövaikutus lisääntyy jonkin ver-
ran nykytilanteeseen verrattuna Hangasneva-Säästöpiirinnevan Natura-alueen eteläpuolella, 
vaikka myös nykyisellään tuulivoima-alueen sekä Natura-alueen väliselle osuudelle sijoittuu 
metsäautotieverkostoa.  

Tuulivoimarakentaminen lisää talousmetsissä maisemarakenteen fragmentoitumista ja heiken-
tää tai vähentää näin metsäpeurojen elinympäristöjä niin suoran kuin epäsuoran vaikutuksen 
kautta (FCG 2015, Jaakkola 2015a, Jaakkola 2015b). Metsäpeuran elinympäristöt ovat kesä- ja 
talvilaidunalueilla erityyppisissä ympäristöissä. Yleisesti metsäpeura suosii elinympäristönään 
alueita, joissa esiintyy vanhoja kuusivaltaisia metsiä sekä koskemattomia laajoja suoalueita, 
joissa hirviä ja susia on vähemmän kuin nuoremmissa talousmetsissä (Metsähallitus 2019). Ny-
kyisin elinalueitaan laajentavan metsäpeuran on todettu viihtyvän myös hyvin nuorten ja 
tasaikäisten talousmetsien alueilla. Peurat suosivat avoimia ja tuulisia paikkoja, joissa ne voivat 
havaita pedot kaukaa, ja joilla on vähemmän häiritseviä hyönteisiä (Metsähallitus 2019). Kesä-
aikaan peurat viihtyvät reheväkasvuisilla soilla ja talvella harvapuustoisissa ja karuissa kangas-
metsissä, hiekkaharjanteilla ja kalliometsissä, joissa on jäkälää ja luppoa. Keväällä peuravaatimet 
hakeutuvat vasomaan rauhallisille alueille. Puoskarin (2017) mukaan Kainuun populaation met-
säpeurat harjoittavat mikrohabitaatinvalintaa lisääntymispaikkaa etsiessään ja vaatimet näyttä-
vät pyrkivän voimakkaasti veden läheisyyteen. Kainuussa myös tiestö vaikuttaa metsäpeuran 
vasomispaikanvalintaan lähes yhtä voimakkaasti kuin vesistöt, ja peurat pyrkivät ainakin 1 km 
päähän kulkuväylistä (Puoskari 2017). Montosen (1974) mukaan metsäpeura suosii vasontapaik-
kanaan vanhaa kuusivaltaista metsää ja usein pohjoisrinteitä. Jälkimmäisen kriteerin taustalla 
voi olla suurpetojen taipumus suosia peuran vasomisaikana keväällä aurinkoisempia etelärin-
teitä. Myöhemmin pienen vasan kansa peuravaatimet hakeutuvat laajoille soille, missä näky-
vyyttä ympäristöön on hyvin.  

Kokkonevan hankealueella on etenkin Suovannevalla ja Olkinevan luonnontilaisen pohjoisosan 
aolueella metsäpeuralle soveltuvaa kesäelinympäristöä ja lähimmillään hankkeen rakentamis-
toimia sijoittuu 200-300 metrin etäisyydelle näistä alueista. Vaikka hanke ei suoraan kavenna 
metsäpeuran kesälaitumia tai potentiaalisina tulkittuja vasomisalueita, aiheuttaa se melun ja 
visuaalisen liikkeen myötä häiriövaikutusta peuralle herkän lisääntymiskauden aikana. Hanke-
alueella on todennäköisesti myös peuran elinalueisiin soveltuvia talousmetsien alueita.  Hanke-
alueella ei arvioida olevan peuran synnytysalueina mieluisia, edellä todettuja, pohjoisrinteen 
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kuusivaltaisia metsiä tai veden lähelle (lammet, järvet) sijoittuvia kohteita. Sen sijaan hankealu-
een pohjoispuoliset lammet avosuoalueilla ovat peuran lisääntymisalueina hyvin mahdollisia ja 
potentiaalisia. Tuulivoimaloiden toiminnan aikana peuran oletetaan tottuvan lapojen liikkee-
seen, mutta haitallisempaa saattaa olla tiestön myötä avosuolaiteille kohdistuva ihmisten liikku-
misen lisääntyminen.  

Kevät- ja syysvaelluksella metsäpeurat liikkuvat laajemmalla alueella päävaelluksen suuntautu-
essa nykyisin hankealuetta lähimpänä Oksakosken seudulta kohti Lappajärven-Vimpelin talveh-
timisalueita.  

Hankealueen pohjoisosan suot ovat osa Natura-alueen yhteyteen sijoittuvaa ekologista verkos-
toa, joka sijoittuu metsäpeuran kesälaidunalueille sekä osin syyskerääntymien alueille.  Peurat 
liikkuvat alueella ja sen pohjoispuolen laajalla suoseudulla, ja saattavat hyvinkin jatkossa liikkua 
toiminnassa olevan tuulivoimapuiston alueen läpi, sillä voimaloiden välinen etäisyys on vähin-
tään 600-800 metriä. Tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa metsäpeurat voivat vältellä aluetta, 
jolloin ne joutuvat etsimään uusia reittejä vaeltaessaan talvi- ja kesälaidunalueilleen. Metsäpeu-
ran on kuitenkin mahdollista löytää vaihtoehtoisia reittejä, sillä laji ei ole vaelluskauden aikana 
ihmistoiminalle yhtä herkkä kuin vasontakaudella. Usein syysaikaan metsäpeuroille on tyypillistä 
kerääntyä peltoalueille, jopa ihmisasutuksen tuntumaan eivätkä ne myöskään välttele yhtä tiu-
kasti tiealueita. Tuulivoima-alueiden seurantatutkimuksissa (FCG 2014-2019) on havaittu mm. 
hirven sekä ihmistoiminnalle herkiksi arvioitujen suurpetojen (ilves ja susi) liikkuvan tuulivoima-
puistojen alueilla jälleen rakennusvaiheen jälkeen, joten todennäköisesti myös metsäpeurojen 
on mahdollista tottua toiminnassa oleviin tuulivoimaloihin. Suomenselän seudulla peurojen 
vaelluskäyttäytymisessä ei todennäköisesti tule tapahtumaan merkittävää muutosta tuulivoi-
marakentamisesta huolimatta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Talvilaidunalueiden sijainnin 
luontainen vaihtelu sekä laidunkierron laajalle alueelle sijoittuvien susireviirien tilanne ja vah-
vuus tulevat jatkossa todennäköisesti myös määrittelemään peurojen vaellusreittien suuntau-
tumista, eikä niitä voida ennakoida tai edes huomioida tuulivoimahankkeiden vaikutustarkaste-
lussa.   

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Kokkonevan tuulivoimahankkeen rakentumisen 
vaikutus Perhon seudulla esiintyvälle metsäpeuran osakannalle on suuruudeltaan lievä ja mer-
kittävyydeltään kohtalainen.  

14.4.3 Vaikutukset tuotantoeläimiin 

Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun, matalataajuisen melun tai varjostuksen vaikutuksista 
tuotantoeläimiin ei ole Suomen olosuhteissa tutkittu. Tutkimustuloksia tuulivoiman vaikutuk-
sista tuotantoeläimiin on jonkin verran Keski-Euroopasta. Porojen osalta laaditussa norjalais-
sessa tutkimuksessa tuulivoimaloiden melun tai varjostuksen (etäisyys tuulivoimalaan 10–450 
metriä) ei ole havaittu aiheuttavan muutoksia eläinten käyttäytymisessä tai stressitilassa (Flydal, 
2004). On mahdollista, että laiduneläimet, joiden liikkuminen on rajoitettua, kokevat uuden liik-
keen ja vähäisemmänkin melun aluksi stressaavana. Hevosilla ja lampailla suoritetuissa tutki-
muksissa on todettu 60–75 dB:stä alkaen melutason (mikä tahansa ääntä aiheuttava laite) ai-
heuttavan eläimille stressitason nousua (Ames & Arehart 1972; Christensen ym. 2005). Välittö-
mästi tuulivoimalan alapuolella melutaso voi nousta 50–60 dB:iin. Voimalan ääni peittyy usein 
luonnonääniin sekä tuulen tai liikenteen aiheuttamaan taustameluun (Helldin ym. 2012). Useat 
eläinlajit kuulevat huomattavasti korkeampia taajuuksia kuin ihminen. Ilmakehän absorptio kas-
vaa voimakkaasti taajuuden kasvaessa. Tämän johdosta nämä ultraäänet vaimenevat vielä ihmi-
sen kuulemia korkeimpia ääniä nopeammin etäisyyden kasvaessa. Ultraäänien vaikutus rajoit-
tuu siten hyvin pienelle alueelle voimala-alueen sisällä. 
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14.4.4 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Taulukko 14-1. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset eläimistöön 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

  VE 1 VE 2 

Hankealue 

Metsien yleiset 
eläinlajit 

Hankealueen kaltaisella voimakkaan ihmistoiminnan alai-
sella alueella ja ihmisen luomassa elinympäristössä tuuli-
voimarakentamisen vaikutukset alueen eläimistöön jää-
vät merkittävyydeltään vähäisiksi. Hankevaihtoehdoilla ei 
ole käytännön eroa vaikutusten suuruudessa ja merkittä-
vyydessä. 

vähäinen - vähäinen - 

EU:n luontodirektii-
vin liitteen IV (a) ja II 
lajisto 

Alueen lepakkotiheydet ovat alhaisia, ja lepakoihin koh-
distuvat vaikutukset jäävät kokonaisuutena vähäisiksi. Vi-
tasammakoiden ja saukon elinalueille ei aiheudu hank-
keen rakentamisesta niiden nykytilaa heikentäviä vaiku-
tuksia. Saukon elinympäristönä alueen humuspitoiset ja 
virtaamaltaan vähäiset ojaverkostot eivät ole merkittä-
viä, eivätkä suurempien ja uomaltaan luonnontilaisten 
virtavesien ominaisuudet muutu hankkeen rakentumisen 
myötä. Liito-oravaa hankealueella ei inventoinneissa ha-
vaittu.  
 
Suurpetoihin kohdistuvat häiriövaikutukset ovat muuta 
lajistoa voimakkaampia, sillä suurpedot ovat herkempiä 
häiriölle, mutta jo ennestään voimakkaan ihmistoiminnan 
alaisella alueella myös niiden liikkumiseen ja elinolosuh-
teisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Tul-
kitulle susireviirille ei arvioida aiheutuvan sellaisia vaiku-
tuksia, että reviirin kyky jatkossa ylläpitää mm. perhelau-
maa heikkenisi hankkeen johdosta.  
 
Metsäpeuraa esiintyy hankealueella sekä sen vaihtoeh-
toisilla sähkönsiirtoreiteillä runsaana ja seutu on laajem-
min tarkasteltuna Suomenselän osakannan keskeistä ke-
vät-, kesä- ja syyslaidunaluetta. Hankkeen ihmisen liikku-
misen aiheuttama häiriövaikutus lisääntyy jonkin verran 
nykytilanteeseen verrattuna Hangasneva-Säästöpiirinne-
van Natura-alueen eteläpuolella. Metsäpeura voi edel-
leen liikkua hankealueella, vaikka hanke rakentuisi. Met-
säpeuran syysaikaiseen kiimakerääntymisen alueeseen 
hankkeen vaikutukset ovat epäselvät, mutta usein suuria 
syksyisiä tokkia esiintyy myös ihmisasutuksen tuntu-
massa peltoalueilla, joten peuran syysaikaisen elinkierron 
vaiheen ei arvioida olevan erityisen herkkää aikaa häiriö-
vaikutusten kannalta.   

kohtalainen 
-- 

kohtalainen 
-- 

Vaikutukset tuotan-
toeläimiin 

Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden vaikutuksista tuotantoaläimiin 
on hyvin vähän tutkimuksia. Vaikutuksia voisi periaatteessa 
muodostua melun seurauksena, mutta tälllöin melutason tulisi 
olla huomattavan korkea ja voimaloiden sijaita lähellä. 
Vaikutuksia tuotantoeläimiin ei arvioida Kokkonevan sijainti hu-
omioon ottaen muodostuvan. 

ei vaiku-
tusta 

ei vaikutusta 
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Taulukko 14-2.  Tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus eläimistöön. Vaikutuksen merkittävyys 
muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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14.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Eläimistöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää rajaamalla rakentamistoimet mahdolli-
simman suppealle alueelle, jolloin eläinlajien elinympäristöihin kohdistuvat vaikutukset ovat vä-
häisempiä. Hankkeen vaikutuksia EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeille voidaan vähentää 
huomioimalla eri lajien kannalta tärkeät elinympäristöt ja olosuhteet sekä lajien liikkuminen 
elinalueiden välillä ja riittävä etäisyys metsäpeuran laidunalueiden ja tuulivoimaloiden välillä. 

14.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankealueella toteutettujen luonto- ja linnustoselvitysten aikana on pystytty muodostamaan 
riittävän kattava kuva hankealueella esiintyvästä eläinlajistosta ja eri lajeille tärkeistä alueista 
sekä mahdollisista lisääntymis- ja levähdyspaikoista.  

Hankealueen laajuudesta ja käytettävissä olleiden resurssien määrästä johtuen joitain tärkeitä 
elinalueita tai mahdollisia EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja on saattanut jäädä selvityksissä löytämättä. Eri lajeille merkittävien kohteiden olemas-
saolo löydettyjen kohteiden ulkopuolella arvioidaan kuitenkin epätodennäköiseksi.  

Selvitysten aikana on myös pystytty varmistamaan, että lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei si-
joitu tuulivoimaloiden rakennuspaikoille ja huoltotiestön alueelle (pl. viitasammakko), jolloin 
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset eivät muodostu 
merkittäviksi. 

Sähkönsiirtoretillä ei tehty viitasammakkoselvitystä. Viitasammakko voi esiintyä sähkönsiirtorei-
tille sijoittuvissa lammissa tai kosteikoissa. Vaikutukset viitasammakkoon voidaan kuitenkin vält-
tää sijoittamalla pylväät riittävän kauas potentiaalisista kohteista siten, että vaikutuksia kohtei-
den hydrologiaan ei muodostu.   Viitasammakon erillisselvitykset eivät ole voimajohtohank-
keessa tarpeen, kun viitasammakolle solveltuvat elinympäristöt huomioidaan pylvässijoitte-
lussa.  

Sähkönsiirtoreitin osalta liito-oravan esiintyminen on epätodennnäköistä huomioiden se, että 
kohteet ovat erittäin pienialaisia, eristäytyneitä ja ne sijoittuvat karujen kangasmetsien ja ojitet-
tujen soiden seuduille. Tiedossa olevien liito-oravien havainnot seudulla ovat hyvin vähäisiä, ja 
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esimerkiksi OX2:n Lestijärvi-Alajärvi voimajohtoreitin luontoselvityksissä vuonna 2014 ei tehty 
lainkaan liito-oravahavaintoja. Liito-oravan esiintyminen voidaan selvittää, kun sähkösiirtoreitti 
on valittu. Lajirynmäselvitykset (mm. liito-orava) on harkittava siinä vaiheessa, kun potentiaali-
sin reitti on muilta osin valittu. 
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15 VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN, LUONNONSUOJELUALUEISIIN JA SUOJE-
LUOHJELMIEN KOHTEISIIN 

15.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Natura-alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina virallisia ja päivitet-
tyjä Natura-tietolomakkeita. Mikäli Natura-alueilta on olemassa niiden suojeluperusteena ole-
vien luontotyyppien ja lajien esiintymätietoja tarkentavia selvityksiä, käytetään niitä arvioinnissa 
soveltuvin osin. Lisäksi hyödynnetään myös muuta Natura-alueilta sekä niiden lähiympäristöstä 
olemassa olevaa kirjallisuus- tai selvitystietoa. 

Natura-alueiden lisäksi tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös muut 
lähialueelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet 
sekä suojeluohjelmien täydennysehdotuskohteet. Vaikutusarvioinnin pohjana ovat alueiden 
suojeluperusteet ja kriteerilajit sekä alueella esiintyvän lajiston ja elinympäristöjen tila. 

15.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

15.2.1 Yleistä 

Luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai yh-
dessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää val-
tioneuvoston Natura 2000-verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen luonnon-
arvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkos-
toon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä 
vaikutukset. 

Luonnonsuojelulain 66 §:ssä todetaan, että viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen to-
teuttamiseen tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoi-
tettu arviointimenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-
verkostoon. 

Luontodirektiivin (SAC) perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen alueiden osalta tar-
kastelu on suppeampi, koska luontodirektiivin mukaisiin kasvilajeihin, luontotyyppeihin tai eläin-
lajistoon kohdistuvat suorat vaikutukset eivät tuulivoimahankkeen osalta ulotu kovin laajalle 
alueelle. Lintudirektiivin (SPA) perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen alueiden 
osalta mahdollisten vaikutusten tarkastelualue voi olla laajempi, mutta se rajataan noin 10 kilo-
metrin etäisyydelle hankealueesta sijoittuviin Natura-alueisiin. 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen vaikutuksia Natura-alueille tarkastellaan luonnonsuojelualin 
65 §:n mukaisessa Natura-arvioinisa kohteelle Hangasneva-Säästöpiirinneva. 

15.2.2 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelmien alueisiin kohdistuvien vai-
kutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liit-
teessä 1.  

15.3 Suojelualueiden nykytila 

15.3.1 Natura-alueet 

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu Natura-alueita (kuva 15.1.). Lähin Na-
tura-alue, Hangasneva-Säästöpiirinneva (FI1001010 / SAC), sijoittuu lähimmillään noin 1,4 kilo-
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metrin etäisyydelle hankealueen pohjois/koillispuolelle. Hangasnevan-Säästöpiirinnevan alu-
eelle sijoittuu myös luonnonsuojelualuetta, soidensuojeluohjelman aluetta ja vanhojen metsien 
suojelualuetta. Seuraavaksi lähin Natura-alue on Patanajärvenkangas (FI1001003, SAC), joka si-
joittuu lähimmillään noin 6,2 kilometrin etäisyydelle hankealueelta. Taulukossa 15-1. on esitetty 
Natura-alueiden sijoittuminen 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

Taulukko 15-1. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys 

voimaloista 
Ilmansuunta 

hankealueelta 

Natura-alueet   

Hangasneva-
Säästöpiirinneva 

FI1001010 SAC 1,4 km 
pohjoiseen/ 

koilliseen 

Patanajärvenkangas FI1001003 SAC 6,2 km lounaaseen 

Salamajärvi FI1001013 SAC 7,3 km itään 

Hötölamminneva FI1001011 SAC 8,6 km etelään 

Huosianmaankallio FI0800071 SAC 8,6 km lounaaseen 

 

Sähkönsiirtoreitti A sijoittuu Patanajärvenkankaan (FI1001003) Natura-alueelle. Tämän vuoksi 
tarkasteluun on otettu myös sähkönsiirtoreitti C, joka kiertää Patanajärvenkankaan Natura-alu-
een. Sähkönsiirtoreitti B kulkee moniosaisen Pohjoisnevan (FI0800012) Natura-alueen vierestä 
niin, että Natura-alueen osia on sähkönsiirtoreitin molemmin puolin. Sähkönsiirtoreitti B kiertää 
Hötölamminnevan (FI1001011) Natura-alueen itäpuolelta noin 0,1 kilometrin etäisyydeltä. Säh-
könsiirtoreittien läheisyyteen (alle 1 km) sijoittuvat Natura-alueet on lueteltu taulukossa 15-2. 

Taulukko 15-2. Sähkönsiirtoreittejä lähimmät (1 km etäisyys) Natura-alueet. Etäisyyden perässä 
on suluissa lähimmäksi sijoittuva sähkönsiirtoreitti. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste Etäisyys sähkönsiirtoreiteistä 

Natura-alueet 

Patanajärvenkangas FI1001003 SAC 0,0 km (VE A) 

Hötölamminneva FI1001011 SAC 0,1 km (VE B) 

Pohjoisneva FI0800012 SAC 0,1 km (VE B) 
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Kuva 15-1. Natura-alueiden sijoittuminen hankealueeseen ja sen sähkönsiirtovaihtoehtoihin 
nähden. 

15.3.2 Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet 

Lähin luonnonsuojelualue on Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualue (SSA100051), 
joka sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä (kuva 15.2.). Seuraavaksi lähin luonnonsuojelualue 
on Alimmaisen Penninkilammen rannat (YSA235778), joka sijaitsee noin 4,4 kilometrin etäisyy-
dellä.  

Lähimmät suojeluohjelmien alueet ovat Hangasnevan-Luolannevan alue SSO100314 (soiden-
suojeluohjelman alue, etäisyys 1,5 km), Ristirannankangas AMO000007 (Hauta Perhossa) (van-
hojen metsien suojelualue, etäisyys 2,0 km), Leskunkankaat AMO100530 (vanhojen metsien 
suojelualue, etäisyys 3,3 km) ja Säästöpiirinneva SSO100310 (soidensuojeluohjelman alue, etäi-
syys 4,1 km) (kuva 15.2.). 

Soidensuojelun täydennysehdotuksen (Alanen ym. 2015) alue Suovaneva-Soidinneva-Mais-
lampi-Olkineva sijoittuu osittain hankealueelle, alueen pohjoisosassa. Olkinevan ympäristössä 
olevaa aluetta on Metsähallituksen omalla päätöksellä suojeltu ja hankealueen pohjoispuolelle 
sijoittuva osa soidensuojelun täydennysehdotusalueesta on ns. lakisääteiseen suojeluun tulevaa 
aluetta (kuva 15-3).  Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdon VEC tuntumaan, reitin länsipuolelle si-
joittuu soidensuojelun täydennysehdotuskohde Kaukaloisennevan-Hallaneva (kuva 15-3).  
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Kuva 15-2. Luonnonsuojelu- ja suojeluohjelmien alueiden sijoittuminen hankealueeseen ja voi-
majohtoreitteihin nähden. 
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Kuva 15-3. Soidensuojelun täydennysehdotusalueiden sijoittuminen hankealueeseen ja voi-
majohtoreitteihin nähden. 

 

Taulukossa 15-3. on lueteltu hankealueesta 10 kilometrin etäisyydelle sijoittuvat luonnonsuoje-
lualueet, suojeluohjelmien alueet ja soidensuojelun täydennysohjelman alueet. 

 

Taulukko 15-3. Hankealuetta lähimmät luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien alueet ja soi-
densuojelun täydennysohjelman alueet. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys 

voimaloista 
Ilmansuunta 

hankealueelta 

Luonnonsuojelualueet  

Hangasnevan-
Säästöpiirinnevan  

soidensuojelualue 

SSA100051 
valtion luonnonsuojelu-

alue 
1,5 km 

pohjoiseen/ 

koilliseen 

Alimmaisen  

Penninkilammen rannat 
YSA235778 

yksityinen luonnon-
suojelualue 

4,4 km koilliseen 

Patanajärvenkankaan  

luonnonsuojelualue 
ESA303319 

muu luonnonsuojelu-
alue 

6,3 km lounaaseen 

Syrjäjoki YSA234275 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
6,8 km itään 

Virvatuli  YSA237036 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
7,0 km pohjoiseen 
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Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys 

voimaloista 
Ilmansuunta 

hankealueelta 

Salamanperän luonnon-
puisto 

LPU090007 
valtion luonnonsuojelu-

alue 
7,2 km itään 

Salonneva YSA206420 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
7,5 km itään 

Elämäinen 1 YSA204295 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
7,7 km koilliseen 

Pilleskytön luonnon-
suojelualue 2 

YSA103759 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
8,6 km lounaaseen 

Isoraivio YSA202574 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
9,4 km lounaaseen 

Perkkiökallio YSA207335 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
9,7 km lounaaseen 

Suojeluohjelmien alueet  

Hangasnevan-Luo-
lannevan alue 

SSO100314 
soidensuojeluohjelman 

alue 
1,5 km 

pohjoiseen/ 

koilliseen 

Ristirannankangas (Hauta 
Perhossa) 

AMO000007 
vanhojen metsien suo-

jelualue 
2,0 km koilliseen 

Leskunkankaat AMO100530 
vanhojen metsien suo-

jelualue 
3,3 km lounaaseen 

Säästöpiirinneva SSO100310 
soidensuojeluohjelman 

alue 
4,1 km 

pohjoiseen 

 

Patanajärvenkangas AMO100115 
vanhojen metsien suo-

jelualue 
6,5 km lounaaseen 

Elämäinen LVO100225 
lintuvesiensuojelu-

ohjelma 
7,7 km koilliseen 

Saarenmaankorpi AMO100532 
vanhojen metsien suo-

jelualue 
8,6 km etelään 

Pilleskydön alue SSO100322 
soidensuojeluohjelman 

alue 
8,7 km lounaaseen 

Saarijärven reitti  

Leuhunkosken yläpuolella 
MUU090022 

koskiensuojeluohjelman 
alue 

9,2 km kaakkoon 

Hötölamminnevan- 

Mittarinnevan alue 
SSO100307 

soidensuojeluohjelman 
alue 

9,3 km etelään 

Isoraivion lehtokorpi LHO100338 lehtojensuojeluohjelma 9,6 km lounaaseen 

Soidensuojelun täydennysehdotuksen alueet 

Suovaneva-Soidinneva-
Maislampi-Olkineva 

  0 km pohjoisosa 
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Sähkönsiirtoreitti A kulkee sekä Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueen (ESA303319) että 
Patanajärvenkankaan vanhojen metsien suojelualueen (AMO100115) läpi. Lisäksi sähkönsiirto-
reitti B sijaitsee osaksi koskiensuojeluohjelman alueella. Sähkönsiirtoreittien sijoittuminen luon-
nonsuojelualueisiin, suojeluohjelmien alueisiin ja soidensuojelun täydennysehdotuksen aluei-
siin nähden (1 km etäisyydeltä) on kuvattu taulukossa 15-4. 

Taulukko 15-4. Sähkönsiirtoreittejä lähimmät (1 km etäisyys) luonnonsuojelualueet, suojeluoh-
jelmien alueet ja soidensuojelun täydennysehdotuksen alueet. Etäisyyden pe-
rässä on suluissa lähimmäksi sijoittuva sähkönsiirtoreitti. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys sähkön- 

siirtoreiteistä 

Luonnonsuojelualueet 

Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualue ESA303319 
muu luonnonsuojelu-

alue 
0,0 km 

Pohjoisnevan-Haapinevan soidensuojelu-
alue 

SSA100049 
valtion luonnon-

suojelualue 
0,2 km 

Lisähöykinpuro YSA244624 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
0,2 km 

Ahvenlamminnevan soidensuojelualue SSA100056 
valtion luonnon-

suojelualue 
0,3 km 

Ylimmäisennevan soidensuojelualue SSA100055 
valtion luonnon-

suojelualue 
0,7 km 

Suojeluohjelmien alueet 

Patanajärvenkangas AMO100115 
vanhojen metsien su-

ojelualue 
0,0 km (VE A) 

Saarijärven reitti Leuhunkosken yläpuolella MUU090022 
koskiensuojeluohjel-

man alue 
0,0 km (VE B) 

Pohjoisneva-Haapineva SSO100309 
soidensuojeluohjel-

man alue 
0,2 km (VE B) 

Hötölamminnevan-Mittarinnevan alue AMO100532 
soidensuojeluohjel-

man alue 
0,3 km (VE B) 

Ahvenlamminnevan aamialue SSO100324 
soidensuojeluohjel-

man alue 
0,3 km (VE B) 

Ristiharju HSO100088 
harjujensuojeluohjel-

man alue 
0,4 km (VE B) 

Ylimmäisennevan aamialue SSO100323 
soidensuojeluohjel-

man alue 
0,7 km (VE B) 

Soidensuojelun täydennysehdotuksen alueet 

Kaukaloisenneva-Hallaneva   0,1 km (VE C) 

 

15.3.3 Linnustollisesti arvokkaat alueet 

Hankealueella sijaitsevat Hangasneva-Suovaneva ja Kokkoneva, jotka ovat maakunnallisesti ar-
vokkaita lintualueita (MAALI). Kokkonevan MAALI-alueesta noin 23 hehtaaria ja Hangasneva-
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Suovanevan MAALI-alueesta noin 118 hehtaaria sijaitsee hankealueella. Lähin valtakunnallisesti 
arvokas lintualue (FINIBA) Salamajärven alue sijaitsee 7,3 kilometrin etäisyydellä hankealueen 
itäpuolella. Lähimmät kansainvälisesti arvokkaat lintualueet (IBA) sijaitsevat länsirannikolla yli 
85 kilometrin etäisyydellä.  

Sähkönsiirtoreittien läheisyyteen sijoittuu laaja, moniosainen maakunnallisesti arvokas lintualue 
Pohjois-Juurikkalamminneva-Haarukkalamminneva, jonka läpi sähkönsiirtoreitit A ja B joutuvat 
kulkemaan. Sähkönsiirtoreitti C kiertää Pohjoisneva-Juurikkalamminneva-Haarukkalamminne-
van hieman noin 40 metrin etäisyydeltä. Kaikki linnustollisesti arvokkaat alueet 10 kilometrin 
etäisyydeltä hankealueesta on esitetty kuvassa 15.3. 

 

Kuva 15-3. Valtakunnallisesti (FINIBA) ja maakunnallisesti (MAALI) arvokkaiden lintualuei-
den sijoittuminen hankealueeseen nähden.  

 

15.4 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

15.4.1 Vaikutukset Natura-alueille 

Natura-arviointi Hangasneva-Säästöpiirinneva 
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Hankeen YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65§:n tarkoittama asian-
mukainen arvionti eli Natura-arviointi Hangasneva-Säästöpiirinnevan Natura-alueelle 
(FI1001010/SAC), joka on tämän YVA-selostuksen liitteenä 10.  

Arvioinnin mukaan Hangasneva-Säästöpiirinnevan Natura-alueen suojeluperusteena esitetyille 
luototyypeille ei aiheudu suoria vaikutuksia Kokkonevan tuulipuistohankkeesta tai sen vaihto-
ehtoisista sähkönsiirtoreiteistä. Kokkonevan tuulivoimahankkeen rakentamistoimien aiheutta-
mat potentiaaliset hydrologiset, luontotyyppien olosuhteita heikentävät muutokset samalla va-
luma-alueella Natura-alueen eteläosissa ovat myös epätodennäköisiä suuren etäisyyden vuoksi.   

Tuulivoimahankkeen suurimmat vaikutukset kohdistuvat Natura-alueen luontotyypeille ominai-
seen lajistoon ja siellä erityisesti metsäpeuraan ja maakotkaan, joista metsäpeura on myös suo-
jeluperustelaji. Suojeluperusteena esitetylle tai luontotyypeille ominaiselle lajistolle arvioidaan 
aiheutuvan vähäisiä ja kohtalaisia vaikutuksia ja nämä vaikutukset muodostuvat osittain kohta-
laisiksi tiettyjen voimalapaikkojen sekä useiden hankkeiden yhteisvaikutusten myötä.  

Arvioinnin perusteella tuulivoimahankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia Natura-aluei-
den suojelun perusteena olevan metsäpeuran merkittäville elinalueille Natura-alueella, sillä 
merkittävimmät elinympäristöt ja mm. potentiaalisimmat vasomisalueet sijoittuvat riittävän 
etäälle hankkeen rakentamistoimien alueista. Sen sijaan hankealueen ja Natura-alueen välisessä 
maastossa soidensuojelun täydennysehdotusalueita lähimmät voimalat heikentävät jossain 
määrin peuran elinympäristöjä lähimpien voimaloiden aiheuttamien häiriövaikutusten myötä. 
Kärmelammen ympäristön sekä Olkinevan pohjoisosan lähimpiä voimalapaikkoja lukuun otta-
matta Natura-alueen ja hankealueen välisellä osuudella metsäpeuran elinympäristöjen laatu ja 
lisääntymisedellytykset ovat muutoin tuulivoimahankeen rakentumisen jälkeen edelleen hyvät. 
Soidensuojelun täydennysehdotusalueita lähimpien voimalapaikkojen vaikutusten osalta han-
kevaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole eroja.  

Natura-alueelle ominaisen lajiston osalta sudelle ja etenkin Perhon susireviirille aiheutuvat vai-
kutukset arvioidaan ilmenevän lähinnä mahdollisen häiriövaikutuksen ja ihmistoimintojen li-
sääntymisen kautta. Useiden hankkeiden yhteisvaikutusten myötä suojelualueverkoston olo-
suhteiden pysyvyys ja häiriöttömien alueiden säilyminen korostuvat suden suotuisan suojeluta-
son säilymisessä. Kokkonevan hankkeen ei arvioida merkittävästi muuttavan suden elinalueiden 
häiriöttömyyttä ko. Natura-alueen ympäristössä. Suden osalta hankkeen vaikutukset, lajin herk-
kyys huomioiden, arvioidaan Kokkonevan hankkeessa suuruudeltaan ja merkittävyydeltään vä-
häiseksi molemmissa hankevaihtoehdoissa. Sama vaikutustarkastelu pätee muihin suurpetoi-
hin.  

Kokkonevan hankkeen lisäksi yhteisvaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteille sekä alueelle 
tyypilliselle lajistolle aiheuttavat Ahvenlammin suunnitteilla oleva tuulipuisto Natura-alueen län-
sipuolella sekä kaavoitetut Halsuan tuulipuistot alueen pohjoispuolella. Vaikutusta muodostuu 
etenkin metsäpeuralle ja suurpedoille sekä suurille petolinnuille lähinnä häiriövaikutuksen ja 
yleisen talousmetsien elinalueiden pirstoutumisen vuoksi. Yhteisvaikutuksena useampi tuuli-
puistohanke yhdessä pirstoo seudun tavanomaista metsäluontoa ja tämä yhteisvaikutus kertau-
tuu aina uusien hankkeiden jälkeen.  

Suunniteltu Kokkonevan tuulivoimapuisto sijoittuu Natura-alueella esiintyvän maakotkan revii-
rille. Maakotka ei ole Natura-alueen suojeluperusteena, mutta se arvioidaan osana luontotyy-
peille ominaista lajistoa. Maakotkaan kohdistuvat vaikutukset arvioitiin yksin tai yhdessä lähi-
seudun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa jäävän merkittävien vaikutusten tason alapuolelle 
ja aiheuttavan todennäköisiä, kohtalaisia vaikutuksia. Lieventävillä toimenpiteillä vaikutusten 
suuruutta ja merkittävyyttä voidaan edelleen laskea. Useiden hankkeiden yhteisvaikutusten 
osalta kotkaan kohdistuu todennäköisiä vaikutuksia, jotka ovat merkittävyydeltään kohtalaisia 
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ja kestoltaan pitkäaikaisia. Vaikutukset ovat voimakkaampia kuin Kokkonevan tuulivoimahank-
keella yksinään, mutta jäävät silti merkittävien vaikutusten tason alapuolelle. Yhteisvaikutusten 
kautta on hyvin todennäköistä, että kotkareviireillä on tarpeen toteuttaa lieventäviä toimenpi-
teitä törmäysvaikutusten osalta sekä lisäksi kompensoida kotkan ravinnonhankintaa esimerkiksi 
talviruokinnan kautta.  

Yhteisvaikutusten vuoksi seudullisen suojelualueverkoston olosuhteet ja toimivuus korostuvat 
ja Natura-alueiden rooli rauhallisia elinympäristöjä ylläpitävänä alueena on entistä merkittäväm-
pää. Useiden hankkeiden yhteisvaikutukset mm. metsäpeuralle ja suurpedoille arvioidaan suu-
ruudeltaan ja merkittävyydeltään kohtalaiseksi. Ilman lieventäviä toimenpiteitä sekä tarkkaa 
hankesuunnittelua suojelualueiden lähiympäristössä yhteisvaikutukset voivat kohota merkittä-
viksi.  

Natura-arvioinnin tuloksena Kokkonevan tuulivoimahankkeen ei arvioida uhkaavan Hangas-
neva-Säästöpiirinnevan Natura-alueen ekologista rakennetta ja toimintaa nykytilanteeseen ver-
rattuna ja Natura-alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan arvioidaan säilyvän hyvänä, mikäli 
lieventämistoimenpiteissä mainitut seikat huomioidaan. Metsäpeuraan tai maakotkaan kohdis-
tuvien vaikutusten ei arvioida aiheuttavan suuruudeltaan merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen 
koskemattomuuteen ja ekologiseen toimivuuteen. Lieventävät toimenpiteet huomioiden tuuli-
voimahankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Hangasneva–Säästöpiirinnevan Na-
tura-alueen eheyteen yksin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä suunniteltu 
tuulivoimahanke näin ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen koskematto-
muutta. Tämän johdosta myöskään Natura-alueen tai Natura-alueverkoston eheydelle ei arvi-
oida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia. Kokkonevan tuulivoimahankkeen hankevaihtoehdoilla 
ei ole käytännön merkitystä vaikutusten suuruuden tai merkittävyyden kannalta. 

Patanajärvenkangas 

Suunniteltu voimajohtovaihtoreitti A sijoittuu Patanajärvenkankaan Natura-alueelle noin 800 
metrin matkalta olemassa olevan voimajohdon itäpuolelle. Johtoaukea levenee noin 40 metriä. 
Voimajohdon toteuttaminen ei hävitä lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä Natura-alueen suojelupe-
rusteena olevia luontotyyppejä, sillä vaikutukset kohdistuvat vain hyvin pieneen osaan luonto-
tyyppien kokonaispinta-alasta. Vaihtoehdoilla B ja C ei ole lainkaan todennäköisiä suoria tai välil-
lisiä vaikuksia suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin. Suojeluperusteena olevan saukon 
elinympäristöjä voi sijoittua voimajohtoreitin alueella Patanajärvestä lähtevän pikkujoen alu-
eelle reittivaihtoehdossa A. Vaikutukset saukon elinympäristöihin ovat kuitenkin vähäisiä ja kes-
kittyvät rakentamisen aikaisiin häiriöihin. Reittivaihtoehdossa C uutta johtoaukeaa raivataan 
noin 4,5 km pituudelta Natura-alueen ja luonnonsuojelualueen kiertämiseksi. Tämä pirstoo alu-
een suojeluperusteena olevan metsäpeuran elinympäristöjä Natura-alueen ulkopuolella sekä 
luontotyypeille ominaiseksi lajiksi arvioidun maakotkan elinympäristöjä ja saalistusalueita, ja 
maakotkan näkökulmasta myös lisää törmäysriskiä aiheuttavien voimajohtojen määrää uudella 
alueella. Voimajohdon toteuttaminen ei kuitenkaan todennäköisesti merkittävästi heikennä alu-
een suojeluperusteena olevien lajien tai maakotkan elinolosuhteita, koska elinympäristövaiku-
tukset ovat melko pienialaisia suhteessa lajien elinpiireihin eikä Natura-alueen välittömään lä-
heisyyteen sijoitu muita hankkeita. Yleisesti Natura-alueet ja niille kohdistuvat vaikutukset tulee 
ottaa huomioon eri hankkeiden suunnitteluvaiheissa ja vaikutuksia esimerkiksi metsäpeurojen 
tärkeille vasomisalueille tulee pyrkiä ehkäisemään ja lieventämään hankekohtaisesti. Vaikutus-
ten merkittävyyteen vaikuttaa oleellisesti myös metsäpeuran sopeutuminen elinympäristöissä 
tapahtuviin muutoksiin, sekä suurpetokantojen kehitys metsäpeurapopulaation elinalueilla. 
Myös rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset voivat olla metsäpeuran osalta kohtalaisia, mikäli 
rakentamista tapahtuu laajalla alueella samanaikaisesti. Hankkeiden vaikutuksia voidaan pyrkiä 
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lieventämään ajoittamalla rakentaminen metsäpeuran kannalta tärkeiden suoalueiden läheisyy-
dessä vasomiskauden ulkopuolelle. Tuulivoimapuistot tai voimajohtoreitit eivät katkaise metsä-
peurojen vaellusreittejä, sillä kevät- ja syysvaelluksen aikana laji ei ole erityisen häiriöherkkä.  
Sähkönsiirtovaihtoehdoilla ja lähialueiden suunnitelluilla tai käytössä olevilla tuulivoimaloilla tai 
muilla hankkeilla on kokonaisuutena enintään kohtalaisia yhteisvaikutuksia suojelun perusteena 
olevalle metsäpeurapopulaatiolle.  Kokonaisuutena voimajohdon rakentamisella ei vaihtoeh-
dosta riippumatta arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Patanajärvenkankaan Natura-alueen 
eheyteen yksin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä suunniteltu tuulivoima-
hanke näin ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen koskemattomuutta. 

Pohjoisneva 

Voimajohtoreittivaihtoehdoilla ei ole suoria tai välillisiä vaikutuksia Pohjoisnevan Natura-alueen 
suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin, sillä alueen läheisyyteenkin sijoittuva vaihtoehto 
B sijoittuu riittävän etäälle Natura-alueesta.  Reittivaihtoehdolla B on korkeintaan vähäisiä vai-
kutuksia Pohjoisnevan suojeluperusteena olevalle metsäpeuralle ja saukolle, sillä voimajohto si-
joittuu alueella olemassa olevan voimajohdon vierelle, elinympäristövaikutukset jäävät pienia-
laisiksi ja kohdistuvat Natura-alueen ulkopuolelle. Muiden hankkeiden aiheuttamat yhteisvaiku-
tukset metsäpeuralle ovat kuten Patanajärvenkankaan Natura-alueella, mutta hieman suurem-
pia, sillä alueen lähiisyyteen sijoittuu useita tuulivoimahankkeita ja myös jo toiminnassa olevia 
voimaloita. Suojelun perusteena oleville luontotyypeille tai saukolle ei arvioida aiheutuvan lain-
kaan yhteisvaikutuksia. Sähkönsiirron reittivaihtoehdolla B on enintään kohtalaisia vaikutuksia 
alueen maakotkareviirin elinympäristöihin ja saalistusaluealueisiin, koska olemassa oleva johto-
käytävä levenee melko vähän suhteessa nykytilanteeseen. Vaikka johdinten määrä johtoauke-
alla kasvaa, ei tällä arvioida olevan merkittävää vaikutusta kotkan riskiin törmätä voimajohtoi-
hin. Yhteisvaikutukset Pohjoisnevan Natura-alueen läheisyydessä olevalle maakotkareviirille 
ovat korkeintaan kohtalaisia. Maakotka ei myöskään ole Pohjoisnevan Natura-alueen suojelu-
perusteena, vaan laji on arvioitu alueen luontotyypeille ominaisena lajina. Kokonaisuutena 
hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Pohjoisnevan Natura-alueen eheyteen yk-
sin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä suunniteltu tuulivoimahanke näin 
ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen koskemattomuutta. 

Kristiinankaupunki 

Voimajohtoreitti ei aiheuta vaikutuksia Hötölamminnevan Natura-alueen suojeluperustana ole-
ville luontotyypeille eikä sen toteuttaminen hävitä niitä lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä. Voima-
johdon toteuttaminen ei myöskään heikennä vähäistä enempää alueen suojeluperusteena ole-
van metsäpeuran elinympäristöjä alueella. Elinympäristövaikutukset ovat vastaavia kuin Poh-
joisnevan Natura-alueilla, ja ne kohdistuvat kokonaan Natura-alueen ulkopuolelle. Sähkönsiirto-
vaihtoehdoilla ja lähialueiden suunnitelluilla tai käytössä olevilla tuulivoimaloilla sekä muilla 
hankkeilla on enintään kohtalainen yhteisvaikutus alueella esiintyvälle metsäpeurapopulaati-
olle, ja vaikutukset ovat vastaavia kuin Patanajärvenkankaan ja Pohjoisnevan Natura-alueilla. 
Sähkönsiirron reittivaihtoehdolla B on enintään kohtalaisia vaikutuksia Hötölamminnevan alu-
een maakotkareviirin elinympäristöihin ja saalistusaluealueisiin, koska olemassa oleva johtokäy-
tävä levenee melko vähän suhteessa nykytilanteeseen. Vaikka johdinten määrä johtoaukealla 
kasvaa, ei tällä arvioida olevan merkittävää vaikutusta kotkan riskiin törmätä voimajohtoihin. 
Maakotka ei ole alueen suojeluperusteena, vaan on arvioitu alueen luontotyypeille ominaisena 
lajina. Kokonaisuutena hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Hötölamminnevan 
Natura-alueen eheyteen yksin tai yhdessä muiden lähialueen hankkeiden kanssa, eikä suunni-
teltu tuulivoimahanke näin ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen koske-
mattomuutta. 
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15.4.2 Vaikutukset muille suojelualueille ja suojeluohjelmien kohteille 

Lähimmät nykyiset ja perustetut luonnonsuojelualueet ja muut niitä vastaavat kohteet sijoittu-
vat yli 1,4 kilometrin etäisyydelle Kokkonevan suunnitellun tuulivoimapuiston alueelta, joten 
hankkeen rakentamistoimilla ei arvioida olevan niiden suojeluperusteita heikentäviä vaikutuk-
sia. Soidensuojelun täydennysehdotuskohteet (SSTE) Suovaneva-Soidinneva-Maislampi-Olki-
neva (0 km) sekä Kaukaloisenneva-Hallaneva (0,1 km, VEC) sijoittuvat hankkeen kannalta sille 
etäisyydelle, että potentiaalisia vaikutuksia on tarkasteltu sekä hydrologisten muutosten, lajis-
ton että ekologisten yhteyksien toteutumisen kautta. SSTE-kohteista hankealueen pohjoisosiin 
sijoittuvat osat Suovanevan-Soidinnevan-Maislammen-Olkinevan täydennysehdotuskohteista 
ovat osa Natura-alueverkoston ekologisia yhteyksiä. Olkinevan ympäristöön ja Suovannevan 
pohjoisosiin on perustettu tai perustetaan valtionmaan suojelualeita, joite lähimmät voimalan 
rakennuspaikat uhkaavat suojeluperusteita lajistolle kohdistuvan häiriövakutuksen sekä ekolo-
gisten yhteyksien pirstoutumisen kautta. Tämä vaikutus arvioidaan merkittävyydeltään ja suu-
ruudeltaan kohtalaiseksi.  

Sähkönsiirtoreittien läheisyyteen sijoittuu laaja, moniosainen maakunnallisesti arvokas lintualue 
Pohjois-Juurikkalamminneva-Haarukkalamminneva. Tämän alueen läpi kulkee sähkönsiirtorei-
teistä vaihtoehdot A ja B. Sähkönsiirtoreitti C kiertää Pohjoisneva-Juurikkalamminneva-Haaruk-
kalamminnevan noin 40 metrin etäisyydeltä. 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehto B halkoo maakunnallisesti arvokkaan lintualueen, jonka vuoksi rei-
tin häiriövaikutus arvioidaan kahta muuta reittiä merkittävämmäksi ja olevan sen luokkaa koh-
talainen. 

 

15.4.3 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Taulukko 15-5. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin 
suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston suojelualueisiin 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE1 VE2 

Suojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet 

Natura-alueet / 
hankealue 

Arvioinnin mukaan Hangasneva-Säästöpiirinne-
van Natura-alueen suojeluperusteena esite-
tyille luototyypeille ei aiheudu suoria vaikutuk-
sia Kokkonevan tuulipuistohankkeesta tai sen 
vaihtoehtoisista sähkönsiirtoreiteistä. Kokkone-
van tuulivoimahankkeen rakentamistoimien ai-
heuttamat potentiaaliset hydrologiset, luonto-
tyyppien olosuhteita heikentävät muutokset sa-
malla valuma-alueella Natura-alueen etelä-
osissa ovat myös epätodennäköisiä suuren etäi-
syyden vuoksi.   

Tuulivoimahankkeen suurimmat vaikutukset 
kohdistuvat Natura-alueen luontotyypeille omi-
naiseen lajistoon ja siellä erityisesti metsäpeu-
raan ja maakotkaan, joista metsäpeura on myös 

kohtalainen - kohtalainen - 
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Tuulivoimapuiston suojelualueisiin 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE1 VE2 

suojeluperustelaji. Suojeluperusteena esitetylle 
tai luontotyypeille ominaiselle lajistolle arvioi-
daan aiheutuvan vähäisiä ja kohtalaisia vaiku-
tuksia ja nämä vaikutukset muodostuvat osit-
tain kohtalaisiksi tiettyjen voimalapaikkojen 
sekä useiden hankkeiden yhteisvaikutusten 
myötä.  

Natura-alueet / 

sähkönsiirto 

Sähkönsiirron reittivaihtoehdolla A on vähäisiä 
vaikutuksia Patanajärvenkankaan Natura-alu-
een suojeluperusteina oleville luontotyypeille. 
Kaikista reittivaihtoehdoista aiheutuu myös vä-
häisiä vaikutuksia arvioinnin kohteena olevien 
alueiden suojeluperusteina oleville lajeille (met-
säpeura ja saukko). 

vähäinen - vähänen - 

Luonnonsuojelualueet ja 
suojeluohjelmien koh-
teet, IBA- ja FINIBA-alu-
eet, SSTE-kohteet 

Muut suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet 
sijoittuvat niin etäälle suunnitelluista tuulivoi-
maloista, että niiden nykytilaa heikentävät vai-
kutukset ovat epätodennäköisiä. Soidensuoje-
lun täydennysehdotusalue (SSTE) sijoittuu lä-
himmillään Kärmeslammen-Olkinevan alueella 
hankealueelle ja lähimmillä voimalan rakenta-
mispaikoilla on kohtalaisia heikentäviä vaiku-
tuksia suojelualueiden ja niiden täydennyskoh-
teiden välisiin ekologisiin yhteyksiin.  

kohtalainen- kohtalainen- 

 

 

 

Taulukko 15-6. Kokkonevan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron kokonaisvaikutus Natura-aluei-
siin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelmien alueisiin.  
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15.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Hangasneva-Säästöpiirinnevan Natura-arvioinnissa on esitetty lieventämistoimenpiteitä metsä-
peuralle, ekologisille yhteyksille sekä maakotkalle aiheutuvien vaikutusten osalta.  

15.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Vaikutusten arviointi Natura-alueille, luonnonsuojelualueille ja suojeluohjelmien kohteille on 
laadittu toimistotyönä olemassa olevaan aineistoon sekä hankealueen ja sen sähkönsiirtoreit-
tien luontoselvitysten tuloksiin perustuen.  
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16 VAIKUTUKSET RIISTALAJISTOON JA METSÄSTYKSEEN 

16.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Riistalajeihin kohdistuvat vaikutukset ovat pääasiassa samankaltaisia kuin muuhunkin eläimis-
töön ja linnustoon kohdistuvat vaikutukset. Ensisijaisia vaikutusmekanismeja ovat tuulivoima-
puiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset, tuulivoimaloiden ja huoltotiestön sekä sähkön-
siirron rakentamisen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset (pinta-alan väheneminen, alueen 
pirstoutuminen, laadun muuttuminen). Huoltotiestö saattaa muodostaa myös estevaikutuksia, 
mutta pääasiassa ne kohdistuvat piennisäkkäisiin. Tiestöllä voi olla myös ns. käytävävaikutus, 
joka helpottaa ja ohjaa suurempien nisäkkäiden (mm. hirvet, suurpedot) liikkumista alueella tie-
linjoja pitkin (Martin ym. 2010). 

Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikai-
nen melu ja muu häiriö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston huoltolii-
kenne, lisääntyvä virkistyskäyttö (mm. marjastus, sienestys, ”huviajelu”), huoltotiestön muodos-
tama estevaikutus ja käytävävaikutus, elinympäristöjen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutu-
minen.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähialueet muuttuvat rakentamisen myötä avonai-
semmiksi ja teollisemmiksi, mikä voi vaikuttaa metsästyksen harjoittamiseen. Voimalat rajoitta-
vat jossain määrin mm. latvalinnustuksen osalta vapaita ja turvallisia ampumasektoreita. 

16.2 Vaikutusalue 

Tuulivoimaloiden välittömät rakennuspaikat ja niiden lähialueet muuttuvat rakentamisen myötä 
avonaisemmiksi ja lähinnä teollisemmiksi sepelikentiksi, eivätkä siten sovellu enää kovinkaan 
hyvin metsästyksen harjoittamiseen. Lisäksi voimalat rajoittavat jossain määrin mm. latvalinnus-
tuksen osalta vapaita ja turvallisia ampumasektoreita, etenkin niiden herkempien laparakentei-
den osalta ampumasektorit tulee huomioida. 

Metsästyksen kannalta tuulivoimaloiden välitön vaikutus ulottuu tuulivoimaloiden rakennus-
paikkojen lähialueelle. Kokonaisuutena kaavoitettavan tuulivoimapuiston yhteyteen ei tule met-
sästyskieltoaluetta, mutta yleinen turvallisuus tulee huomioida tuulivoimapuiston alueella met-
sästettäessä.  

Pienriistan osalta voimaloiden ja tieverkoston riistanelinympäristöjä pirstova vaikutus kohdistuu 
rakentamisalueiden läheisyyteen. Suurpetojen ja hirvieläinten osalta elinympäristöjä muuttava 
vaikutusalue voi olla alueesta riippuen laajempi. 

16.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita on selvitetty Suomen riistakeskuksen ti-
lastojen perusteella sekä erityisesti haastattelemalla alueella toimivan metsästysseuran edusta-
jia, Perhon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaa sekä suurpetoyhdyshenkilöä. Olemassa 
olevien aiempien tuulivoimahankkeiden haastatteluaineistojen sekä pohjoismaisen tutkimusai-
neiston perusteella voidaan arvioida tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia riistakantoihin 
sekä niiden liikkumiseen tuulipuiston alueella ja sen ympäristössä.  

Nykyisten metsästettävien riistakantojen sekä haastatteluilla saatujen metsästäjien kokemusten 
perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttömuotona. Arviointi 
pohjautuu riistakantojen tilaan, riistan kulkureitteihin ja niissä mahdollisesti tapahtuviin muu-
toksiin sekä metsästysmahdollisuuksien koettuun muutokseen alueella. Lisäksi hankealueen 
maastoinventoinneissa on havainnoitu riistalajistoa sekä riistan kannalta merkittäviä elinympä-
ristöjä ja olosuhteita. Haastattelut sekä riista- ja virkistyskäyttövaikutusten arvioinnin on toteut-
tanut FM biologi Minna Takalo.  
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16.3.1 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Arviointimenettely pohjautuu arvioitavan aihepiirin ja kohteen muutosherkkyyden tunnistami-
seen ja tulkintaan muutoksen suuruusluokasta sekä näiden pohjalta vaikutuksen kokonaismer-
kittävyyden arviointiin. Riistan ja metsästyksen osalta vaikutuskohteen herkkyyttä on arvioitu 
perustuen metsästyksen merkittävyyteen paikallisen virkistystoiminnan näkökulmasta, vaiku-
tusalueella toimivan metsästysseuran metsästysvuokra-alueiden määrään ja laajuuteen, alueen 
riistan elinelinympäristöjen laatuun sekä alueella esiintyvään riistalajistoon.  

Muutoksen suuruusluokka on riistan ja metsästyksen osalta määritelty ottamalla huomioon 
missä määrin hanke vaikuttaa alueen metsästysmahdollisuuksiin ja metsästyskokemukseen sekä 
millaisia vaikutuksia hankkeella on alueella esiintyvän riistan elinympäristöihin. Muutoksen suu-
ruusluokkaan vaikuttavat myös muutoksen ajallinen kesto ja laajuus. 

Herkkyystason ja muutoksen suuruusluokan määrityksessä on käytetty tarpeen mukaan hyväksi 
myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa. Vaikutuksille altistuvan kohteen herkkyyttä määri-
tettäessä on arvioitu kunkin kriteerin painoarvoa ja merkitystä suhteessa toisiinsa juuri tämän 
hankkeen kannalta. Arvioinnissa pääasiallisesti käytetyt kriteerit on esitetty tarkemmin liitteessä 
1.  

16.4 Nykytila 

16.4.1 Alueella toimiva metsästysseura 

Hankealue sijoittuu Perhon riistanhoitoyhdistyksen alueelle ja siellä Perhon Metsästysseura ry:n 
metsästysvuokra-alueille. Perhon Metsästysseura ry rajautuu pohjoispuolella Perhon Erämiehet 
ry:n alueisiin. Kokkonevan hankealueen pohjoisosiin ja pohjoispuolelle sijoittuu valtionmaan 
pienriistan metsästysalue 6612 Perho, joka on laaja (13 777 ha) ja sijoittuu Perhon ja Halsuan 
kuntien alueille. Hankkeen vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien osalta ei ole tarkasteltu ja haas-
tateltu niille sijoittuvia metsästysseuroja.  

Perhon Metsästysseura ry 

Seuran metsästysvuokra-alueet sijoittuvat Perhon kuntakeskuksen pohjois- ja länsipuolelle. Seu-
ran vuokra-alueiden pinta-ala yhteensä on noin 23 250 hehtaaria.  Seuran metsästysvuokra-alu-
eista noin 2957 hehtaaria sijoittuisi tarkastellulle tuulipuistoalueelle. Seuran jäsenistöllä on ko-
kemusta tuulipuistoalueista, sillä Taaleri Oy:n Perhon Limakko sijoittuu seuran metsästysaluei-
den kaakkoispuolelle. Seuran jäsenistölle kaikki metsästysmuodot ovat merkittäviä, pienriistala-
jisto myös, majavaa lukuun ottamatta. Hirvenmetsästys koetaan merkittävimmäksi metsästys-
muodoksi. Kokkonevan hankealueella metsästää seuralta kolme eri hirviporukkaa.  

16.4.2 Pienriistakannat ja metsästys  

Seura toteaa pienriistan metsästyksen alueellaan merkittäväksi. Kanalintukannat ovat taas hyvät 
eli kanta on noususuuntainen.  Kanalintukannat vaihtelevat noin 7 vuoden sykleissä ja noudat-
televat valtakunnan suuntauksia. Kantalintujen osalta on kiintiönä kolme lintua sekä yksi kop-
pelo tai metso. Muun pienriistan osalta ei ole kiintiöitä. Alueella jäniksen ja ketun metsästys on 
tärkeä pienriistan metsästysmuoto. Ajokoiralla metsästäviä on paljon, haukkuvia lintukoiria vä-
hemmän. Pienpetopyyntiä harrastetaan ketun ja supikoiran osalta aktiivisesti.  

Riistakolmiota ei seuran alueella enää ole, mutta uuden perustamista on harkittu. Vanha, ei ak-
tiivinen kolmio sijoittuu yli 10 kilometrin etäisyydelle tuulipuiston hankealueesta.   
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Seuran jäsenistön tiedossa ei ole metson vakiosoidinpaikkaa. Todetaan, että hankealueella ei 
ole oikein sellaista sopivaa metsää, jossa olisi pysyvä soidin.  Metsästysseuran alueella järjeste-
tään 2-3 ketunajokoetta vuosittain sekä saman verran hirvenhaukkukokeita. Kokkonevan han-
kealueen todetaan olevan sopivaa ja käytettyä aluetta ketunajokokeille.   

 

Kuva 16-1. Perhon Metsästysserura ry:n metsästysvuokra-alueet (aluerajaukset suuntaa-
antavat) sekä hankkeen sijoittuminen suhteessa seuran vuokra-alueisiin. Lisäksi 
esitetty muut seuran alueita lähimmät tuulivoimahankkeet, toiminnassa olevat 
Limakko ja rakenteilla oleva Alajoki.   

 

16.4.3 Hirvieläinkannat ja metsästys  

Hirvikannanarviointi perustuu riistanhoitoyhdistykseen kuuluvien seurojen ilmottamaan jäävän 
kannan arviointiin, johon pohjautuen Luonnonvarakeskus tekee laskelmat ja Riistakeskus antaa 
tiedon seuraavan vuoden verotettavaksi kannaksi. Kokkonevan alue ja Perhon metsästysseuran 
alueet kuuluvat Rannikko-Pohjanmaan ja Pohjanmaa 1:n hirvitalousalueelle (RP-Po1). Perhon 
riistakeskuksen alueella myönnetyt hirvenkaatoluvat ovat olleet kaudella 2020-2021 91 kaato-
lupaa, kaudella 2021-2022 89 lupaa ja kaudella 2022-2023 59 lupaa. Lupamäärä on tulevalle 
kaudelle nyt pientynyt useana aiempana vuonna liian suuresti verotetun kannan vuoksi.  

Rannikko-Pohjanmaa–Pohjanmaan hirvitalousalueella hirvitiheys on ollut 2,6–3,0 hirveä / 1000 
hehtaaria ja alueellisen riistaneuvoston asettamat tavoitteet vuosille 2021-2023 RaPo-Po1 hir-
vitalousalueelle on 3,5-4,0 hirveä / 1000 ha. Perhon Rhy:n alueella hirvikanta on tällä hetkellä 
alueellisen riistaneuvoston asettaman vaihteluvälin sisällä ja tavoitteen mukainen. Hirvikanta on 
Kokkonevan hankealueella toimivan seuran mukaan melko hyvä.  
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Hirvijahti on hankealueella näkyvin metsästyksen muoto. Perhon metsästysseuran alueella toi-
mii kolme hirviporukkaa; Ylä-Perho, Keskiporukka ja Alaporukka. Kokkonevan hankealue on kes-
kiporukan ja kirkonkylän porukan hirvialueita, ja alueella on hyvät hirvenmetsästysmaastot 
etenkin keskiporukalla.  

Hirvenkaatolupia Perhon Rhy:n yhteislupa-alueelle on myönnetty viime kaudella 89, joista 13 
aikuisen ja 15 vasan luvat Perhon metsästysseuralle. Perhon metsästysseuran alueella on ns. 
läpikulkeva hirvikanta, joka talvehtii pääasiassa Vimpelin suunnalla. Seuran alueista Penninkijo-
kivarressa on hyvää hirven kesälaidunaluetta.  Seuran alueilla esiintyy hirviä koko syksyn, eten-
kin Penninginjärven suunnalla. Kirkonkylän alueella ja Keski-Perhossa ei niinkään syksyisiä hirviä. 
Jokunen hirvi jää seuran alueille talvehtimaankin.  

Hirvenmetsästys seuran alueella tapahtuu nykyisin koirapyyntinä. Hirvitorneja käytetään passi-
tukseen.  

Muista hirvieläimistä seuran alueella esiintyy metsäkaurista ja metsäpeuraa. Pohjanmaan Riis-
takeskus myöntää vuosittain 1-2 metsäpeuran kaatolupaa Perhon riistanhoitoyhdistykselle jaet-
tavaksi. RHY:n alueella on syksyisin metsäpeuroja ja perholaiset seurat ovat käyttäneet myön-
netyt luvat myymällä kaatoluvat. Suurimmat laumat syksyisin ovat 70-80 peuran laumoja. Usein 
metsäpeuroja todetaan olevan Oksakosken pelloilla. Natura-alueen ja sen ympäristön todetaan 
olevan runsaan peurakannan aluetta ja hankealueen ympäristön nevat todetaan havaintojen 
mukaan metsäpeuran vasomisalueiksi. Lisäksi hankealue sekä sen lähiympäristö todetaan tär-
keäksi syysajan kerääntymisalueeksi. Metsäpeurat kokoontuvat Oksakosken ja Natura-alueen 
väliselle alueelle syksyisin suurina tokkina valmistautuessaan kiima-aikaan ja siirtymiseen talvi-
laidunalueille. Kellokoskella oli yksi peurakolari talvella 2021. Metsäpeuran syyslaidunkierron 
kulkureittien on todettu siirtyneen hieman Vetelin suuntaan aiempiin vuosiin verrattuna. Met-
säpeuran ei todeta häiritsevän mainittavasti hirvenmetsästystä seuran alueilla.  

16.4.4 Suurpedot ja niiden metsästys 

Seuran edustajien havaintojen mukaan hankealueella ja laajemmin seudulla esiintyy kaikkia 
suurpetoja. Suurpetotilanteesta on haastateltu Perhon RHY:n suurpetoyhdyshenkilöä.   

Suurpetohavaintoja hankealueelta on suden, ahman ja karhun osalta lähinnä yksittäisiä Tassu-
rekisterin mukaan, ilveshavaintoja ei lainkaan. Karhuja seuran alueella liikkuu syksyisin Nielupu-
ron ja Pielesojan varsilla olevien riistakameroiden perusteella. Yhdelle karhulle on usein pyynti-
lupa Ullavaan saakka ulottuvalla yhteislupa-alueella. Viime kaudella karhu on saatu kaadettua 
Lestijärvellä.  Kuluvalle kaudelle karhulle ei myönnetty kaatolupia yhteislupa-alueelle. Ahman ja 
ilveksen kannasta seuralla ei ole tarkempaa tietoa, mutta ahmaa tavataan satunnaisesti, vii-
meksi Oksakosken ja Peltokankaan suunnilla on ollut jälkiä. Susihavaintoja hankealueelta tai sen 
lähiseudulta on vähän tai ne eivät tule seuralle ja riistanhoitoyhdistykselle tietoon. Susihavain-
tojen painopisteen todetaan olevan Salamajärven suunnilla. Hankealue sijoittuu viimeisimmässä 
susikannanarviossa tulkitulle (Luke 2022) Perhon reviirille ja hankeessa tarkastelujen vaihtoeh-
toisten sähkönsiirtorettien eteläosat sijoittuvat Alajärven reviirille (kuva 14.2).  

 

16.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

16.5.1 Tuulivoimapuiston rakentamisenaikaiset vaikutukset 

Riistan elinympäristöihin kohdistuvat, voimala- ja tierakentamisesta johtuvat suorat pinta-ala-
vaikutukset arvioidaan pääsääntöisesti vähäisiksi ja tiettyjen lajien osalta korkeintaan kohtalai-
siksi, sillä tuulivoimaloiden ja huoltotiestön alle jäävät elinympäristöt ovat pääasiassa metsäta-
louskäytössä olevaa, jo ennestään käsiteltyä ja puustoltaan melko nuorta metsämaata. Lisäksi 
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suoraan menetettävän elinympäristön pinta-ala ja rakennetuksi ympäristöksi muuttuvan alueen 
laajuus on melko vähäinen suhteessa metsäisten alueiden kokonaislaajuuteen hankealueella. 
Lisäksi alue ei ole kokonaan pois lajiston käytöstä, sillä esimerkiksi hirvien on todettu ruokailevan 
tuulivoimalan viereisillä nostokentillä, jolle kasvaa aluksi lehtipuun taimia (FCG, tuulipuistohank-
keiden linnuston seurantatyöt ja maastotyöt tuulivoima-alueilla 2014-2021). Etenkin suurikokoi-
sille ja laajalla alueella liikkuville nisäkkäille, kuten esim. hirvieläimille ja suurpedoille, vaikutuk-
set jäävät lieviksi, silloin, kun muutoksia ilmenee vain pienellä osalla eläinten elinalueista (Arnett 
ym. 2007). Kokkonevan hankealueella on jo olemassa olevaa metsäautotieverkostoa, joten uu-
den huoltotiestön, yhteensä n. 25 km, elinalueita pirstova vaikutus arvioidaan siten melko vä-
häiseksi. Suuri osuus tuulivoimapuiston vaatimasta huoltotiestöstä sijoittuu nykyisen olevan ja 
parannettavan tiestön alueelle. 

Voimakkaan metsätalouden alueilla jäljellä olevat yhtenäiset metsäalueet ja alueiden väliset 
ekologiset yhteydet pirstoutuvat entisestään tuulivoimaloiden sekä niiden huoltoteiden raken-
tamisen myötä. Kokkonevan alue on tyypillistä voimakkaan metsätalouden aluetta, jossa vuo-
rottelevat puustoltaan nuoret turvekankaiden talousmetsät, turvetuotantoalueet, taimikot, 
päätehakkuut ja louhikkoiset sekapuustoiset kangasmetsät. Hankealueella harjoitettava voima-
kas metsätalous on jo ennestään muuttanut ja pirstonut eläinten elinalueita ja elinympäristöjä, 
mihin verrattuna tuulivoimapuistojen rakentamisen vaikutukset ovat melko vähäisiä. Alueella 
liikkuva riistalajisto on tottunut pirtoutuneisiin ja pieniin metsäkuvioihin, turvetuotantoon ja val-
tatien läheisyyteen, joten tuulivoimarakentamisen aiheuttamalla elinympäristöjen pirstoutumi-
sella on siihen nähden merkittävyydeltään vähäisempää vaikutusta. Hankealueen pohjoispuo-
lella sitä vastoin eläimistö on tottunut rauhallisempiin elinympäristöihin laajempien ojittamat-
tomien soiden ja Natura-alueiden seuduilla, missä myös tiestö on vähäisempää.   Koska hanke-
alue rajautuu laajempiin suoseutuihin, on hankealue mahdollisesti hirvieläinten ja petoeläinten 
läpikulkuseutua. 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikoille ja huoltotiestön reunoille sekä sähkönsiirron maakaapelei-
reiteille kasvaa lehtipuustoa, joka tarjoaa uutta elinympäristöä ja ravintoa mm. jänikselle ja hir-
velle.  Pientareilla ja heinittyneillä aukoilla lisääntyvät pikkujyrsijäkannat voivat vaikuttaa myös 
ravintotilanteeseen nopeasti reagoivien pienpetojen kantoihin, jolloin ne hetkellisesti runsastu-
vat. Suhteessa metsätalouden tuottamiin aukkoihin ja pioneerivaiheen kasvillisuuteen, todetaan 
tämän vaikutuksen olevan hyvin vähäistä alueellisten pienpetokantojen mahdollisen runsastu-
misen osalta.  

Tuulivoimapuiston rakentamisenaikaiset häiriöt todennäköisesti jossain määrin karkottavat 
suurriistaa lähiseudulta, mutta häiriö on luonteeltaan lyhytkestoista eikä sen vaikutus ulotu laa-
jalle alueelle tai ajallisesti pitkälle ajalle. Tuulivoimarakentaminen toteutetaan asteittain, jolloin 
osa hankealueesta säilyy aina eläimistön kannalta rauhallisempana alueena ja eläinten on mah-
dollista siirtyä aktiivisilta rakentamisalueilta etäämmälle. Riistaeläimistä rakentamisen aikaiselle 
häiriölle herkimpiä ovat suurpedot (Berger 2007).  Hankealueella satunnaisesti esiintyvät suur-
pedot tulevat todennäköisesti välttelemään alueita tuulivoimapuistojen rakentamisen aikana, 
mutta palaavat aina alueille, missä esiintyy saaliseläimiä, etenkin hirveä ja metsäpeuraa (karhu, 
susi) sekä metsäkaurista (ilves, ahma). Keskikokoisiin petoeläimiin (mm. kettu) häiriövaikutus 
arvioidaan vähäisemmäksi, sillä ne ovat usein sopeutuneempia ihmisen läsnäoloon ja niiden 
elinalueet sijoittuvat usein myös ihmisen muuttamiin elinympäristöihin (Ordenanan ym. 2010).  

Tuulivoimapuiston rakentamisenaikainen häiriö on väliaikaista. Rakentamisen aiheuttama häi-
riövaikutus yhteisvaikutuksena kaiken muun rakentamisen vaikutusten, mm. lähiseudun muiden 
tuulivoimahankkeiden sekä voimalinjarakentaminen, kanssa arvioidaan riistalajiston elinympä-
ristöjen laadun ja rauhallisten lisääntymisalueiden kannalta kokonaisuudessaan merkittävyydel-
tään ja suuruudeltaan kohtalaiseksi. 
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16.5.2 Tuulivoimapuiston toiminnanaikaiset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston toiminnanaikaisen häiriön suuruus ja vaikutusalueen laajuus arvioidaan riis-
talajiston kannalta melko vähäiseksi, koska tutkimusten perusteella riistaeläinten ei ole todettu 
laajamittaisesti karttavan toiminnassa olevia tuulivoimapuistoalueita (Helldin ym. 2012). Esi-
merkiksi rusakon ja ketun esiintymisessä sekä käyttäytymisessä tuulivoimaloiden läheisyydessä 
ei ole havaittu muutoksia (Menzel & Pohlmeyer 1999). Tuulivoimaloista aiheutuvan äänen vai-
kutukset arvioidaan vähäisiksi, sillä syntyvä ääni on melko vaimea (noin 50–60 dB tuulivoimalan 
juurella). Lisäksi hankealueen pienriistakannat on todettu elinvoimaisiksi, joten alueen rakenta-
mistoimista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä kantaa alentavia vaikutuksia millekään alueella 
esiintyvälle lajille. Esimerkiksi laajemman alueen teerikanta on tottunut nykyisiin talousmetsiin. 
Alueella on nykyisellään ja myös voimaloiden rakentumisen jälkeen sopivasti koivua sekä ympä-
ristössä laajoja nevoja ja rämeisiä elinalueita, joihin ei kohdistu pinta-alan menetyksiä hankkeen 
rakentamistoimissa.  

Tuulivoimaloiden huoltoliikenteen vaikutukset eläimiin vaihtelevat ja ne riippuvat mm. eläinla-
jista, vuorokauden- ja vuodenajasta sekä liikenteen intensiteetistä. Lisääntymisaikana eläimet 
välttelevät tiealueita selvemmin, kuin muuna aikana (Martin ym. 2010).  Huoltotiestö on omi-
naisuuksiltaan lähinnä metsäautotiestön kaltaista; ajonopeudet ovat alhaisia ja huoltoliikenteen 
määrä on melko pieni (korkeintaan muutama auto / viikko). Tuulivoimaloiden huoltoliikenteen 
aiheuttamat häiriövaikutukset riistaeläimistöön arvioidaan vähäisiksi, koska keskimäärin tielii-
kenteestä arvioidaan syntyvän häiriötä eläimistölle vasta, kun teillä liikkuu satoja autoja päivässä 
(Helldin ym. 2010). Huoltotiestö parantaa metsäalueiden ja muiden kohteiden saavutetta-
vuutta, jolloin tiet voivat lisätä alueita virkistyskäyttöön käyttävien ihmisten liikkumista (mm. 
marjastus, sienestys, metsästys ja huviajelu). Kokkonevan hankealueen seudulla on jo ennestään 
metsäautoteitä sekä turvetuotantoalueen liikkumista, joten lisääntyvän liikenteen aiheuttama 
häiriövaikutus alueella arvioidaan vähäiseksi. Laajemmin tarkasteltuna seudulla elävä riista-
eläimistö on todennäköisesti jo osin tottunut myös metsäympäristössä tapahtuvaan liikentee-
seen sekä alueen talousmetsissä ja soilla tapahtuvaan virkistyskäyttöön.  

Tuulivoimapuiston aiheuttamalla kanalintujen elinympäristöjen pirstoutumisella on yhdessä 
voimakkaan metsätalouden kanssa todennäköisesti lajien paikallisia populaatiokokoja heiken-
tävä vaikutus. Hankkeen kokonaisuutena aiheuttamaa vaikutusta ja yhteisvaikutuksen vahvistu-
mista ei arvioida kuitenkaan arvioida merkittävyydeltään suureksi lajeilla, joihin kohdistuu myös 
metsästyspaineita. Metsäkanalintupoikueet viihtyvät soiden ja rämelaiteiden reunavyöhyk-
keillä, missä esiintyy kanalintujen poikasille tärkeää hyönteisravintoa. Kokkonevan hankkeessa 
huomioitavina luontokohteina rajattiin kohteiksi kaikki luonnontilaansa osittain säilyttäneet, 
myös pienetkin suoalueet, erityisesti niiden riistalle soveltuvien elinympäristöjen vuoksi. Hanke-
alueen suot ovat laiteiden ojitusten vuoksi kuivahtaneita, mutta silti niillä on suuri merkitys mm. 
kanalintujen elinalueinta. Laajemmat avoimet suoalueet sijoiuttuvat hankealueen pohjois- ja 
luoteispuolelle. Hankkeen vaikutukset metsäkanalintupoikueiden elinympäristöjen pinta-alan 
kaventumiselle ovat vähäistä, sillä voimaloiden sijoitussuunnitelmassa on huomioitu lähtökoh-
taisesti riittävä etäisyys suoluontokohteisiin ja niiden puustoisiin rämelaiteisiin.  

Metso mielletään usein häiriölle ja elinympäristössä tapahtuville muutoksille herkäksi lajiksi, 
jonka elinolosuhteiden huomioiminen ja elinvoimaisten soidinalueiden turvaaminen takaavat 
alueen metsokannan säilymisen elinvoimaisena jatkossakin. Metso voi myös tottua elinympäris-
töönsä rakennettuihin tuulivoimaloihin, ja vaikutukset ovatkin mahdollisesti voimakkaimpia tuu-
livoimapuiston rakentamisen aikana. Rakentamisesta aiheutuva häiriö saattaa vaikuttaa lähim-
pien soidinalueiden laatua heikentävästi ja aiheuttaa jopa soidinpaikkojen siirtymisen muualle. 
Teeren ja pyyn arvioidaan sietävän häiriötä metsoa paremmin, koska lajit ovat paremmin sopeu-
tuneet metsätalouden aiheuttamaan elinympäristöjen muutokseen. Teeri- ja pyykannat ovat 
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yleensä alueellisesti vakaita, eikä mahdollisen lievän lisääntymismenestyksen heikentymisen ar-
vioida heikentävän lajien alueellista säilyvyyttä sekä kannan kompensoitumista lähiseudulta.  

Tuulivoimalat aiheuttavat kanalinnuille myös riskin törmätä tuulivoimaloihin, lähinnä tornin ala-
osaan, sekä sähkönsiirron ilmajohtoihin. Riskiä tuulivoimaloiden lapoihin törmäämiselle ei ole, 
sillä metsäkanalinnut eivät lennä koskaan siinä korkeudessa, missä voimaloiden lavat pyörivät. 
Lennossaan melko hidasliikkeisten metsäkanalintujen arvioidaan joissain tapauksissa voivan tör-
mätä kuitenkin tuulivoimalan torniin (Bevanger ym. 2010). Näin on myös todettu tapahtuvan 
hitaasti lentosuunnassa reagoivan metson kohdalla (FCG, maastotyöt 2013–2021) ja lajin arvel-
laan peitteisessä maastossa suuntaavan kohti vaaleaa aukkoa eli tornia. Metson törmäysten 
osalta olisi suotavaa kerätä tietoa mahdollisista törmäyksistä (seuranta, metsästysseuran ha-
vainnot) ja reagoida sen mukaisesti muuttamalla tarpeen mukaan törmäyksiä aiheuttavan tornin 
alaosan väriä tummemmaksi. 

Metsästykseen kohdistuvat vaikutukset eivät johdu niinkään riistalajien kantojen heikkenemi-
sestä, vaan mahdollisista riistan elinalueiden ja kulkureittien muuttumisesta, jolloin riistalajit 
siirtyisivät muualle ja osin naapuriseurojen puolelle. Tosin hirven laidunkierron sekä syysaikais-
ten liikkumisten muutoksia tapahtuu jatkuvasti muutenkin, ilman erityisiä maankäyttöä muut-
tavia hankkeita. Tähän vaikuttavat mm. metsäkuvioiden ikä (sopivat taimikot) sekä susilaumojen 
vahvuus, etenkin talviaikana. Vaikutukset erityisesti tuulivoimahankkeen lähistöllä asuville met-
sästäjille liittyvät myös alueiden virkistyskäytön kokemiseen sekä perinteisinä metsästysmaas-
toina koetun alueen luonteen ja maiseman muuttumiseen. Tuulivoimarakentamisen ja käytön 
aikainen toiminta lisää alueen rauhattomuutta nykyiseen verrattuna sekä pirstoo yhtenäisiä 
metsästysalueita ja mahdollisesti heikentää metsästyksen turvallisuutta. Lisäksi alueiden saavu-
tettavuus paranee kaikenlaisille ajoneuvoille, jolloin virkistyskäytön aiheuttama häiriövaikutus 
sekä myös metsästyspaine kasvavat. Lisääntyvä liikkuminen ei ole eduksi rauhallisilla yhtenäisillä 
metsäalueilla viihtyville riistalajeille, kuten suurpedoille.  

Yleisesti tuulivoimapuiston alueita ei aidata eikä jokamiehenoikeudella kulkemista alueilla rajoi-
teta. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana osa huoltoteistä saatetaan sulkea puomilla turval-
lisuusnäkökohtien vuoksi, mutta tämä on väliaikaista ja siitä sovitaan tienomistajan kanssa erik-
seen. Tuulivoimaloiden rakenteet eivät estä ampumista alueella, etenkään kun se hirvenmetsäs-
tyksessä tapahtuu matalalla ja luodin lentorata on lähinnä vaakatasossa tai alaviistoon. Hauli-
kolla ampumisesta ei arvioida aiheutuvan riskiä tuulivoimaloiden rakenteille. Latvalinnustuk-
sessa luodin lentorata saattaa joissain harvinaisissa tapauksissa sivuta tuulivoimaloiden herkim-
piä laparakenteita. Metsästyksen aiheuttamat vauriomahdollisuudet voimaloiden rakenteille on 
arvioitu kuitenkin niin epätodennäköisiksi, että hankealueilla ei sen vuoksi edes harkita metsäs-
tyksen rajoittamista. Latvalinnustuksessa tuulivoimaloiden sijainnin huomioiminen ampumasek-
toria suunnitellessa aiheuttaa lisääntyvää huolellisuutta lajissa.  

Hirvenmetsästys on aina hirvenmetsästystä harrastaville jäsenille lihan arvon kannalta merkit-
tävää, ja hirvenmetsästys koetaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi metsästysmuodoksi. Hirvenmet-
sästäjät eivät useiden haastattelujen perusteella (FCG / tuulivoimahankkeet 2009–2021) koe 
voimaloiden aiheuttamia visuaalisia haittoja yhtä suureksi kuin metsässä koiran kanssa liikkuvat 
kanalinnustajat, jos hirvet edelleen liikkuvat hankealueilla eikä metsästys aiheuta vaaratilanteita 
tuulivoimaloiden ja huoltotiestön käyttäjille tai päinvastoin.  

Kokkonevan tuulipuiston hankealue kattaa noin 14 % Perhon Metsästysseura ry:n metsästys-
vuokra-alueiden maapinta-alasta. Tämä ala ei ole poissa seuran jäsenten metsästyskäytöstä, 
vaan se on aluetta, jolle sijoittuu harvakseltaan tuulivoimaa ja niiden huoltotiestöä. Tuulivoima-
loiden välinen etäisyys on vähintään 500–700 metriä ja voimaloiden rakennusala nostokentti-
neen noin hehtaarin, josta osa taimettuu rakennustyön jälkeen takaisin metsämaaksi. Koko tuu-
lipuston alueeseen verrattuna rakentamista tapahtuu vain pienellä osalla aluetta, ja suuri osuus 
tarvittavasta huoltotiestöstä on jo olemassa.  
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Kokkonevan hankealueella toimivan seuran metsästysvuokra-alueilla esiintyy pääasiassa läpikul-
keva hirvikanta, joka talvehtii Vimpelin suunnalla. Seuran alueille sijoittuu myös hyvää kesä-
laidunaluetta, mutta Kokkonevan hankealueelle sellaista ei todeta sijoittuvan. Seuran alueilla 
esiintyy hirviä koko syksyn, etenkin Penninginjärven suunnalla. Tuulivoimahankkeen rakentumi-
sen jälkeen alueen ei arvioida muuttavan syksyistä hirven olemista ja kulkemista alueella. Hirven 
syysaikaiseen liikkumiseen kohdistuvat häiriövaikutukset ovat suurimmillaan juuri tuulivoima-
loiden rakentamisaikana, jolloin konetoiminta alueella on voimakkainta. Tuulivoimahankkeissa 
alueita rakentuu vähitellen, jolloin aina osa laajemmasta alueesta on rauhallisempaa seutua.  

FCG:n YVA-menettelyissä arvioimien tuulivoimahankkeiden (mm. Kalajokilaakso, Perämeren 
rannikkoseutu) riistaselvityksissä metsästäjiltä kuultujen kokemusten perusteella, jo rakennet-
tujen voimaloiden vaikutus hirvien liikkumiseen on havaittu olevan vähäinen ja hirvien on to-
dettu liikkuvan ja talvilaidunten sijoittuvan tuulivoima-alueille. Tämän perusteella hirven arvioi-
daan edelleen liikkuvan laidunkierrollaan myös Kokkonevan alueella, kun tuulipuisto on raken-
tunut. Hirven on todettu myös tottuvan metsäkoneiden ja kaivureiden läsnäoloon.  

Tuulivoimahankkeen rakentamisenaikaiset vaikutukset hirvieläimiin arvioidaan vähäisiksi tai 
korkeintaan kohtalaisiksi, sillä rakentamisen aikainen häiriö ei välttämättä karkota hirviä varsi-
naisia rakentamisalueita merkittävästi laajemmalta alueelta. Voimaloiden välisen huoltotiestön 
rakentumisen arvioidaan yleisesti helpottavan hirvisaaliin kuljetusta maastosta.  

Riista liikkuu laajemmalla alueella, joten niiden elinympäristöjen määrällisiä ja laadullisia muu-
toksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että tuulivoimaloiden rakentamisen ja esiintymisen vai-
kutus metsästyksen harjoittamiseen ja järjestelyihin sekä paikallisiin riistakantoihin jää kohta-
laiseksi. Kokkonevan tuulipuistohankkeessa esitettyjen hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei 
ole eroa vaikutusten suuruudessa tai merkittävyydessä.  

Turvallisuusnäkökulmasta tuulivoimahankkeen toteuttaminen saattaa lisätä metsästyksestä ai-
heutuvia vaaratilanteita, mikäli alueella muu liikkuminen pyyntiaikana lisääntyy. Metsästäjien 
tulee kuitenkin huolehtia turvallisesta aseenkäsittelystä ja metsästystavoista kaikissa olosuh-
teissa ja tiestön parantuessa olisi suotavaa esittää hirvenpyynnistä kertovaa kylttiä huoltoteillä 
pyyntipäivinä.  

Hirvenmetsästyksen osalta hankkeen vaikutukset pyynnin harjoittamiselle alueella jatkossa 
esiintyvän hirvikannan eli hirven laidunalueiden ja laidunkierron luonteen muuttumisen vuoksi 
arvioidaan vähäisiksi. Arviota tukee Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin toiminnassa olevien tuu-
livoimapuistojen alueella hirven metsästykseen osallistuvilta metsästäjiltä saadut kokemukset 
voimaloiden vähäisistä vaikutuksista hirvenmetsästykselle (FCG:n haastattelut eri tuulipuisto-
hankkeissa jo toteutuneiden hankkeiden seuduilla 2014–2022).  

Tuulivoimahankkeissa usein metsästäjät kokevat metsästysalueensa erämaisen luonteen osin 
häviävän, mutta toisaalta entistä kattavampi tiestö helpottaa passitusta ja saaliin kuljetusta eri-
tyisesti hirvenmetsästyksen yhteydessä. Haasteteltujen seurojen jäsenistön kanta tuulivoimara-
kentamiseen on tyypillisesti hyvin vaihteleva. Osa alueella metsästävistä asuu hyvin lähellä tuu-
livoiman hankealuetta tai muita tuulivoimapuistoja, ja osa taas kaukana entisestä kotiseudus-
taan, johon tuulivoimaa on rakentumassa. Ymmärrettävästi näkökulmat vaihtelevat asuinalueen 
mukaan. On myös oletuksia riistakannan mahdollisesta heikkenemisestä ja seudullisesti useiden 
tuulivoimahankkeiden katsotaan pirstovan metsästysalueita osin kohtuuttomasti. Esiintyy myös 
neutraalia näkökantaa ja ymmärretään energiatuotannon tulevaisuutta sekä arvostetaan kanta-
vaa tieverkostoa, joka tuulipuistoihin rakentuu.  

Kokkonevan tuulivoimahankkeen YVA-prosessin aikana metsästysseuralle lähetettiin kysymyk-
siä, joiden osana seuran kokosi jäsenistönsä mielipiteitä tuulivoimasta (Whatsapp-ryhmässä) kir-
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jallisena. Mielipiteet vaihtelevat laidasta laitaan, mutta suurempi enemmistö Perhon Metsästys-
seuran jäsenistöstä kokee tuulivoimarakentamisen uhkana alueen virkistyskäytölle ja riistakan-
noille. Kyselyissä esiin tulleita kommentteja ja näkemyksiä (lyhennettynä); tuulivoiman tiestö 
pirstoo aluetta ja rakennusaikana alueella liikkuminen on hankalaa, kunta saa verotuloja ja kyllä 
täällä riittää erämaita metsästykseen, tuulivoimaloiden rakentuminen tulee vaikuttamaan het-
kellisesti riistaeläinten kulkemiseen, alueella on jo ennestään harvahko hirvikanta, miten korva-
taan nämä menetykset, kuinka nopeasti rakentamisen jälkeen eläinkanta palautuu ennalleen vai 
palautuuko, millainen varoalue voimaloiden ympärillä on, jossa metsästys ei ole sallittua, tietoa 
vaikutuksista on vähän, lintusilppureita, tuulivoimaloiden tuottama infraääni ei välttämättä hir-
viä miellytä, haitta riippuu siitä mitä aikoo metsästää, hanke vaikuttaa ylimitoitetulta ja koh-
tuuttomasti yhden metsästysseuran alueelle vaikuttavalta, ei sovi Perhon mainokseen luonto- ja 
eräkuntana, häirö rakennusvaiheessa, salametsästys, talvella lavoista irtoava jää, alueen käyt-
törajoitukset, lisää riistatutkimusta kaivataan ja pitkäaikaisennusteita. Jäsenistössä ilmenee 
myös huoli siitä, että jos kaikki Perhon kuntaan kaavaillut tuulipuistot toteutuvat, miten käy sen 
jälkeen metsästykselle ja luotomatkailulle.  

16.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Kokkonevan hankealue sijoittuu Perhon riistanhoitoyhdistyksen toimialueelle, Perhon Metsäs-
tysseura ry:n metsästysalueille ja hankealueen rajaus kattaa seuran alueista noin 14 %. Tuuli-
puistohankkeen vaikutuksesta metsästysseuran jäsenten virkistys- ja metsästysmahdollisuudet 
jossain määrin muuttuvat osassa seuran metsästysalueista nykytilanteeseen verrattuna. Muutos 
ei liity metsästettävien riistakantojen heikkenemiseen, vaan enemmän toimintaympäristön ja 
maiseman muutokseen.  

Tuulivoimapuiston toteuttaminen ei estä hankealueella liikkumista, metsästystä eikä alueen 
muuta virkistyskäyttöä. Virkistyskäyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta tuulivoimaloi-
den ja huoltoteiden alueilta, mutta näiden alueiden osuus hankealueen kokonaispinta-alasta on 
pieni. Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa kuitenkin alueen metsäistä ympäristöä ja maise-
maa ja voimaloiden ääni, varjostus ja näkyminen voidaan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä. 
Toisaalta nykyisen tiestön paraneminen ja uusien tieyhteyksien rakentaminen parantavat alu-
een saavutettavuutta ja helpottavat alueella liikkumista. Voimajohtokäytäviä on perinteisesti 
hyödynnetty hirven metsästyksessä passilinjoina.  

Tuulivoimalat, niiden vaatima tiestö sekä rakentamisen ja käytön aikainen ihmistoiminta saattavat 
jonkin verran muuttaa hirvien totunnaisia kulkureittejä, ainakin hetkellisesti. Talvehtivaa hirvikan-
taa on kuitenkin todettu jo rakennettujen tuulipuistojen alueilla (mm. Raahe, Ylivieska).  Pienriis-
talle aiheutuvat vaikutukset ovat vähäisiä ja kannat kestävät elinympäristöjen muutoksia, mikäli 
metsästyspaine ei nykyisestä kasva lisääntyvän tiestön vuoksi. Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron 
rakentamisesta aiheutuva häiriövaikutus voi karkottaa riistaa alueilta, mutta vaikutukset ovat ly-
hytaikaisia ja tyypiltään metsänkäsittelytoimien kaltaisia. Kanalintujen elinympäristöjen pirstou-
tuminen ja soidinalueille kohdistuvat haitat yhdessä metsätalouden kanssa saattavat heikentää 
mm. metson paikallispopulaatiota alueella. Vaikutus arvioidaan kuitenkin enintään kohtalaiseksi 
lajilla, jonka kannat vaihtelevat luontaisesti ja johon kohdistuu metsästyspainetta. Alueelta ei 
todetty pysyvää ja rajattavissa olevaa, usean metsokukon soidinpaikkaa. Riistan elinympäris-
töinä merkittävät suoalueet ja rämelaiteet on huomioitu hankesuunnittelussa säästökohteina.  
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Taulukko 16-1. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
Hankevaihtoehto VE1 on jätetty selostusvaiheesta pois.  

Tuulivoimapuiston vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE 1  VE2 

Riistakannat Vaikutusta paikallisille riistakannoille voi 
aiheutua etenkin rakentumisen aikana. 
Hirven on todettu liikkuvan jo rakentu-
neilla tuulivoima-alueilla normaalisti. 
Alueen riistakannat ovat vakaat, joten 
väliaikainen häiriövaikutus ei heikennä 
metsästettäviä kantoja pitkällä aikavä-
lillä. Hankevaihtoethojen välillä ei ole 
eroa vaikutuksen merkittävyydessä. Riis-
takantoja on tarkasteltava laajemmalla 
alueella, jotan useiden maankäyttöä 
muuttavien hankkeiden yhteisvaikutus 
nostaa riistalajistoon kohdistuvat 
elinympäristömuutokset siten, että po-
tentiaalinen heikentävä vaikutus riista-
kannoille arvioidaan kohtalaiseksi.  

kohtalainen -   

Metsästyksen järjestelyt ja to-
teutuminen 

Alueellinen vaikutus metsästyksen har-
joittamiselle vähäinen. Latvalinnustuk-
sessa vaatii lisää huolellisuutta ampu-
masektoreihin, lisääntyvä liikkuminen 
alueella huomioitava metsästystilan-
teissa.   

vähäinen -   

Alueen virkistyskäyttö Tuulipuiston rakentuminen ei estä alu-
eella liikkumista ja metsästystä, mutta 
ympäristö muuttuu teknisemmäksi. Erä-
maisempien metsästysmuotojen luonne 
muuttuu. Alue on helposti saavutetta-
vissa, myös talvella, kun tiet ovat hyvä-
kuntoisia ja aurattuja. 

vähäinen -   
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Taulukko 16-2.  Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja 
muutoksen suuruudesta. 
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Vähäinen 
herkkyys 

 

         

Kohtalainen 

herkkyys 
 

  
VE1 

VE2 
      

Suuri 

herkkyys 
 

         

Erittäin suuri 

herkkyys 
 

         

 

 

16.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulipuiston rakentamisenaikaisia vaikutuksia metsästykselle voidaan vähentää tiedottamalla 
metsästäjiä esimerkiksi hirvenmetsästyksen aikaan tapahtuvista voimaloiden rakentamisen vai-
heistuksista ja rakentamisalueiden sijoittumisesta, jotta metsästäjät voivat suunnitella omaa 
metsästystään alueille, joihin rakentamistoiminta aiheuttaa kulloinkin vähiten häiriötä. Voima-
loiden laparakenteista putoavasta jäästä sekä sähköaseman/muuntoaseman alueen vaarasta 
tiedottaminen on oleellista kaiken tuulipuistoalueen virkistyskäytön kannalta. 

16.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia riistaeläinten elinympäristöihin, käyttäytymiseen ja viihtymiseen 
tuulipuiston alueella ei voida tarkasti arvioida, sillä alueiden ominaispiirteet ja riistan kulkureit-
teihin ja elinpiireihin liittyvät tekijät vaihtelevat suuresti eri seuduilla myös useista muista teki-
jöistä johtuen. Lisäksi alueen ja seudun nykyisen tilan jatkuvan muutoksen (mm. käytöstä pois-
tuvat turvetuotantoalueet) sekä mahdollisesti laajemmalla seudulla muuttuvan susikannan ti-
lanteen vuoksi riistan elinympäristöt ja -olosuhteet vaihtelevat ilman tuulivoimarakentamista-
kin.  Vaikutusarvioinnissa mainitut tutkimukset riistalajiston käyttäytymisestä tuulipuistojen vai-
kutusalueella ovat melko vanhoja, joten tuulivoimarakentamisen jatkuvasti lisääntyessä ajanta-
saisempaa ja etenkin kotimaista tutkimustietoa tarvittaisiin. 

Metsästykseen kohdistuvien vaikutusten epävarmuustekijät ovat pitkälti riippuvaisia riista-
eläimistöä koskevien vaikutusten ja niin ollen myös epävarmuuksien toteutumisesta. Metsästys-
alueiden vähenemiseen tai varsinaiseen metsästyksen harjoittamiseen (luvallisuus, turvallisuus, 
jne.) vaikuttavien muutosten osalta tuulipuiston toteutukseen liittyvät epävarmuudet ovat vä-
häisiä. 
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17 VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN 

17.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

17.1.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käsitelty hankkeen vaikutuksia ihmisten ter-
veyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmi-
siin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten 
päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyvyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Hank-
keen mahdollisia terveysvaikutuksia on tarkasteltu muun muassa liikenteeseen, äänimaisemaan 
ja valo-olosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on pyritty tunnistamaan ne alueet ja väestöryh-
mät, joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten arvioinnissa 
on painotettu hankealueen lähialuetta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvi-
oinnissa ja vertailussa on otettu huomioon yleisinä kriteereinä vaikutuksen suuruus ja alueelli-
nen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä sekä vaikutuksen kesto. Erityisen 
merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huomattavia muutoksia laajalle alueelle ja 
suurelle asukasmäärälle. 

Hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät asumisviihtyisyyteen ja han-
kealueen virkistyskäyttöön (metsästys, marjastus, ulkoilu). Asumisviihtyisyyteen kohdistuvia vai-
kutuksia voi syntyä maankäytön ja maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden käyntiäänestä, 
roottorin pyörimisestä johtuvasta auringonvalon vilkkumisesta sekä tuulivoimaloiden koetuista 
tai todellisista terveys- ja turvallisuusriskeistä. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy sekä tuu-
livoimahankkeen rakentamisen että sen käytön aikana. Myönteisistä vaikutuksista erityisesti ra-
kentamisen aikaiset aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä. Toiminnan 
aikana hankealueen maanomistajat saavat vuokraamistaan alueista vuokratuloja ja kunta kiin-
teistöverotuloa. 

17.1.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusarviointien taustatietoina on käytetty tietoja hankkeen vaikutus-
alueen pysyvästä ja loma-asutuksesta. Arvioitavien vaikutusten merkittävyys on sidoksissa mm. 
lähiasutuksen määrään ja sen sijaintiin suhteessa tuulivoimaloihin ja sähkönsiirtoreittiin. Tär-
keitä lähtötietoja ovat olleet myös hankkeen muiden vaikutustyyppien vaikutusarviointien tu-
lokset, kuten vaikutukset maankäyttöön, maisemaan, luontoon, äänimaisemaan sekä valo-olo-
suhteisiin. Arvioinnissa on hyödynnetty myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mieli-
piteitä. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi ja asukasosallistumisen lisäämiseksi toteu-
tettiin asukaskysely. Kyselyssä selvitettiin hankealueen ja sähkönsiirtoreitin nykyistä käyttöä, 
asukkaiden suhtautumista hankkeeseen sekä asukkaiden näkemyksiä hankkeen merkittävim-
mistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista ja vaikutuksista mm. virkistyskäyttöön, maise-
maan ja asumisviihtyisyyteen. Kyselyssä käytettiin monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysy-
myksiä, joihin asukkaat voivat vastata vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana lähetettiin asukkaille 
tiivis kuvaus hankkeesta. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ar-
vioinnissa tunnistettaessa asukkaiden merkittävimmiksi kokemia vaikutuksia ja tunnistettaessa 
sellaisia alueita ja väestöryhmiä, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin. Kyselyn tulok-
sista on esitetty yhteenveto kohdassa 17.1.4. Lisäksi kyselyn tulokset on laajemmin esitetty liit-
teessä 3. 
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Vaikutusten arvioinnissa on käytetty tukena sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnin opasta sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten arvioinnin käsikirjaa. 

17.1.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten herkkyys muodostuu esimerkiksi vaikutuksille altistuvien hen-
kilöiden määrästä, häiriintyvien kohteiden määrästä ja ympäristön sopeutumiskyvystä. Muutok-
sen suuruusluokkaa on arvioitu esimerkiksi sen perusteella, miten hanke vaikuttaa ihmisten to-
tuttuihin tapoihin ja toimintoihin ja miten ihmiset kokevat hankkeen aiheuttamat muutokset. 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa mm. 
asukkaiden huolena tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epävarmuus voivat liittyä sekä 
tuntemattomaksi koettuun uhkaan, että tietoon mahdollisista tai todennäköisistä vaikutuksista. 
Siten asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät välttämättä liity vain oman edun puolustami-
seen, vaan taustalla voi olla toisaalta monipuolista tietoa paikallisista olosuhteista ja toisaalta 
normaalia epätietoisuutta hankkeen vaikutuksista. Huolen seuraukset yksilöön ovat riippumat-
tomia siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käyte-
tyt kriteerit on esitetty tarkemmin liitteessä 1. 

17.1.4 Nykytila 

Vakituinen ja loma-asutus 

Hankealue sijaitsee Perhon kunnassa noin 3 kilometriä Perhon kirkonkylästä pohjoiseen. Vuo-
den 2021 lopussa Perhossa asui 2 676 asukasta (Tilastokeskus 2022). Asutus on keskittynyt pää-
osin Perhon kirkonkylään sekä Kokkolantien ja Hietaniementien varressa sijaitseviin kyliin. Han-
kealuetta lähimmät kylät ovat Kokkoneva, Oksakoski ja Kivelä alueen etelä- ja lounaispuolella, 
Kellokoski alueen länsipuolella sekä Jänkä, Korpela ja Mustamaa alueen itäpuolella. Hankealu-
een pohjoispuoli on harvaan asuttua. Sähkönsiirtoreitin ympäristö on pääosin harvaan asuttua.  

Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijait-
sevat hankealueen lounaispuolella Oksakosken kylässä, lähimmillään noin kilometrin etäisyy-
dellä. Loma-asutus on hankealueen läheisyydessä sijoittunut pääosin Kokkolantien ja Perhon-
joen varteen sekä Komanteen, Jängänjärven ja muiden vesistöjen rannoille. Tilastokeskuksen 
Ruututietokannan mukaan alle 3 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista on 325 asuinrakennus-
ta ja 30 lomarakennusta vaihtoehdossa VE1 ja 322 asuinrakennusta ja 29 lomarakennusta 
vaihtoehdossa VE2. Alustavien voimajohtoreittien läheisyyteen alle 100 metrin etäisyydelle ei 
sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Alle 300 metrin etäisyydelle sijoittuu 2 asuinrakennusta ja 1 
lomarakennus vaihtoehdoissa VEA ja VEC sekä 8 asuinrakennusta ja 2 lomarakennusta vaihto-
ehdossa VEB. Asuinrakennusten ja lomarakennusten määrä ja sijoittuminen hankealueen lähei-
syydessä on esitetty luvussa 7.6. 

Virkistyskäyttö 

Hankealueen virkistyskäyttö painottuu muiden metsätalousalueiden tavoin ulkoiluun, marjas-
tukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueen pohjoisosiin sijoittuu osia Perhojo-
kilaakson moottorikelkkailijat ry:n moottorikelkkareitistö. Hankealueella ei ole muita rakennet-
tuja kohteita.  

Perhon liikuntapalvelut (mm. tenniskenttä, luistinrata, jääkiekkokaukalo ja skeittipaikka sekä ur-
heilukenttä) sijaitsevat kuntakeskuksessa, noin 3–4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Han-
kealueen läheisyydessä, alle 5 kilometrin etäisyydellä, on useita luonnossa liikkumiseen ja oles-
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keluun tarkoitettuja palveluita. Hankealueen itäpuolella on Komanteen kota, laavu ja uima-
paikka, Korpijärven uimaranta ja Salamajärven kota ja uimaranta sekä länsipuolella Ahvenkos-
ken kota.   

Hankealue kuuluu Perhon riistanhoitoyhdistyksen alueeseen ja Perhon Metsästysseura ry:n 
metsästysvuokra-alueille. 

Asukaskyselyn perusteella hankealuetta käytetään paikallisesti jonkin verran virkistystarkoituk-
siin: hankealueella ilmoitti liikkuvansa päivittäin 20 %, viikoittain 25 % ja kuukausittain/kausi-
luontoisesti 18 % vastaajista. 10 % vastaajista ilmoitti, ettei liiku alueella koskaan. Asukasky-
selyyn vastanneille hankealue ja sähkönsiirtoreitin alue ovat tärkeitä erityisesti marjastuksen ja 
sienestyksen sekä kesäaikaan tapahtuvan ulkoilun kannalta. 

Kuva 17-1. Hankealueelle sijoittuvat virkistyskäyttörakenteet sekä lähiympäristön muut 
virkistyskäyttöreitit ja -rakenteet. 
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17.1.5 Asukaskysely tuulivoimapuiston vaikutuksista  

Kyselyn tulokset ja kyselylomake on esitetty liitteessä 3. 

Asukaskyselyn toteutus 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointityön tueksi toteutettiin asukaskysely postikyselynä 
syksyllä 2021. Kysely lähetettiin kotitalouksille, jotka asuivat tai omistivat loma-asunnon alle kol-
men kilometrin etäisyydellä Kokkonevan hankealueen rajasta, sekä satunnaisotannalla 3–10 ki-
lometrin etäisyydellä hankealueen rajasta ja alle kahden kilometrin etäisyydellä sähkönsiirtorei-
tistä asuville tai loma-asunnon omistaville. Kyselyn otos oli 500 kotitaloutta. Vastauksia kyselyyn 
saatiin 111 kappaletta, joten vastausprosentti oli 22 %. 

Vastaajien taustatietoja 

Kyselyyn vastanneista: 
- 93 % oli vakituisia asukkaita ja 5 % vapaa-ajan asukkaita, 
- 45 % oli yli 64-vuotiaita, 33 % 25–64-vuotiaita ja 16 % alle 45-vuotiaita, 
- 96 % asui tai omisti loma-asunnon Perhossa ja 3 % Alajärvellä, 
- 28 % asui tai omisti lomarakennuksen alle kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta, 
- 25 % asui tai omisti lomarakennuksen alle kilometrin etäisyydellä sähkönsiirtoreiteistä, 
- 97 % on käynyt voimalan juurella tai nähnyt voimaloita lähietäisyydeltä. 

Hankealueen nykyinen käyttö 

Kokkonevan hankealuetta ilmoitti käyttävänsä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain/kausiluon-
toisesti 63 % kaikista kyselyyn vastanneista. Niistä vastaajista, jotka asuvat tai omistavat loma-
asunnon alle 2 kilometrin etäisyydellä hankealueesta, ilmoitti käyttävänsä hankealuetta päivit-
täin, viikoittain tai kuukausittain/kausiluontoisesti 84 % vastanneista.  

 

 

Kuva 17-2. Kokkonevan hankealueen nykyinen käyttö. 

Kokkonevan hankealue kuten myös sähkönsiirtoreitin alue ovat asukkaille tärkeitä erityisesti 
marjastuksen ja sienestyksen, kesäaikana tapahtuvan ulkoilun ja luonnon tarkkailun kannalta. 
Asukkaita pyydettiin kuvaamaan hankealueen ja suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueen nykyistä 
merkitystä elinympäristössä myös avoimella kysymyksellä. Avoimeen kysymykseen vastasi 24 
henkilöä (21 % kaikista vastanneista). Vastauksissa korostuivat erityisesti alueen luonto, eläimet, 
luonnonrauha ja hiljaisuus sekä liikkumis- ja harrastusmahdollisuudet. 

Kyselyyn vastanneiden arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista 

Vaikutukset kuntatasolla 
Kyselyyn vastanneet arvioivat Kokkonevan tuulivoimahankkeen rakentamisen vaikuttavan kun-
tatasolla myönteisimmin kunnan talouteen, kunnan elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen. Kieltei-
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simmin kyselyyn vastanneet arvioivat hankkeen vaikuttavan alueen arvostukseen ja alueen mat-
kailuun. Alle kahden kilometrin etäisyydellä asuvat vastaajat arvioivat vaikutukset kuntatasolla 
kielteisemmiksi kuin kaikki vastaajat keskimäärin. 
  

 

Kuva 17-3. Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista kuntatasolla. 

 
Vaikutukset asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön viihtyisyyteen 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi 
nykytilanteessa 96 %, tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 46 % ja voimajohdon rakentami-
sen jälkeen 42 % kysymykseen vastanneista. Epäviihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi asuinalu-
eensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi nykytilanteessa 1 %, tuulivoimapuiston ra-
kentamisen jälkeen 45 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 44 % kysymykseen vastanneista. 

 
Vaikutukset asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön maisemaan  

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman arvioi miellyttäväksi tai erit-
täin miellyttäväksi nykytilanteessa 93 %, Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 
42 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 40 % kysymykseen vastanneista. Epämiellyttäväksi 
tai erittäin epämiellyttäväksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman 
arvioi nykytilanteessa 6 %, Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 51 % ja voima-
johdon rakentamisen jälkeen 46 % kysymykseen vastanneista. 

 
Vaikutukset asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön harrastusmahdollisuuksiin 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harrastus- ja virkistysmahdollisuudet ar-
vioivat hyviksi tai erittäin hyviksi nykytilanteessa 94 %, Kokkonevan tuulivoimapuiston rakenta-
misen jälkeen 53 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 50 % kysymykseen vastanneista. Huo-
noiksi tai erittäin huonoiksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harrastus- ja 
virkistysmahdollisuudet arvioivat nykytilanteessa 5 %, Kokkonevan tuulivoimapuiston rakenta-
misen jälkeen 39 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 36 % kysymykseen vastanneista. 
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Vaikutukset alueen arvostukseen asuin- ja vapaa-ajan asuntoalueena 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi arvostetuksi tai erittäin arvoste-
tuksi nykytilanteessa 76 %, Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 31 % ja voima-
johdon rakentamisen jälkeen 31 % kysymykseen vastanneista. Vain vähän arvostetuksi tai ei 
lainkaan arvostetuksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi nykytilan-
teessa 19 %, Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 59 % ja voimajohdon raken-
tamisen jälkeen 56 % kysymykseen vastanneista. 

 
Vaikutukset omaan elämään 
Kyselyyn vastanneet eivät juurikaan arvioineet Kokkonevan tuulivoimapuiston vaikuttavan 
myönteisesti omaan elämäänsä. Vastanneista 2–6 % arvioi vaikutukset eri tekijöiden osalta 
myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi. Eniten kielteisiä vaikutuksia kysymykseen vastanneet ar-
vioivat olevan tuulivoimaloiden aiheuttamalla maiseman muutoksella (50 % kysymykseen vas-
tanneista) ja tuulivoimaloiden lapojen lähialueelle aiheuttamalla varjostuksella ja välkkeellä (48 
% kysymykseen vastanneista). Vastanneista 42–52 % arvioi, ettei Kokkonevan tuulivoimapuis-
tolla ole vaikutuksia omaan elämään. 
 

 
Kuva 17-4. Vastaajien arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista omaan elämään. 
 
Tuulivoimahankkeen vaikutukset hankealueen käyttömahdollisuuksiin 

Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 31 % kysymykseen vastanneista ar-
vioi, ettei Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisella ole vaikutuksia hankealueen käyttö-
mahdollisuuksiin. Kysymykseen vastanneista keskimäärin 12 % arvioi tuulivoimapuiston vaiku-
tukset myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi ja keskimäärin 44 % kielteisiksi tai erittäin kieltei-
siksi. Kielteisimmin Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen arvioitiin vaikuttavan metsäs-
tykseen ja luonnon tarkkailuun. Kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi vaikutukset metsästykseen ar-
vioi 57 % ja luonnon tarkkailuun 52 % kysymykseen vastanneista.  

 
Sähkönsiirron tarvitsemien voimajohtojen vaikutukset alueen käyttömahdollisuuksiin 

Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 33 % kysymykseen vastanneista ar-
vioi, ettei suunnitellun sähkönsiirtoreitin rakentamisella ole vaikutuksia alueen käyttömahdolli-
suuksiin. Kysymykseen vastanneista keskimäärin 6 % arvioi sähkönsiirtoreitin rakentamisen vai-
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kutukset myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi ja keskimäärin 41 % kielteisiksi tai erittäin kieltei-
siksi. Kielteisimmin sähkönsiirtoreitin rakentamisen arvioitiin vaikuttavan luonnon tarkkailuun ja 
metsästykseen.  

 
Merkittävimmät myönteiset ja kielteiset vaikutukset 

Avoimissa kysymyksissä asukkailta ja loma-asukkailta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään 
Kokkonevan tuulivoimapuiston merkittävimmät myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Kysymyk-
seen kielteisistä vaikutuksista vastasi yhteensä 70 henkilöä. Vastanneiden mainitsemia merkit-
tävimpiä kielteisiä vaikutuksia ovat muutokset maisemassa ja voimaloiden ja voimajohdon nä-
kyminen, haitat luonnolle ja eläimistölle sekä voimaloiden aiheuttamat ääni- ja meluhaitat. Va-
jaan 10 vastaajan mielestä tuulipuistolla ei ole kielteisiä vaikutuksia. Kysymykseen myönteisistä 
vaikutuksista vastasi yhteensä 75 henkilöä. Merkittävimpinä myönteisinä vaikutuksina mainittiin 
kuntatalouden paraneminen kiinteistö- ja muiden verotulojen myötä, työllisyyden paranemi-
nen, uudet ja parannettavat tiet sekä maanomistajien saamat vuokratulot. Noin 10 vastaajan 
mukaan hankkeella ei ole mitään myönteisiä vaikutuksia 

Taulukko 17-1. Kyselyyn vastanneiden näkemykset Kokkonevan tuulivoimahankkeen merkittä-
vimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista (suluissa mainintojen määrä). 

Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset 
Kuntatalous, verotulot (34 mainintaa) 
Työllisyyden paraneminen (12) 
Uudet ja parannettavat tiet (11) 
Maanomistajien saamat vuokratulot (10) 
Puhdas / uusiutuva energia (7) 
Sähköntuotannon omavaraisuus (6) 
Ilmastonmuutoksen hidastuminen (4) 
Edullinen energia (4) 
Kunnan elinvoiman lisääntyminen (2) 

 

 

Maisemahaitat (27 mainintaa) 
Haitat luonnolle ja eläimille (23 mainintaa) 
Ääni / meluhaitat (14) 
Metsäalan väheneminen ja hiilinielujen tuho (9) 
Haitat metsästykselle, marjastukselle ym. har-
rastuksille, liikkumisrajoitukset (9) 
Valo ja välke (7) 
Terveyshaitat (6) 
Liian pienet korvaukset maan menetyksistä (4) 
Kiinteistöjen arvon aleneminen (3) 
Eripura, vastustus väärin perustein (3) 
Haitat matkailulle, luonto ja metsästys (3) 
Tiestön ja liikenteen lisääntyminen (3) 
Turvallisuushaitat talvella (2) 

 

Kyselyyn vastanneiden suhtautuminen hankkeeseen 

Kyselyyn vastanneet olivat varsin yksimielisiä siitä, että Kokkonevan tuulivoimahankkeen ympä-
ristövaikutusten selvittäminen on hyvä asia. Vastanneista 70 % oli väittämän kanssa täysin ja 20 
% melko samaa mieltä. Väittämän ”Kokkonevan alue soveltuu tuulivoimaloiden rakentamiseen” 
kanssa oli vastaajista 22 % täysin samaa mieltä ja 33 % täysin eri mieltä (lähellä asuvista 18 % oli 
täysin samaa mieltä ja 54 % täysin eri mieltä). Teiden ja tieyhteyksien rakentamista alueelle piti 
yli puolet (68 %) vastanneista hyvänä asiana (lähellä asuvista 52 %).  

Vastaajia pyydettiin asettamaan tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdot järjestykseen sen mu-
kaan, mikä on heille mieluisin ja mikä vähiten mieluinen vaihtoehto. Kyselyyn vastanneista 46 % 
oli sitä mieltä, että Kokkonevan tuulivoimapuistoa ei tulisi toteuttaa (vaihtoehto VE0). Vaihto-
ehto VE1 oli 28 %:lle vastanneista mieluisin ja 19 %:lle epämieluisin vaihtoehto. Vaihtoehto VE2 
oli 35 %:lle vastanneista mieluisin ja 52 %:lle epämieluisin vaihtoehto. 
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Kuva 17-5. Kyselyyn vastanneiden näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista. 
 

Vastaajia pyydettiin asettamaan sähkönsiirron vaihtoehdot järjestykseen sen mukaan, mikä on 
heille mieluisin ja mikä vähiten mieluinen vaihtoehto. Vaihtoehto VEA oli 46 %:lle vastanneista 
mieluisin ja 26 %:lle epämieluisin vaihtoehto. Vaihtoehto VEB oli 20 %:lle vastanneista mieluisin 
ja 38 %:lle epämieluisin vaihtoehto. Vaihtoehto VEC oli 8 %:lle vastanneista mieluisin ja 25 %:lle 
epämieluisin vaihtoehto. Vaihtoehto VED oli 31 %:lle vastanneista mieluisin ja 44 %:lle epä-
mieluisin vaihtoehto.  

 

 
Kuva 17-6. Kyselyyn vastanneiden näkemys sähkönsiirron vaihtoehdoista. 
 

Kyselyyn vastanneista 14 % ilmoitti olevansa huolestunut ja 29 % olevansa rauhallisin mielin. 
Vastanneista 38 % ilmoitti suhtautuvansa hankkeeseen myönteisesti. Lähialueella asuvista vas-
taajista 23 % ilmoitti olevansa huolestunut ja 16 % olevansa rauhallisin mielin. Kaikista kyselyyn 
vastanneista 32 % ja lähialueella asuvista vastaajista 48 % oli sitä mieltä, että hanketta ei tulisi 
toteuttaa. 
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Kuva 17-7. Kyselyyn vastanneiden suhtautuminen tuulivoimahankkeeseen. 

 

Hanketta koskeva tiedotus 

Kyselyyn vastanneista 16 % ilmoitti lukevansa hankkeesta nyt ensimmäisen kerran. Vastanneista 
49 % oli lukenut hanketta koskevia mielipide- tai lehtikirjoituksia. Vastanneista 32 % oli keskus-
tellut hankkeesta lähiympäristön asukkaiden kanssa, 5 % oli osallistunut hankkeesta käytyyn jul-
kiseen keskusteluun ja 23 % oli osallistunut hankkeesta järjestettyihin yleisötilaisuuksiin. Kyse-
lyyn vastanneista 27 % ilmoitti haluavansa lisää tietoa hankkeesta. Lisätietoa toivottiin mm. 
hankkeen etenemisestä ja aikataulusta, voimaloiden ja sähkönsiirtolinjojen sijainnista, inf-
rasäteilystä ym. vaikutuksista, siirtolinjojen alle jäävien alueiden korvauksista sekä sitä, miten 
paikallisia yrittäjiä käytetään hankkeessa ja siitä, miten turvataan, ettei kansallispuistolle ai-
heudu maisemahaittaa.  

Toiveet jatkosuunnittelulle  

Vastaajien mielestä Kokkonevan tuulivoimahankkeen suunnittelussa ja ympäristövaikutusten 
arvioinnissa tulisi ottaa huomioon erityisesti seuraavat asiat: 

 
- Asukkaat, asukkaiden mielipiteet (noin 10 mainintaa):  

- kaikkien asukkaiden mielipiteet, ei vain kunnan ja suurimpien maanomistajien 
- niiden asukkaiden, joilta viedään omaisuutta pilkkahintaan 
- yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

- tuulivoimaloiden määrä ja sijainti (noin 25 mainintaa):  
- liikaa myllyjä liian lähellä asutusta 
- voimalat liian lähellä asutusta, lähimmillään alle kilometrin etäisyydellä 
- voimaloiden etäisyys vähintään 2 - 2,5 - 4 - 5 kilometriä asutuksesta 
- ei saa rajoittaa taajaman mitään kehityssuuntaa 
- 34 voimalaa parempi, pitäisi sijoittaa enemmän alueen koillisreunaan 
- näkymämallinnukset Penninkijoelta 
- hankkeen siirto Perho, Halsua, Lestijärvi, Kinnula pitäjien keskipisteeseen, jolloin ei 

olisi ihmisille häiriöksi 
- Hietanimen lähellä olevat tuulivoimalat kauemmaksi asutuksesta 
- Mustanmaan, Olkinevan lähimpänä tietä ja asutusta olevat voimalat kilometrin kauem-

mas tai Suorannevan tienoille 
- Kokkoneva on taistelupaikka 1808 vuodelta, nauttii hautarauhaa, vastuu kuuluu seura-

kunnalle eikä kunnalle. Asia kuuluu myös museovirastolle 
- voimajohtojen sijainti (noin 10 mainintaa) 

- ei uusia linjoja uusille alueille 
- voimajohtojen ei pitäisi kulkea asutuksen lähellä 
- voimajohtoa ei pitäisi rakentaa talon / asutuksen päälle 
- B vaihtoehto menee suoraan talomme päältä 
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- tehtävä maakaapelilla 
- luonto ja eläimet (noin 5 mainintaa):  

- hakataan metsää mahdollisimman vähän 
- vaikutukset ympäristöön arvioita laajemmin, yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 

kanssa 
- avoin tiedotus (noin 5 mainintaa):  

- tiedottaminen ala-arvoista 
- tiedotusta toteutusaikataulusta ja hankkeen elinkaaresta 
- maanomistajille yhteinen tilaisuus paikan päällä 
- maanomistajille ajantasaista tietoa ja lisää luottamusta puolin ja toisin 
- yleisötilaisuudet turhia, kukaan ei osaa vastata kysymyksiin 

- tiestö (noin 5 mainintaa):  
- oikeus alueella liikkumiseen pitäisi säilyttää 
- olemassa olevan tiestön hyödyntäminen 

- elinkeinojen toimintaedellytykset (muutama maininta):  
- matkailu 

- korvaukset maanomistajille (muutama maininta): 
- kunnon korvaus voimaloiden ja voimajohtojen alle jäävistä maa-alueista 

Avoimissa kysymyksissä toivottiin paljon myös Kokkonevan tuulivoimapuiston suunnittelun lo-
pettamista ja toteuttamatta jättämistä, mutta toisaalta myös kannustettiin tuulivoimarakenta-
miseen. 

 
17.1.6 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen  

Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen seurauksena ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia syn-
tyy tuulivoimaloiden perustusten, asennuskenttien, tieyhteyksien ja sähkönsiirtoyhteyksien ra-
kentamisesta sekä rakennusmateriaalien ja voimaloiden osien kuljettamisesta. Rakentaminen 
aiheuttaa lähiympäristöön melua ja lisää liikennettä.  

Rakentamisvaiheessa syntyvä melu on pääosin normaaliin rakennusmeluun verrattavissa olevaa 
työkoneiden ja työmaan liikenteen aiheuttamaa melua, joka ei kuljetuksia ja ehkä suurimpia 
nostoja lukuun ottamatta pääsääntöisesti leviä hankealuetta laajemmalle. Rakentamisen aikai-
set meluvaikutukset ovat paikallisia ja kestoltaan melko lyhytaikaisia. Eniten rakentamisen aikai-
sia meluvaikutuksia kohdistuu lähimpänä suunniteltuja tuulivoimaloita ja sähkönsiirtoreittiä si-
jaitseviin asuin- ja lomarakennuksiin. Rakentamisen aikaisten vaikutusten tilapäisen luonteen 
vuoksi rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa. 

Liikennemäärät lisääntyvät rakentamisaikana hankealueen ympäristössä todennäköisesti aina-
kin valtatiellä 13 ja yhdystiellä 7520 sekä hankealueelle johtavilla Kyyräntiellä ja Nevalantiellä ja 
muilla hankealueen yksityisteillä. Liikenteen lisääntyminen aiheuttaa teiden varsilla oleviin 
asuin- ja lomarakennuksiin ajoittaista meluhaittaa. Muilta osin liikenteen lisääntymisestä ei ai-
heudu merkittävää haittaa, koska liikenteen kasvu suhteessa nykyisiin liikennemääriin on vä-
häistä. Kokonaisuutena rakentamisen aikaisen liikenteen lisääntymisen ja varsinaisen rakenta-
misen aiheuttamat haitat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan kohtalaisiksi. 

Toiminnanaikaiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Asumisviihtyisyyteen vaikuttavat hyvin monet tekijät. Asumisviihtyisyyteen kohdistuvista vaiku-
tuksista merkittävimpiä ovat maisemassa, äänimaisemassa ja valo-olosuhteissa tapahtuvat 
muutokset. Asukaskyselyyn vastanneet arvioivat, että Kokkonevan tuulivoimaloiden aiheuttama 
maiseman muutos, tuulivoimaloiden lapojen lähialueelle aiheuttama varjostus ja välke sekä voi-
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majohdon aiheuttama maiseman muutos vaikuttavat kielteisimmin asumisviihtyisyyteen. Vaiku-
tukset asumisviihtyisyyteen kohdistuvat erityisesti tuulivoimaloiden ja sähkönsiirtoreitin lähei-
syydessä asuviin, joille vaikutusten arvioidaan olevan merkittäviä. Alle kolmen kilometrin etäi-
syydellä suunnitelluista tuulivoimaloista sijaitsee 306 asuinrakennusta ja 34 lomarakennusta 
vaihtoehdossa VE1 sekä 306 asuinrakennusta ja 33 lomarakennusta vaihtoehdossa VE2. Lähim-
mät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä voimaloista. 

Maisemassa tapahtuvien muutosten vaikutukset asumisviihtyisyyteen 

Maisemassa tapahtuvat muutokset ovat konkreettisia ja vaikuttavat alueen lähi- ja kaukomaise-
maan sekä ihmisten maisemakokemuksiin. Asukkaiden kannalta merkittävimmät vaikutukset 
kohdistuvat niille alueille, joille voimaloita näkyy eniten ja joille on sijoittunut eniten asutusta. 
Vaikutusten merkittävyyden yksiselitteinen arvioiminen on kuitenkin haasteellista, koska maise-
mavaikutusten kokeminen on aina henkilökohtaista. Asukaskyselyyn vastanneista tuulivoimaloi-
den aiheuttaman maiseman muutoksen vaikutukset omaan elämään arvioi kielteiseksi tai erit-
täin kielteiseksi 50 % ja myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi 6 %. Vastanneista 42 % arvioi, ettei 
tuulivoimaloiden ja voimajohdon aiheuttamalla maiseman muutoksella ole vaikutusta omaan 
elämään. 

Tuulivoimapuiston toteutuessa hankealue muuttuu metsätalousalueesta energiantuotantoalu-
eeksi. Hankealueella maisemassa tapahtuvat muutokset ovat suurimmat voimalapaikoilla sekä 
parannettavien ja uusien teiden alueilla, joissa puustoa joudutaan raivaamaan ja maisema muut-
tuu nykyistä avoimemmaksi. Voimaloiden välittömässä läheisyydessä voimalat hallitsevat mai-
semaa ja maisemakuvassa tapahtuva muutos on suuri. Hankealueella visuaalisten tekijöiden li-
säksi maiseman kokemiseen vaikuttaa tuulivoimaloiden aiheuttama varjostus ja välke sekä tuu-
livoimaloiden lapojen pyörimisestä syntyvä ääni. Koska hankealueella ei ole asuin- ja lomaraken-
nuksia, maisemahaitat kohdistuvat pääosin hankealueella liikkuviin ja virkistyskäyttäjiin.  

Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan on arvioitu luvussa 8. Näkyvyysanalyysin mukaan 
tuulivoimaloita näkyy paikoitellen joillekin asuin- ja lomarakennuksille. Useimpien rakennusten 
suojana on kuitenkin tonttikasvillisuutta, puustoa ja/tai toisia rakennuksia, jotka estävät näky-
mät tuulivoimapuiston suuntaan. Maiseman muutoksen osalta vaikutukset ihmisten elinoloihin 
ja viihtyvyyteen ovat kokonaisuutena tuulivoimapuiston lähialueella korkeintaan keskisuuret ja 
kauempana vähäiset. Vaihtoehdossa VE1 vaikutus on vaihtoehtoa VE2 pienempi johtuen voima-
loiden vähäisemmästä määrästä.  

Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta ja voivat heikentää asumisviihtyisyyttä. Mai-
sema, joka on totuttu näkemään ilman minkäänlaista valonlähdettä, voidaan kokea levottomana 
etenkin tuulivoimaloiden elinkaaren alkuaikana. Lentoestevalojen maisemavaikutukset kohdis-
tuvat samoille asuinalueille, joilta on näköyhteys tuulivoimaloihin. Erityisesti sumuisessa, utui-
sessa ja sateisessa säässä, lentoestevalojen vaikutus voi pilvien korkeudesta ja valon heijastumi-
sesta johtuen ulottua myös sellaisille alueille, joille itse voimalat eivät näy. Asukkaiden ja vapaa-
ajan asukaiden näkökulmasta lentoestevalojen maisemallinen haittavaikutus on tuulivoimaloi-
den näkymisen aiheuttaman maisemamuutoksen tapaan merkittävämpi vaihtoehdossa VE1 
kuin vaihtoehdossa VE2. Asukaskyselyyn vastanneista lentoestevalojen näkymisen vaikutukset 
omaan elämään arvioi kielteiseksi tai erittäin kielteiseksi 38 % ja myönteiseksi tai erittäin myön-
teiseksi 4 %. Vastanneista 44 % arvioi, ettei lentoestevalojen näkymisellä ole vaikutusta omaan 
elämään. 

Sähkönsiirron osalta maiseman muutos kohdistuu kaikissa vaihtoehdoissa hankealueen ul-ko-
puolelle sijoittuville voimajohtoosuuksille. Reittivaihtoehdot kulkevat olemassa olevien johto-
käytävien vierellä, jotensähkönsiirron aiheuttamat muutokset maisemassa ovat vähäisiä. 
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Äänimaisemassa tapahtuvien muutosten vaikutukset asumisviihtyisyyteen 

Tuulivoimaloiden tuottama ääni voidaan kokea epämiellyttävänä tai häiritsevänä, jolloin se luo-
kitellaan meluksi. Melulla ei ole absoluuttisia desibelirajoja ja melun kokeminen on aina subjek-
tiivista. Samanlainen ääni voidaan erilaisessa tilanteessa ja ympäristössä kokea hyvin eri tavalla. 
Tasaisen äänen on todettu häiritsevän vähemmän kuin vaihtelevan äänen. Vaurioita kuulossa 
ääni voi aiheuttaa, jos se ylittää 80 desibeliä. Pitkään jatkuva altistumien melulle voi aiheuttaa 
myös esimerkiksi uni- ja keskittymishäiriöitä. Tuulivoimalat on suunniteltu sijoitettaviksi riittä-
vän etäälle asuin- ja lomarakennuksista niin, että rakennuksiin kohdistuu mahdollisimman vähän 
meluhaittaa. Tuulivoimaloiden sijoittuminen alueelle muuttaa kuitenkin molemmissa vaihtoeh-
doissa hankealueen ja sen lähiympäristön äänimaisemaa.  

Tuulivoimapuiston vaikutuksiä äänimaisemaan on arvioitu kappaleessa 17.2. Tehtyjen melumal-
linnusten mukaan tuulivoimaloiden ääni ei ylitä kummassakaan vaihtoehdossa 40 dB ohjearvoja 
yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla. Hankealueen läheisyyteen ei myöskään sijoitu 
sellaisia häiriintyviä kohteita, joille hanke aiheuttaisi ohjearvot ylittäviä meluvaikutuksi. Myös-
kään matalataajuisen melun ohjearvot eivät ylity yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa. 

On kuitenkin huomioitava, että voimaloita lähimmät vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat 
kokea tuulivoimaloiden melun häiritsevänä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Asukaskyselyyn 
vastanneista 44 % arvioi tuulivoimaloiden lapojen pyrimisestä syntyvän äänen vaikuttavan kiel-
teisesti tai erittäin kielteisesti omaan elämäänsä. Toisaalta 47 % vastanneista arvioi, ettei tuuli-
voimaloiden lapojen pyörimisestä syntyvällä äänellä ole vaikutusta ja 3 % vastanneista arvioi 
vaikutukset myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi.  

Tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen osalta vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen jäävät vä-
häisiksi, koska tehtyjen mallinnusten mukaan yhdenkään asuin- ja lomarakennusten kohdalla 
meluarvot eivät ylitä tuulivoimamelulle asetettuja ohje- ja raja-arvoja. 

 

Valo-olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutukset asumisviihtyisyyteen 

Tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat kirkkaalla säällä liikkuvia varjoja, minkä asukkaat voi-
vat havaita valon voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti vilahtavana var-
jona. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostus- ja välkevaikutukset havaitaan parhaiten keväällä 
ja kesällä, kun aurinko paistaa eniten.  

Tuulivoimaloiden varjostus- ja välkevaikutuksia on arvioitu kappaleessa 17.3. Tehtyjen varjos-
tusmallinnusten perusteella, vaikka puuston suojaava vaikutusta jätettäisiin huomioimatta, ei 
suositus kahdeksan tunnin vuotuisesta välkeajasta ylity yhdessäkään havainnointipisteessä 
kummassakaan vaihtoehdossa.  

On kuitenkin huomioitava, että asukkaat voivat kokea tuulivoimaloiden varjostusvaikutukset 
häiritsevänä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Asukaskyselyyn vastanneista 48 % arvioi tuuli-
voimaloiden lapojen aiheuttaman varjostuksen ja välkkeen vaikuttavan kielteisesti tai erittäin 
kielteisesti omaan elämäänsä. Toisaalta 47 % vastanneista arvioi, ettei varjostuksella ja välk-
keellä ole vaikutusta ja 2 % vastanneista arvioi vaikutukset myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi.  

Varjostus- ja välkevaikutusten osalta vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan 
vähäisiksi. 

 

Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen 

Tuulivoimaloilla ei ole merkittäviä haitallisia ja laaja-alaisia terveysvaikutuksia eikä tuulivoima-
loista aiheudu ihmisten terveydelle vaarallisia päästöjä. Tuulivoimaloiden mahdolliset terveys-
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vaikutukset syntyvät pääasiallisesti tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta. Melun häiritse-
vyys voi vaikuttaa ihmisten terveyteen esimerkiksi univaikutusten kautta. Melun häiritsevyyden 
kokeminen ja meluherkkyys vaihtelevat yksilökohtaisesti, jolloin vaikutukset kohdistuvat eri ta-
voin eri ihmisiin. Melun lisäksi pelko ja epävarmuus mahdollisista terveys- ja turvallisuusriskeistä 
voi aiheuttaa ahdistusta hankealueen läheisyydessä asuville ihmisille. 

Tuulivoimaloiden vaikutuksia äänimaisemaan on käsitelty kappaleessa 17.2. Samassa yhtey-
dessä on tarkasteltu melun leviämistä asuin- ja lomarakennuksiin sekä verrattu tuulivoimaloiden 
aiheuttamaa melua valtioneuvoston hyväksymiin melutason ohjearvioihin sekä ympäristöminis-
teriön suosittelemiin yöajan suunnitteluarvoihin. Melumallinnusten mukaan 40 dB ohjearvo ei 
ylity yhdenkään asuin- ja lomarakennuksen kohdalla kummassakaan vaihtoehdossa. Myöskään 
matalataajuinen melu ei mallinnusten perusteella ylitä kummassakaan vaihtoehdossa ohjear-
voja sisällä yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa.  

Toisaalta, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään, voivat asukkaat silti kokea tuulivoimaloilla olevan 
vaikutuksia terveyteen tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten sekä terveys- ja turvalli-
suusriskeihin liittyvien pelkojen kautta. Pelkojen merkittävyys on sidoksissa hankealueen laajuu-
teen ja rakennettavien tuulivoimaloiden määrään sekä siihen, miten lähellä asuinrakennuksia 
tuulivoimalat sijaitsevat.  

Suomessa toteutettiin 2015 kyselytutkimus Porin Peittoossa ja Iin Olhavassa tuulivoimaloiden 
melusta ja sen häiritsevyydestä. Tavoitteena oli selvittää, miten tuulivoimalamelu koetaan Suo-
messa alueilla, joissa on vähintään 3 MW tuulivoimaloita. Erot olivat suuria Iin ja Porin välillä. 
Porissa suhtauduttiin vastausten perusteella lähtökohtaisesti varsin negatiivisesti tuulivoimaa 
kohtaan yleensä, kun taas Iissä suhtautuminen oli selvästi myönteisempää. Samaan aikaan huo-
mattiin, että Porin vastauksissa raportoitiin huomattavasti enemmän myös voimaloista aiheutu-
vaksi koettuja terveysvaikutuksia kuin Iissä. Tutkimuksen vastausten perusteella saatiin selvitet-
tyä, että tuulivoimaloiden äänitaso, eli äänen voimakkuus vastaajien asuinkiinteistöillä, selitti 
vain 9 % voimaloiden koetuista häiriövaikutuksista. Loppuosa, yli 90 %, selittyi muilla tekijöillä. 
Eniten häiritsevyyden kokemusta selitti (vastaajien muiden vastausten perusteella) vastaajan 
huolestuneisuus tuulivoimamelun terveysvaikutuksista, sijaintikohde (Pori vs. Ii), asenne tuuli-
voimaenergian tuotantomuotoa kohtaan yleensä, sukupuoli sekä yksilöllinen meluherkkyys. 
Tämä on tärkeä tutkimus, koska se osoittaa, että tuulivoimamelun häiritsevyyden kokeminen 
liittyy vain vähän siihen, kuinka voimakkaana ääni kuuluu kiinteistölle ja selittyy paljon enemmän 
muilla tekijöillä, jotka liittyvät vastaajaan itseensä. 

Tuulivoimaloiden terveydelliset vaikutukset on keskusteluissa liitetty yleensä tuulivoimaloiden 
tuottamaan infraääneen eli hyvin matalataajuiseen ääneen. Tieteellisissä tutkimuksissa ei ole 
saatu näyttöä, että nykyisten tuulivoimaloiden infraäänellä olisi terveysvaikutuksia. 

Hongiston & Olivan vuoden 2017 selvityksen ”Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvai-
kutukset” mukaan infraäänten terveysvaikutukset ovat hyvin pitkälle samoja kuin äänen vaiku-
tukset ylipäätään. Vaikutuksia alkaa ilmetä nykytiedon mukaan vasta, kun äänenpainetaso ylit-
tää kuulokynnyksen. Yleisimmin raportoitu infraäänen vaikutus on häiritsevyys, joka yleensä al-
kaa heti, kun äänenpainetaso ylittää kuulokynnyksen. Tutkimustieto ei tue näkemystä, että tuu-
livoimaloiden infraääni aiheuttaisi ihmiselle negatiivisia terveysvaikutuksia. Tutkimuksissa ei ha-
vaittu itsearvioidun tai objektiivisesti mitatun stressin riippuvan etäisyydestä tuulivoimaloihin. 
Tästä huolimatta pieni osa väestöstä kokee tuulivoiman aiheuttavan negatiivisia terveysoireita. 
Tutkimusten perusteella sellaisella äänellä, jota ei voida kuulla, ei ole terveysvaikutuksia. Nyky-
aikaisten tuulivoimaloiden infraääni on kuulokynnyksen alittava, eli ei-kuultavaa infraääntä. 

Ne tieteellisesti uskottavat tutkimukset, joissa infraäänellä ylipäänsä on saatu terveydellisiä vai-
kutuksia, ovat edellyttäneet kuulokynnyksen ylityksen ja tällaisia testejä on tehty mm. ast-
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ronauteille sellaisilla äänenvoimakkuuksilla, jotka ylittävät monikymmenkertaisesti tuulivoima-
loiden aiheuttaman melutason. Eli puhutaan äänitasoista, joita esimerkiksi voimakkaat suihku-
moottorit tuottavat. 

Mistä sitten käsitys, että tuulivoima tuottaa terveydelle haitallista infraääntä? Ennen nykyisiä 
vastatuulivoimaloita valmistettiin mm. Yhdysvalloissa myötätuulivoimaloita, jotka aiheuttivat 
jopa 10–30 dB voimakkaampia infraäänitasoja kuin saman tehoiset vastatuulivoimalat. Lähellä 
näitä myötätuulivoimaloita infraäänet nousivat sellaiselle tasolle, että ne saattoivat olla joissain 
olosuhteissa jopa kuultavissa. Tämä synnytti keskustelun voimaloiden infraäänistä, joka on elä-
nyt tähän päivään saakka, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä enää nykyisten tuulivoimaloiden 
kanssa. Myötätuulivoimaloiden valmistus on lopetettu niiden suurempien meluarvojen takia. 

Vaikka tieteellisiä todisteita tuulivoimaloiden infraäänistä aiheutuvista terveyshaitoista ei ole-
kaan, pieni osa väestöstä kokee tuulivoiman aiheuttavan terveysoireita. Kansallisessa energia- 
ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 on linjattu, että Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tulee 
teettää riippumaton ja kattava selvitys tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista. Selvityksen 
toteuttajina toimivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa, vuonna 2017 (Työ- ja elinkeinoministeriö) valmistuneessa 
julkaisussa käytiin laajamittaisesti läpi aiheeseen liittyvää kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta. 
Lisäksi selvitykseen sisältyi VTT:n johdolla toteutetut mittaukset, joissa selvitettiin tuulivoiman 
tuotantoalueiden ympäristössä esiintyviä keskimääräisiä infraäänitasoja, niiden ajallista vaihte-
lua sekä niiden verrannollisuutta infraäänitasoihin muussa ympäristössä. Kirjallisuuskatsauksen 
johtopäätöksenä todettiin, että tuulivoimaloiden tuottaman kuultavan tai kuuloalueen ulkopuo-
lella olevan äänen yhteydestä oireiluun ei ole tällä hetkellä tieteellistä näyttöä, mutta aihetta on 
tutkittu hyvin vähän eikä haittojen mahdollisuutta voida nykytiedon perusteella sulkea pois. Tä-
män perusteella lisätutkimusten todettiin olevan perusteltuja ja hanketta jatkettiin määrittele-
mällä kolme eri osatavoitetta.  

Selvityksen toisen vaiheen tulokset on julkaistu huhtikuussa 2020. Valtioneuvoston yhteisen sel-
vitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittaman toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos. Hanke koostui kolmesta osiosta: pitkäaikaismittaukset, kyselytutkimus ja kuunte-
lukokeet. Tutkimuksen mukaan tuulivoiman infraäänellä ei ole todettuja terveysvaikutuksia. 
(Valtioneuvosto, Policy Brief 11/2020). 

Valtioneuvoston asetuksen ulkomelutason ohjearvot on asetettu tasolle, joka melun haittavai-
kutuksia koskevien tutkimusten mukaan ehkäisee tuulivoimamelun aiheuttamia terveyshaittoja 
sekä ympäristön viihtyvyyden merkittävää heikentymistä (Valtioneuvoston asetus 1107/2015). 
Tehtyjen melumallinnusten mukaan Kokkonevan tuulivoimapuistosta aiheutuva melu ei ylitä 40 
dB ohjearvoa yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla. Myöskään matalataajuisen me-
lun ohjearvot eivät ylity yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa. Edellä mainitun perusteella 
voidaan arvioida, ettei Kokkonevan tuulipuiston melulla ole merkittäviä suoria terveysvaikutuk-
sia tuulipuiston lähialueen vakituisille ja loma-asukkaille.  

Tuulivoimaloihin ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset turvallisuuteen 
ovat hyvin vähäisiä. Talviaikaan tietyissä sääoloissa tuulivoimaloiden rakenteisiin ja lapoihin ker-
tyvä lumi ja jää voivat irrotessaan aiheuttaa vaaraa alueella liikkuville. Kiinteisiin rakennelmiin 
muodostuva jää putoaa irrotessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista ir-
toava jää voi lentää kauemmas. Irtoavasta jäästä aiheutuvat riskit ovat kuitenkin hyvin epäto-
dennäköisiä. Tuulivoimaloista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vain vähän tietoja, 
johtuen vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun mu-
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assa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) mukaan riskit tuulivoimaloista irtoa-
vista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoikeus perustelee sitä 
muun muassa sillä, että EU:n konedirektiivin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytet-
tävä direktiivin mukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on 
ilmoitettava käyttäjälle, mikäli sellaisia on. Tuulivoimaloiden turvallisuus- ja ympäristöriskejä on 
arvioitu luvussa 21. 

Vaikutukset virkistyskäyttöön 

Tuulivoimapuistoa ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana vapaata liikkumista tuulivoima-
puiston alueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan turvallisuussyistä rajoittamaan. 
Tuulivoimapuiston käyttöaikana rakennus- ja huoltotieverkosto on vapaasti käytettävissä ja 
myös tuulivoimapuiston alueella liikkuminen on vapaata.  

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien rakentaminen ei estä alueella liikkumista eikä alueen vir-
kistyskäyttöä. Virkistyskäyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta alueilta, mutta näiden alu-
eiden osuus hankealueen kokonaispinta-alasta on pieni. Tuulivoimapuiston toteuttaminen muut-
taa kuitenkin alueen ympäristöä ja maisemassa tapahtuvat muutokset sekä voimaloiden ääni ja 
näkyminen voidaan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Haitalliset vaikutukset korostuvat erityi-
sesti sellaisilla alueilla, jotka ovat asukkaille tärkeitä virkistyskohteita ja joilla asukkaat liikkuvat pal-
jon. Hankealueen käyttö osana omaa nykyistä elinympäristöä koettiin asukaskyselyn mukaan tär-
keäksi. Myös mahdolliset terveysriskeihin liittyvät pelot voivat heikentää virkistyskäytön miellyttä-
vyyttä. Talviaikaan alueella liikkumiseen voi kohdistua vähäisiä rajoitteita lapoihin tai rakenteisiin 
muodostuvan jään irtoamisriskin vuoksi. Turvallisuusriski sinänsä on kuitenkin todettu hyvin pie-
neksi ja rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.  

Olemassa olevan metsäautotieverkoston parantaminen ja uusien teiden rakentaminen paranta-
vat alueen saavutettavuutta ja sitä kautta myös alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Uusi ja 
parannettu tiestö helpottaa marjastajien ja sienestäjien, luonnossa liikkuvien ja metsästäjien 
liikkumista alueella.  

Asukaskyselyyn vastanneista 94 % arvioi harrastus- ja virkistysmahdollisuudet asuinalueensa tai 
vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristössä nykytilanteessa hyviksi tai erittäin hyviksi. Tuulivoima-
puiston rakentamisen jälkeen 53 % vastanneista arvioi harrastus- ja virkistysmahdollisuudet hy-
viksi tai erittäin hyviksi ja 39 % vastanneista huonoiksi tai erittäin huonoiksi. Voimaloiden raken-
taminen vähentää jossakin määrin alueen virkistyskäytöllistä merkitystä ja sen koettua arvoa. 
Asukaskyselyyn vastanneiden mukaan kielteisimmin Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen 
arvioitiin vaikuttavan metsästysmahdollisuuksiin ja luonnon tarkkailuun alueella. Myös sähkönsiir-
ron tarvitsemien voimajohtojen rakentamisen kyselyyn vastanneet arvioivat vaikuttavan kieltei-
simmin metsästysmahdollisuuksiin ja luonnon tarkkailuun alueella. 

Tuulivoimahankkeen ei arvioida heikentävän merkittävästi hankealueen ja sähkönsiirtoreitin vir-
kistyskäyttömahdollisuuksia. Vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuutena vähäiset.  

Muut sosiaaliset vaikutukset: vaikutukset kiinteistöjen arvoon 

Oma asuinkiinteistö on monelle asukkaalle tärkein investointi koko elämänsä aikana, joten kiin-
teistön merkitys asukkaiden elämässä on suuri ja sen arvosta halutaan huolehtia. Tuulivoima-
hankkeiden yhteydessä asukkaat usein kantavat huolta tuulivoimloiden rakentamisen vaikutuk-
sesta kiinteistön arvoon ja asuinalueensa arvostukseen. Asukaskyselyn vastanneista 44 % arvioi, 
että Kokkonevan tuulivoimahanke vaikuttaa kielteisesti tai erittäin kielteisesti alueen arvostuk-
seen asuinalueena ja vapaa-ajan asuntoalueena. Asukaskyselyn avoimissa vastauksissa tuotiin 
esille yhtenä merkittävimmistä kielteisistä vaikutuksista myös kiinteistöjen arvon aleneminen. 
joten asukkaiden kokemana vaikutuksena asia on merkittävä.  
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Tutkimuksia tuulivoimahankkeiden vaikutuksista alueiden arvostukseen tai kiinteistöjen arvoon 
ei Suomessa ole juurikaan tehty. 

Vuonna 2021 valmistuneessa tutkimuksessa Taloustutkimus ja FCG tutkivat Suomen Tulivoi-
mayhdistyksen toimeksiannosta tuulivoiman vaikutuksia asuinkiinteistöjen hintoihin Suomessa 
(https://tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoima-ja-asuinkiinteistojen-hinnat-2022-1.pdf). Tut-
kimuksessa tarkasteltiin Haapajärvellä, Jokioisissa, Kalajoella, Karvialla, Närpiössä, Perhossa, 
Raahessa ja Simossa tehtyjä asuinkiinteistöjen kauppoja vuosina 2013–2021. Tarkasteluaikana 
kyseisissä kunnissa otettiin käyttöön voimalamäärältään eri kokoisia tuulivoimapuistoja eri vuo-
sina ja tehtiin yhteensä yli 1 000 asuinkiinteistöjen kauppaa. Tutkimusaineisto perustui Maan-
mittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelun kautta saatavilla olevaan tietoon. Tutkimusaineistossa 
oli mukana kaikki vuosina 2013–2021 tehdyt asuinkiinteistöjen kaupat noin 10 kilometrin etäi-
syydellä tuulivoimapuistoista. Kattavaan tilastoaineistoon ja monipuolisiin tilastomatemaattisiin 
menetelmiin perustuvan tutkimuksen selkeä tutkimustulos oli, että tuulivoimaloilla ei ole tilas-
tollisesti merkitsevää vaikutusta kiinteistöjen hintoihin. Asuinkiinteistöjen hintojen muutoksiin 
vaikuttavat muun muassa paikallisten asuntomarkkinoiden yleinen kehitys. 

Myöskään maailmalla (mm. USA, Tanska, Ruotsi, UK) tehdyt lukuisat tutkimukset tuulivoimaloi-
den vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon eivät ole osoittaneet, että tuulivoimaloilla olisi vaikutusta 
kiinteistöjen myyntihintoihin - hintatasoa selittävät useat muut tekijät. Yksi laajimmista tutki-
muksista on tehty USA:ssa vuonna 2013. Tutkimuksessa tarkasteltiin noin 50 000 asuntokauppaa 
yhdeksässä eri osavaltiossa ja kaikissa hankevaiheissa valmiit tuulivoima-alueet mukaan lukien. 
Aineistosta ei löytynyt tilastollisia viitteitä kiinteistöjen arvon alenemisesta tuulivoimaloiden lä-
hialueilla. https://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tietoa-tuulivoimasta/tuuli-
voiman-vaikutukset/yhteiskuntavaikutukset/vaikutukset-kiinteistojen-arvoon 

Voimajohtojen vaikutuksia omakotitontin tai rakennetun omakotikiinteistön arvoon on Suo-
messa selvitetty ainakin kahdessa tutkimuksessa (Cajanus 1985 ja Peltomaa 1998). Näissä tutki-
muksissa voimajohdon läheisyyden oletettiin vaikuttavan kiinteistön arvoon kolmella tavalla: 
muutoksina myyntihinnassa, markkinointiajassa ja myynnin volyymissa. Lisäksi maisemahaitto-
jen käsittelystä lunastustoimituksessa on tehty julkaisu vuonna 2007. Yhteenvetona tutkimuk-
sista voidaan todeta, että voimajohdon vaikutus rakennetun omakotikiinteistön käypään yksik-
köhintaan on hyvin pieni (Peltomaa 1998). Voimajohdon ei useimmiten katsottu vaikuttaneen 
rakennettujen omakotikiinteistöjen arvoon (Cajanus 1985 ja Peltomaa 1998). Sen sijaan ihmis-
ten kokemukset arvon muutoksista kertovat toista, koska maisemahaittaa on pidetty usein pie-
nempänä haittana kuin tontin arvon alenemista. Esimerkiksi Kymi-Länsisalmi 400 kV voimajoh-
don varrella moni koki, että maiseman muuttumiseen tottuu ajan myötä, mutta kiinteistön ar-
von aleneminen on pysyvä haitta (Sito Oy 2004). 

17.1.7 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Kokkonevan tuulivoimahanke vaikuttaa hankealueen läheisyydessä asuvien ihmisten elinoloihin 
ja viihtyvyyteen pääosin maisemassa, äänimaisemassa ja valo-olosuhteissa tapahtuvien muutos-
ten kautta. Vaikutusten kohteena olevien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden määrässä ei ole 
suuria eroja tuulivoimapuiston vaihtoehtojen välillä, joten myöskään vaikutusten merkittävyy-
dessä ei ole siltä osin suuria eroja. Sähkönsiirtovaihtoehdoista vaihtoehdon VEB lähiasutuksen 
määrä on suurempi kuin vaihtoehdoissa VEA ja VEC, joten myös vaikutusten merkittävyys on 
vaihtoehdossa VEB muita vaihtoehtoja suurempi.  

Merkittävimmät maiseman muutoksesta aiheutuvat haittavaikutukset kohdistuvat hankealueen 
lähiympäristön vaikutuiselle ja loma-asutukselle. Melumallinnusten mukaan tuulivoimaloista ei 
aiheudu ohjearvoa ylittävää melua kummassakaan vaihtoehdossa. Varjostusmallinnusten mu-
kaan myöskään suositus kahdeksan tunnin vuotuisesta välkeajasta ei ylity yhdessäkään havain-
nointipisteessä kummassakaan vaihtoehdossa, vaikka puuston suojavaikutustakaan ei oteta 
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huomioon. Tuulivoimaloiden asumisviihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat pää-
osin kokemusperäisiä. Vaikutusten kokemisessa on suuria yksilökohtaisia eroja. Vaikutukset 
kohdistuvat luonnollisesti voimakkaimmin tuulivoimaloiden lähellä asuviin ja niihin asukkaisiin, 
jotka kokevat maisemavaikutukset tai tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen häiritseväksi.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen ei estä hankealueella liikkumista eikä alueen virkistyskäyttöä tu-
levaisuudessakaan. Ainoastaan tuulivoimaloiden rakennuspaikat poistuvat käytöstä, mutta niiden 
osuus hankealueen kokonaisalasta on pieni. Asukkaat voivat kuitenkin kokea tuulivoimaloiden nä-
kymisen, äänen, lapojen liikkeen ja varjostuksen virkistyskäyttöä häiritsevänä. Toisaalta uudet ja 
parannettavat tieyhteydet parantavat alueiden saavutettavuutta ja helpottavat alueella liikku-
mista ja alueen virkistyskäyttöä.  

Tuulivoimaloista ei aiheudu ihmisten terveydelle vaarallisia päästöjä. Tuulivoimapuiston mahdol-
liset terveyshaitat syntyvät pääasiallisesti tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta. Melumallin-
nusten mukaan tuulivoimapuistosta ei aiheudu ohjearvoja ylittävää melua vakituiselle tai loma-
asutukselle kummassakaan vaihtoehdossa. Toisaalta vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään, voidaan 
tuulivoimapuistoilla silti kokea olevan vaikutuksia ihmisten terveyteen. Myös tuulivoimaloihin liit-
tyvät pelot voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Tutkimusten mukaan tuulivoimaloilla ei ole to-
dellisia suoria terveysvaikutuksia.  

Taulukko 17-2. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE 1 VE 2 

Asumisviihtyisyys 
Muutokset maisemassa, valo-olosuh-
teissa ja äänimaisemassa.  Kohtalainen - - Kohtalainen - - 

Ihmisten terveys ja turvallisuus 

Tuulivoimaloiden aiheuttama melu ja 
matalataajuinen melu. Tuulivoimaloi-
den rakenteista ja lavoista irtoava lumi 
ja jää talvisin.  

Vähäinen - Vähäinen - 
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tus, sienestys, ulkoilu, alueella 
liikkuminen) 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen 
ja uusien tiealueiden poistuminen vir-
kistyskäytöstä. Muutokset maise-
massa, valo-olosuhteissa ja äänimaise-
massa. Olemassa olevien teiden pa-
rantaminen ja uusien rakentaminen 
sekä teiden ympärivuotinen kunnossa-
pito. 
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Taulukko 17-3.  Kokkonevan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus ihmisten terveyteen, elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen 
herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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17.1.8 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimapuiston ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää erityisesti tiedotta-
malla hankkeen etenemisestä, jatkosuunnittelusta sekä arvioiduista vaikutuksista lähialueen 
asukkaita sekä vapaa-ajan asuntojen omistajia ja käyttäjiä. Erityisesti rakentamisen aikana tie-
dottamisen merkitys korostuu, jotta asukkaat ovat tietoisia sekä liikenteen ajoittumisesta, että 
rakentamisen häiriöiden kestoajasta. Tiedottamisella voidaan lieventää myös tuulivoimapuiston 
aiheuttamia huolia ja epävarmuutta. Myös rakentamisen aikaisen liikenteen ohjaamisella vä-
hemmän häiriötä aiheuttaville tieosuuksille voidaan vähentää haitallisia vaikutuksia. 

Asumisviihtyvyyden turvaamiseksi tuulivoimaloiden lentoestevaloissa tulisi pyrkiä käyttämään 
sellaista merkintätapaa, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriöitä lähialueiden asukkaille. 
Lentoestevalojen toteutustapa määritellään lentoestelupamenettelyn yhteydessä. 

Tuulivoimaloiden mahdolliset terveysvaikutukset syntyvät pääasiallisesti tuulivoimaloiden me-
luvaikutusten kautta. Näin ollen keskeinen keino mahdollisten terveysvaikutusten vähentä-
miseksi on melutason pitäminen mahdollisimman alhaisena ja sellaisena, etteivät melun ohjear-
vot ylity lähimmissäkään asuin- ja lomarakennuksissa. 

Asutuksen, lähialueen virkistysreittien ja -paikkojen ja tuulivoimaloiden välinen näköesteenä 
oleva suojapuusto tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää. 

17.1.9 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat moniulotteisia ja erityisesti koettujen vaikutuksien arvi-
ointi on haastavaa, koska vaikutuksien kokeminen on subjektiivista. Eri henkilöt kokevat vaiku-
tukset eri tavoin ja myös hankealueen merkitys asukkaiden elinympäristössä on erilainen. Tä-
män takia yleistävään vaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuutta. Tehdyn asukaskyselyn 
avulla on saatu esille, millaisia näkemyksiä lähialueen asukkailla ja loma-asuntojen omistajilla on 
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tuulivoimapuiston vaikutuksista. Asukaskyselyn vastausprosentti oli 22 %, joten suuri osa asu-
kaskyselyn saaneista ei ole siihen vastannut. Jos kyselyyn ovat vastanneet vain tuulivoimapuis-
tohankkeesta huolestuneet, tulos ei anna todenmukaista kokonaiskuvaa asukkaiden näkemyk-
sestä. 

Ihmiset voivat myös muuttaa käsityksiään esimerkiksi vaikutusarviointien tulosten tai hank-
keesta riippumattomien uutisten tai tapahtumien perusteella. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
ovat siis osin sidoksissa arvioinnin ajankohtaan. Arvioinnin ajankohta vaikuttaa myös vaikutus-
ten kokemiseen. Suunnitteluvaiheessa tuulivoimapuiston synnyttämät muutokset elinympäris-
tössä ovat vielä epäselviä.  

Koska hankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja niiden arviointi perustuvat pääosin hank-
keen muihin vaikutuksiin ja vaikutusarviointeihin, myös niiden epävarmuustekijät vaikuttavat 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.  

17.2 Vaikutukset äänimaisemaan 

17.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia äänimaisemaan aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm. teiden ja tuulivoimaloiden 
rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään 
aerodynaamista ääntä. Tuulivoimaloiden ominainen ääni (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan ae-
rodynaamisesta äänestä sekä lavan ohittaessa maston, jolloin siiven melu heijastuu rungosta, ja 
toisaalta rungon ja lavan väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Meluvaikutuksia syntyy 
myös hankkeen aiheuttamasta liikenteestä. 

Ääntä aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta se peittyy 
lapojen huminan alle (Di Napoli 2007). 

Äänen leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu mm. tuulen suunnasta 
sekä tuulen nopeudesta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Äänen kuuluvuuden kannalta 
olennaista on taustaäänen taso. Taustaääntä aiheuttavat mm. liikenne ja tuuli (tuulen oma ko-
hina ja puiden humina). 

17.2.2 Vaikutusalue 

Vaikutukset äänimaailmaan ulottuvat niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden ääni on havait-
tavissa. Vaikutusalueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen lähtömeluarvoista 
sekä voimalaitosten koosta. 

17.2.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Meluselvitykseen on kerätty tietoa tuulivoimaloiden melun ominaispiirteistä, melun ohjear-
voista, paikallisista olosuhteista sekä mallinnusmenetelmistä. Pääasiallisena laskentatyökaluna 
on käytetty WindPRO Ver3.2 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukai-
sia oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön 
helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallin-
non ohjeita 2/2014). Mallinnuksen tulokset on esitetty erillisessä meluselvitysraportissa (liite 7). 

Matalataajuisen melun mallintaminen on myös tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. 
Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu erillisessä meluselvitysra-
portissa (liite 5). Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston 
asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015). Pienitaajuinen melu on las-
kettu ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita noudattaen. Rakennusten ää-
nieristys on laskettu DSO 1284 menetelmän mukaisesti, ja tuloksia on vertailtu asumisterveys-
asetuksessa oleviin sisämelun ohjearvoihin.  
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Perhon Kokkonevan voimaloiden äänenpainetasot on mallinnettu hankevaihtoehdossa VE1 
käyttäen voimaloita, joiden napakorkeus on 200,5 metriä ja roottorin halkaisija 199 metriä.VE1 
mallinnuksia varten on arvioitu äänitehotasot, joiden arvioidaan vastaavan 8 –10 MW voimaloi-
den aiheuttamaa ääntä.  Tällä hetkellä suurin markkinoilla oleva maalle rakennettava tuulivoi-
mala on 7,2 MW, mutta tuulivoimaloiden koon arvellaan lähivuosina edelleen kasvavan jopa 10 
MW asti. Voimalaitosten nimellisteho on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden 
aikana, mutta lähtömelutasot eivät ole merkittävästi nousseet. Hankevaihtoehdot VE1:n äänite-
hotaso perustuu markkinoilla olevien voimalaitosten oktaavitietoihin. Voimalan lähtömelutaso 
on 106,3 dB(A). Lähtömelutasoon on lisätty mallinnuksessa 3 dB(A), jolloin voimalan lähtömelu-
tasoksi muodostuu 109,3 dB(A).  

Hankevaihtoehto VE2:n voimaloiden napakorkeus on 215 metriä ja roottorin halkaisia 170 met-
riä.  Melumallinnuksen oktaavitiedot perustuvat Siemens Gamesa SG 170 -voimalaitokseen, ja 
lähtömelutasoon on lisätty 2 desibeliä Ympäristöministeriön melumallinnuksia koskevan ohjeis-
tuksen mukaisesti. Voimalan lähtömelutaso on 106,0 dB(A), jolloin lähtömelutasoksi muodostuu 
108 dB(A). Tarkemmat lähtötiedot ja arvot on esitetty melumallinnusraportissa (liite 7). 

Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu keskiäänitasokarttojen avulla. Kes-
kiäänitasokartassa on melun keskiäänitaso- eli ekvivalenttiäänitasokäyrät (LAeq) 5 dB välein. Tu-
lokset on myös esitetty mallinnusten tuloksina melumallinnusraportissa (Liite 7). Tuulivoima-
puiston läheisyydestä on valittu 11 havainnointipistettä, joiden laskennalliset melutasot on ra-
portoitu melumallinnusraportissa (liite 7). 

Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden melua arvioidaan asiantuntijan toimesta sanalli-
sesti laadittujen mallinnusten ja samankaltaisten projektien tuoman kokemusten perusteella. 
Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta nyky-
melutasoihin. 

Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytai-
kaista ja leviävän suppealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua ei tarkas-
tella, koska ylläpitotoimia tehdään harvoin, noin kaksi kertaa vuodessa ja ylläpidon pääasiallisin 
meluava työvaihe on ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille. 

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimalaitoksien 
aiheuttamat äänet elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden 
meluvaikutuksiin liittyviä aiempia selvityksiä sekä asukaskyselyä. 

WindPro melumallinnukset ja matalataajuisen melun mallinnukset on laatinut DI Vesa Heiska-
nen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä ja vaikutusten arvioinnista on vastannut FM projekti-
päällikkö Liisa Karhu. 
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Kuva 17-8. Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta ylhäällä ja todellisen tilanteen mu-
kaisesta tuulivoimamelun leviämisestä alarivissä. 

 

Tuulivoimaloiden melun ohjearvona käytetään 1.9.2015 voimaan tulleen Valtioneuvoston ase-
tuksen (1107/2015) mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja. 

Taulukko 17-4. Ympäristöministeriön asetuksen (1107/2015) mukaiset tuulivoimaloiden melu-
tason ohjearvot  

Ympäristöministeriön asetus (1107/2015) 

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutaso  

LAeq 

klo 7-22 

LAeq 

klo 22-7 

Ulkona    

Pysyvä asutus  45 dB 40 dB 

Vapaa-ajan asutus 40 dB 40 dB 

Hoitolaitokset  45 dB 40 dB 

Oppilaitokset 45 dB - 

Virkistysalueet 45 dB - 

Leirintäalueet 45 dB 40 dB 

Kansallispuistot 40 dB - 
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Matalataajuinen melu 

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa (545/2015) on annettu matalataajui-
selle melulle toimenpiderajat. Toimenpiderajat koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taa-
juuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Toimenpiderajat koskevat 
yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot.  

Taulukko 17-5.  Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaiset matalien taajuuksien äänitasot 

Terssin keski-
taajuus, Hz 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Painottamaton 
keskiäänitaso 

sisällä  

Leq, 1h, dB 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Vaikutuskohteen herkkyys meluvaikutuksille määräytyy taustamelutason mukaan. Taustamelu-
tasoon vaikuttavat alueen toiminnot kuten maa- ja metsätalousalueiden sekä turvetuotantoalu-
eiden sijoittuminen sekä liikenteen ja asutuksen määrä kyseisellä alueella. Herkkyystasoon vai-
kuttavat myös alueen ja asutuksen luonne, jota määrittävät esimerkiksi loma-asutus, turismiin 
liittyvät toiminnot tai koulujen läheisyys.  

Meluvaikutusten suuruusluokka on määritelty vertaamalla melumallinnusten tuloksia melusta 
annettuihin ohjearvoihin. Tuulivoimapuiston toiminnasta aiheutuvia melutasoja on verrattu val-
tioneuvoston asetuksen mukaisiin tuulivoimamelun ohjearvoihin. Meluvaikutusten herkkyyden 
ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

17.2.3.1 Nykytila 

Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten kokonai-
suutta, jossa kulloinkin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kosken pauhu 
ovat perusääniä, joihin totutaan. Lehtipuiden kahina voi tuulisena päivänä aiheuttaa 40–50 dB 
äänitason. Linnunlaulu voi voimakkaimmillaan olla yli 50 dB. Perusääntä ei tietoisesti havaita, 
mutta muutokset näissä äänissä vaikuttavat kuulijaan. Esimerkiksi maantien lähellä yksittäisen 
ajoneuvon ohiajo voi aiheuttaa hetkellisen 50–70 dB äänitason. 

Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpänä melunlähteenä on liikennemelu ja ajoittainen 
turvesuon työkoneista kantautuva melu.  

17.2.4 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset meluvaikutukset 

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana melua syntyy huoltoteiden, voimaloiden perustusten ja 
kaapeloinnin sekä voimaloiden pystytyksen työvaiheista. Melun kannalta merkittävimmät vai-
heet ovat teiden ja perustusten rakentamisen aikana, jolloin voi esiintyä myös vähäisissä määrin 
impulssimaista melua. Syntyvä melu on normaaliin rakennusmeluun verrattavissa olevaa työko-
neiden ja työmaan liikenteen aiheuttamaa melua. Kuljetuksia ja ehkä suurimpia nostoja lukuun 
ottamatta melu ei pääasiallisesti leviä tuulipuistoaluetta laajemmalle. Työkoneiden äänitehota-
sot ovat suurimmillaan paikallisesti yhteensä noin 115 desibeliä. Melu vaimenee avoimessakin 
maastossa 55 desibelin tasolle noin 400 metrin ja alle 45 desibelin tasolle noin 1,2 kilometrin 
etäisyydellä (geometrinen vaimenema: L=Lwa+3+11-20lg(d)). Raskaan liikenteen ajoneuvoista 
aiheutuu hetkellisesti enimmillään noin 60 dB äänitehotaso noin 100 metrin etäisyydellä kulje-
tusreitistä, mikä vastaa normaalin keskustelun äänitasoa.  
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Voimaloiden rakennuspaikat ja uudet tiet sijoittuvat etäälle lähimmistä vakituisista asuinraken-
nuksista tai lomarakennuksista. Tällä etäisyydellä ei Valtioneuvoston päätöksen mukaisen, asu-
miseen käytettävillä alueilla sovellettavan päiväajan ohjearvon (50 dB) voida katsoa rakentamis-
aikana ylittyvän.  

Tuulivoimapuisto rakennetaan arviolta kahdessa rakennuskaudessa. Melu tuulivoimapuiston ra-
kentamisen aikana on paikallista ja kestoltaan melko lyhyttä, eikä sen arvioida aiheuttavan mer-
kittävää haittaa lähiasutukselle. Rakentamisaikaisen liikenteen aiheuttamia melu- ym. vaikutuk-
sia on arvioitu luvussa 18.5.1. 

Voimajohdon rakentamisvaiheessa melua aiheutuu työkoneista ja työmaaliikenteestä. Lisäksi 
melua aiheuttavat johtimien liittämisessä tarvittavat räjäytettävät liitokset. Voimajohtotyömaa 
siirtyy jatkuvasti johtoreittiä eteenpäin, joten meluvaikutukset jäävät tyypillisesti kestoltaan ly-
hytaikaisiksi. 

Hankkeen päättyessä tuulivoimaloiden ja voimajohdon purkamisesta aiheutuva melu on verrat-
tavissa rakentamisen aikaiseen meluun. Melua aiheuttavat lähinnä työkoneet ja voimalaosien 
poiskuljetukset. Meluvaikutukset ovat hetkellisiä ja palautuvia ja kohdistuvat kerrallaan vain 
purkutyön alla olevalle alueelle. 

Toiminnan aikaiset meluvaikutukset 

VE0, toteuttamatta jättäminen 

Vaihtoehdossa VE0 tuulivoimaloita ei rakenneta, joten meluvaikutuksia ei aiheudu. 

Hankevaihtoehto VE1 

Kuvassa 17-9 on esitetty hankevaihtoehto 1:n melumallinuksen tulos. Tuulivoimaloiden melu ei 
ylitä 40 dB ohjearvoja yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla.  Melutaso on enimmil-
lään 39,3 desibeliä.  Meluvaikutukset hankevaihtoehto 1:ssä arvioidaan vähäisiksi.  

Hankealueen läheisyyteen ei sijoitu sellaisia muita häiriintyviä kohteita, joille hanke aiheuttaisi 
ohjearvot ylittäviä meluvaikutuksia. 
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Kuva 17-9. Perhon Kokkonevan melumallinnuksen tulos, hankevaihtoehto 1 (VE1). Tuulivoima-
loiden npakorkeus on 200,5 metriä ja lähtömelutaso 106,3 + 3 dB(A). 
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Hankevaihtoehto VE2 

Kuvassa 17-10 on mallinnettu Kokkonevan vaihtoehdon VE2 tuulivoimalat. Tuulivoimaloiden 
melu ei ylitä 40 dB ohjearvoja yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla.  

Hankealueen läheisyyteen ei sijoitu sellaisia häiriintyviä kohteita, joille hanke aiheuttaisi ohjear-
vot ylittäviä meluvaikutuksia. 
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Kuva 17-10 Kokkonevan melumallinnuksen tulos, VE2. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 
215 metriä ja lähtömelutaso 106 + 2 dB(A).  
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Taulukko 17-6. Kokkonevan hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 vertailu laskentapisteissä A-K 

Rakennus 

 

Äänitaso ulkona, LAeq 

(dB) 

 

VE1 VE2 

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

Asuinrakennus B (Mäntysaarentie)  39,3 38,4  

Asuinrakennus C (Pikkuperukka)  36,0 35,5  

Asuinrakennus D (Lehtola)  35,7 36,1  

Asuinrakennus E (Lassila)  35,0 35,2  

Asuinrakennus F (Pikkusaari)  37,4 37,2  

Asuinrakennus G (Alavainio)  38,0 37,3  

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

Lomarakennus I (Komanne)  36,5 35,9  

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

Lomarakennus K (Palokangas)  30,6 28,9  

 

Matalataajuinen melu 

Matalataajuisen melun laskenta on tehty eri puolilta tuulivoimapuistoa lähimmille asuin- tai lo-
marakennuksille. Matalataajuisen melun muodostumista hankevaihtoehdossa 1 kohteissa A-K 
on havainnollistettu taulukossa 17-7 ja 17-8. Taulukossa esitetty asuin- ja lomarakennuskohteet, 
joille laskentatulosten mukaan aiheutuu suurimmat matalataajuisen melun arvot. Arvoja on ver-
rattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen rakennusten sisämelutason toimenpiderajoihin. 
Toimenpiderajaa on verrattu sisämelutason lisäksi ulkomelutasoon. Kaikkien mallinnettujen ha-
vainnointipisteiden tulokset on esitetty erillisessä melumallinnusraportissa (liite 4). Sisällä 
STM:n asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot alittuvat kaikissa laskentakohteissa hankeaih-
toehdoissa VE1 ja VE2. Matalataajuinen melu ei millään mallinnetulla vaihtoehdolla ylitä ohjear-
voja sisällä yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa. 
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Taulukko 17-7. Matalataajuisen melun laskentatulos hankevaihtoehto 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 

 

Taulukko 17-8. Matalataajuisen melun hankevaihtoehto 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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17.2.5 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Kokkonevan meluvaikutukset arvioidaan vähäisiksi, sillä tuulivoimapuistonhankkeen tuulivoima-
loiden aiheuttamat melutasot eivät ylitä tuulivoimamelulle annettuja ohjearvoja ympäristön 
asuin- tai lomarakennusten kohdalla. 

 

Taulukko 17-9. Kokkonevan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus äänimaisemaan. Vaikutuksen 
merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruu-
desta. 
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17.2.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisia meluhaittoja voidaan vähentää huolellisella työn suun-
nittelulla sekä käyttämällä vähän melua tuottava koneita ja työmenetelmiä. Maanrakennustöi-
den aikana syntyviä ylijäämämassoja voidaan tarvittaessa käyttää meluesteinä töiden ajan. To-
dennäköisyys näiden tarpeelle on kuitenkin hyvin pieni. Linnustoon ja eläimistöön kohdistuvien 
meluhaittojen vähentämiseksi äänekkäimmät työvaiheet tulisi pyrkiä ajoittamaan pesintä- ja 
poikimisaikojen ulkopuolelle. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aiheuttamia meluhaittoja vähennetään tehokkaimmin huolelli-
sella tuulivoimaloiden valinnalla ja sijoittelulla. Eri valmistajien saman tehoisissa tuulivoima-
loissa on eroja. Modernien tuulivoimalaitosten lähtöäänitasoa voidaan tarvittaessa rajoittaa lai-
toksen säätö- ja ohjausjärjestelmän avulla siten, että äänitaso voidaan pitää alle ohje- ja suosi-
tusarvorajojen. Tuulivoimaloiden erilaisilla siipiratkaisuilla voidaan myös vaikuttaa voimaloiden 
melutasoon. Tässä hankkeessa ei arvioida olevan tarvetta rajoitustoimille. 

17.2.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Melun leviämislaskentojen epävarmuus muodostuu emission, eli äänitehotason epävarmuu-
desta, äänen etenemisen osalta pääosin ilman eri kerrosten lämpötilojen ja ilmavirran pyörtei-
syyden aiheuttamasta epävarmuudesta sekä vastaanottopisteen taustamelusta. Selvityksessä 
on arvioitu, että laskennan epävarmuus on korkeimmalla äänitasolla noin +3 dB ja matalimmalla 
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-6 dB, johtuen tuulisuustilastojen sekä melun todellisen leviämisen epävarmuuksista. Yhteenve-
tona voidaan kuitenkin todeta, että kaikki epävarmuustekijät on huomioitu melun laskennassa 
käyttämällä parametreja, jotka on asetettu korkeimman melutason antaviksi. Tällöin laskenta-
tulosten ylittävä melutaso on huomattavasti epätodennäköisempi kuin sen alittava. 

Melumallinnusta tarkasteltaessa on huomioitava, etteivät siinä esiintyvät melutasot esiinny yh-
täaikaisesti joka puolella tuulivoimapuistoa. Mallinnuksen tulokset vastaavat pääosin tilannetta 
myötätuulen vallitessa tuulivoimalalta tarkastelupistettä kohti. Melutasojen toteutuminen 
maastossa riippuu merkittävästi tuuliolosuhteista. Rakennusten ääneneristävyydessä on suuria 
yksilöllisiä eroja matalilla taajuuksilla ja sisällä vallitsevaan äänitasoon vaikuttaa merkittävästi 
myös huoneen mitat sekä sisustus. 

Mallinnuksessa käytettiin tuulivoimaloiden lähtömelutasona (LWA) 109,3 desibeliä (VE1) ja 108 
desibeliä (VE2). Lopullisen voimalan tyyppiä ei ole määritelty. Mikäli toteutukseen valittava voi-
malamalli on erilainen kuin melumallinnuksissa käytetty voimalatyyppi, tehdään melumallinnuk-
set uudelleen viimeistään rakennuslupavaiheessa. 

17.3 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 

17.3.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tar-
kastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihteluna, välkkymisenä. 
Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei muodosta selkeitä varjoja. 
Välkkymisen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta, 
tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoima-
laan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää 
havaitse. 

Valo-olosuhteisiin vaikuttavat myös tuulivoimaloihin asennettavat lentoestevalot. Käytettävät 
lentoestevalot määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella Traficomin ohjeiden 
mukaan. Valot ovat joko valkoisia vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot 
lisäävät hankealueen valopisteiden määrää. Valojen näkyminen muuttaa myös alueen maisema-
kuvaa. 

 

Kuva 17-11. Tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään vilkkumista ja varjon välkky-
mistä aurinkoisella säällä. 
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17.3.2 Vaikutusalue 

Varjostus- ja välkevaikutuksia aiheutuu niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden varjot yltävät. 
Vaikutusalueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen roottorin halkaisijasta ja ko-
konaiskorkeudesta.  

17.3.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Välkevaikutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa auringon paisteen ja tarkastelupisteen väliin 
jäävän voimalan lavat aiheuttavat välkkyvän varjon. Välke voi ulottua pisimmillään 1–3 km etäi-
syydelle voimalasta. Välkevaikutuksen etäisyyteen ja kestoon vaikuttavat tuulivoimalan korkeus 
ja roottorin halkaisija, vuoden- ja vuorokaudenaika, maaston muodot sekä näkyvyyttä rajoitta-
vat tekijät kuten kasvillisuus ja pilvisyys. 

Suomen sijainnin vuoksi yksittäisen tuulivoimalan välkevaikutus kohdistuu valtaosin voimalan 
pohjoispuolelle (päiväaika) sekä lounais- ja kaakkoispuolille (aamu- ja ilta-ajat). Suomessa voi-
mala aiheuttaa välkevaikutusta eteläpuolelleen vain pohjoisen napapiirin pohjoispuolella. 

Välkevaikutuksen laskenta voi perustua joko teoreettisen maksimivälkkeen tai todennäköisen 
tilanteen mallinnukseen:  

• Teoreettisen maksimivälkkeen laskennassa oletetaan, että päiväaikaan aurinko paistaa jatku-
vasti, tuulivoimalan roottori pyörii jatkuvasti, ja roottori on aina kohtisuorassa aurinkoa kohden.  

• Todennäköisen tilanteen mallinnuksessa otetaan huomioon paikallinen tilastollinen aineisto 
auringonpaisteen määrästä ja ajoittumisesta sekä tuulen suuntien ja nopeuksien jakautumi-
sesta.  

Kokkonevan YVA-menettelyssä välkelaskenta perustuu todennäköisen tilanteen mallinnukseen. 

Tuulivoimaloiden aiheuttama välkevaikutus (shadow flicker) arvioitiin geometrisella laskenta-
mallilla, joka huomioi auringon paikan vuoden eri aikoina, tuulivoima-alueen ja sen ympäristön 
maastonmuodot sekä tuuliturbiinien dimensiot (Numerola Oy:n implementoima malli). Lasken-
nan tuloksena saadaan tieto siitä, kuinka monta tuntia vuodessa alueen eri kohteet ovat välke-
vaikutuksen alaisena. Tulosta havainnollistetaan tasa-arvokäyrästöllä, jonka perusteella voidaan 
arvioida varjostusvaikutusta tarkastelualueella. 

Turbiinin lapojen aiheuttama varjo heikkenee asteittain liikuttaessa etäämmälle turbiinista, eikä 
tietyn etäisyyden jälkeen varjo ole enää ihmissilmin havaittavissa. Tämä etäisyys riippuu turbii-
nin lavan leveydestä, ja esimerkiksi Ruotsin tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa 
määritellään, että välkevaikutus huomioidaan, mikäli lapa peittää vähintään 20 % auringosta. 
Käytännössä tämä asettaa lavan leveydestä riippuvan maksimietäisyyden yksittäisen turbiinin 
aiheuttamalle välkevaikutukselle, eikä sen ulkopuolella välkevaikutusta ole.   

Yleensä välkelaskennan maksimietäisyyden laskenta perustuu lavan keskimääräiseen leveyteen, 
joka määrää maksimietäisyyden. Käytännössä turbiinin lapa ei ole vakiolevyinen: Levein kohta 
sijaitsee lähellä turbiinin napaa, ja lapa kapenee huomattavasti kärkeä kohti liikuttaessa. Tällä 
perusteella lavan tyven välkevaikutus ulottuu huomattavasti pidemmälle kuin lavan kärjen, mi-
käli arviointiperusteena käytetään auringon peittoastetta. Tässä selvityksessä välkelaskennassa 
ei ole käytetty tavanomaista maksimietäisyyttä, vaan on huomioitu turbiinin muuttuva lapapro-
fiili.   

Tarkemmat laskentamenetelmät ja käytetyt arvot sekä mallinnustulokset on esitetty erillisessä 
välkeselvitysraportissa (liite 8). 

Mallinnuksessa on käytetty tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmien VE1 ja VE2 mukaisia koordi-
naatteja. Vaihtoehdon VE1 välkemallinnus on tehty voimaloilla, joiden napakorkeus on 200,5 
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metriä ja roottorin halkaisija 199 metriä. Vaihtoehdon VE2 välkemallinnuksessa voimaloiden tor-
nin korkeus on 215 metriä ja roottorin halkaisija 170 metriä. Mallinnuksissa on humioitu Lima-
kon tuulivoimapuiston voimalaitokset. 

Välkemallinnus on toteutettu tilanteessa, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real 
case, no forest). Mallinnuksen tuloksia on havainnollistettu leviämiskartoilla, joissa esitetään 
hankevaihtoehtojen varjon muodostumisen kahdeksan tunnin suositusraja.  

Mallinnuksen perusteella on laadittu asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä 
sekä varjonmuodostuksen mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutus-
alueella sijaitsevat herkät kohteet, eli lomakiinteistöt ja vakituinen asutus. Varjonmuodostuksen 
määrä arvioidaan tuulivoimaloiden käytön ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei ilmene varjon-
muodostusta. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyö-
dyntäen. Sen perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen ai-
heuttamaa maisemakuvan muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 

Välkemallinnukset on laatinut Afry Numerola Oy ja vaikutusten arvioinnista on vastannut pro-
jektipäällikkö FM Liisa Karhu FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. 

Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Vaikutuskohteen herkkyys varjostusvaikutuksille määräytyy alueen ja sen asutuksen luonteen 
mukaan. Alueen luonteeseen ja sitä kautta herkkyyteen vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimer-
kiksi loma-asutus, koulujen läheisyys sekä virkistysaktiviteettien määrä ja luonne. Varjostusvai-
kutusten suuruusluokka on määritelty vertaamalla varjostusmallinnusten tuloksia varjostusvai-
kutuksesta muissa Euroopan maissa annettuihin raja-arvoihin ja suosituksiin. 

Varjostus- ja välkevaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt 
kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

Välkkeen ohje- ja raja-arvot 

Suomessa ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. Saksassa ja Ruotsissa 
on tuulivoimapuistojen viereiselle asutukselle annettu suositusarvo maksimissaan kahdeksan 
tuntia välkettä vuodessa (nk. todellinen tilanne, jossa huomioidaan auringonpaisteajat ja tuuli-
olosuhteet) ja 30 minuuttia päivässä sekä 30 tuntia vuodessa (teoreettisessa maksimitilan-
teessa). Välkemallinnustuloksia on verrattu edellä mainittuihin suositusarvoihin. 

17.3.4 Nykytila 

Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaikutuk-
sesta syntyvää varjon välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. Ilmiö 
esiintyy vain auringonpaisteella. Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden 
lentoestevalojen näkyvyyttä. Hankealueella ei nykytilanteessa aiheudu varjon välkkymistä. 

17.3.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Varjostusmallinnuksen tulokset hankevaihtoehdossa VE1 on esitetty kuvassa 17-12 ja taulukossa 
17-10. Kartalla vihreän aluerajauksen ulkopuolella varjostusta esiintyy vuodessa alle kahdeksan 
tuntia. Ilman puuston suojaavaa vaikutusta välkevaikutuksia aiheutuu enintään 6 tuntia 49 mi-
nuuttia vuodessa. Ruotsissa ja Saksassa annettu suositus kahdeksan tunnin vuotuisesta välkea-
jasta ei ylity yhdessäkään havainnointipisteessä. 
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Kuva 17-12. Välkemallinnus VE1. Mallinnus on tehty todellisen tilanteen mukaan ilman puus-
ton suojavaikutusta. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. 

 

Taulukko 17-10. Välkkeen määrä laskentakohteittain hankevaihtoehdossa VE1. 

 

 

WTG199 
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Varjostusmallinnuksen tulokset hankevaihtoehdossa VE2 on esitetty kuvassa 17.13 ja taulukossa  
17-11. Kartalla vaalenapunaisen aluerajauksen ulkopuolella varjovälkettä esiintyy vuodessa alle 
kahdeksan tuntia. Ilman puuston suojaavaa vaikutusta välkevaikutuksia aiheutuu enintään 6 
tuntia 50 minuuttia vuodesa. Ruotsissa ja Saksassa annettu suositus kahdeksan tunnin vuotui-
sesta välkeajasta ei ylity yhdessäkään havainnointipisteessä. 

 

 

Kuva 17-13. Välkemallinnus VE2. Mallinnus on tehty todellisen tilanteen mukaan ilman puus-
ton suojavaikutusta. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. 
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Taulukko 17-11. Välkkeen määrä laskentaohteittain hankevaihtoehdossa VE2 

 

 

17.3.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Kokkonevan tuulivoimapuiston voimalat eivät aiheuta yli 8 tunnin varjostusvaikutuksia ympäris-
tön asuin- tai lomarakennuksille kummassakaan hankevaihtoehdossa. Välkkeen osalta vaikutuk-
set arvioidaan vähäisiksi. 

Taulukko 17-12. Kokkonevan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus valo-olosuhteisiin. Vaikutuk-
sen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suu-
ruudesta. 
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17.3.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimaloiden aiheuttamiin varjostuksen näkymiseen vaikuttavat sääolosuhteet, voimaloi-
den sijoittelu, ympäristön ja rakennelmien luomat esteet, tuulivoimalan lapakulma sekä vuoro-
kauden- ja vuodenaika. Pilvisellä säällä varjostusvaikutuksia ei juurikaan synny ja voimakkaim-
millaan vaikutukset ovat, kun aurinko paistaa matalalta. 

Varjonmuodostuksen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi pysäyttämällä voima-
lat välkkymisen kannalta hankalimpina aikoina (esim. auringon laskiessa). Voimaloista voidaan 
pysäyttää tarvittaessa eniten välkkymistä aiheuttavat voimalat. Varjostusalueita voidaan myös 
supistaa valitsemalla voimaloiden rakennuspaikat tai voimalatyypit niin, ettei haitallisia varjos-
tusvaikutuksia synny. Hankealueen lähiympäristössä ei ole muita laajoja avoimia alueita kuin 
suoympäristöt ja jos lähialueen puustoisuus säilyy nykyisen kaltaisena, ei varjostusvaikutuksia 
asuin- ja lomarakennuksille todellisuudessa synny. Hankkeessa ei arvioida olevan tarvetta lie-
ventämistoimenpiteille.  

17.3.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Laaditut varjonmuodostuksenmallinnukset edustavat hyvin keskimääräistä varjostustilannetta. 
Mallinnus huomioi maaston korkeusvaihtelun ja roottorin lavan profiilin, mutta se ei huomioi 
esimerkiksi roottorien suuntaa. Mallinnuksessa ei ole huomioitu puuston suojavaikutusta, ja mi-
käli tuulivoimalaitosten ja laskentakohteen välillä on metsää tai pihapuustoa, on varjostustun-
tien määrä alhaisempi. Keskimääräisenä auringonpaisteaikana on käytetty pitkän ajan tilastol-
lista arvoa. Varjostukseen vaikuttaa eniten auringonpaisteen määrä. Jos pilvetön aika kasvaa 
suuremmaksi kuin laskennoissa on oletettu, laajenevat myös varjonmuodostuksen vaikutusalu-
eet. Vastaavasti, jos pilvinen aika lisääntyy, vähenevät myös varjostusvaikutukset. 

Tuulivoimalan roottorien pyörimistasot eivät jatkuvasti ole mihinkään vastaanottopisteeseen 
kohtisuorassa, vaan pyyhkäisypinta on tuulensuunnasta riippuen usein huomattavasti tätä pie-
nempi. Vallitseva tuulensuunta alueella on lounaasta koilliseen, jolloin häiriintyvästä kohteesta 
luoteeseen tai kaakkoon sijaitsevat voimalat eivät aiheuta niin voimakasta varjostusta kuin mal-
linnustulokset näyttävät. Rakennettavaa voimalatyyppiä ei ole vielä valittu. Varjon muodostu-
minen on hieman erilaista eri voimalatyypeillä. Mallinnuksessa on käytetty tässä hankkeessa 
suurinta mahdollista voimalatyyppiä. 

Alueen metsänhoitotöiden ja hakkuiden vaikutusta on vaikea arvioida ennakkoon. Pääosa tuuli-
voimapuistosta jää edelleen metsätalousalueeksi. Laajat avohakkuut muodostavat uusia avoimia 
tiloja ja jos laaja-alainen avohakkuu sijoittuu asuin- tai lomarakennuksen välittömään läheisyyteen, 
aikaisemmin puiden katveeseen jääneet voimalat saattavat tulla näkyviin. 
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18 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN 

18.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista. 
Merkittävä osa kuljetuksista syntyy muun muassa rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen tar-
vittavan kiviaineksen sekä perustuksiin tarvittavan betonin kuljetuksesta. Lisäksi voimaloiden ra-
kenteita joudutaan kuljettamaan erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikallisesti liikenteen 
sujuvuuteen. Myös voimajohdon rakentaminen aiheuttaa kuljetuksia. Rakentamisen aikainen 
liikenteen lisääntyminen voi aiheuttaa vaikutuksia liikenteen toimivuuteen ja sujuvuuteen, lii-
kenneturvallisuuteen sekä teiden kuntoon. Lisäksi liikenne voi aiheuttaa melu-, päästö- ja tä-
rinähaittoja. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten 
teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen. 
Sähkönsiirron rakentaminen voi aiheuttaa vaikutuksia teille, mikäli sähkönsiirtoreitti risteää tei-
den kanssa tai sijoittuu niiden välittömään läheisyyteen. Rakentamisen aikana voimajohdon ja 
teiden risteyskohdissa liikenteeseen voi kohdistua tilapäisiä vaikutuksia voimajohdon rakenta-
misesta teiden yli. 

Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden ja voimajoh-
don huoltokäynneistä. Lisäksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden liikenneturvallisuu-
teen. Tuulivoimaloiden lavoista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi tuulivoimala 
voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huomiokykyyn heikentävästi. Näiden riskien minimoimiseksi 
Väylävirasto on asettanut minimietäisyydet voimaloiden sijoittamisessa teiden varsille. Tuulivoi-
malat ja voimajohto voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoa, sillä niiden alu-
eella rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohto voi rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua 
maanteiden ja voimajohdon risteyskohdissa. Voimajohtopylväät voivat vaikuttaa teiden liiken-
neturvallisuuteen esimerkiksi aiheuttamalla törmäysriskin tai näkemäesteen, mikäli ne sijoittu-
vat liian lähelle teitä. 

Tuulivoimapuiston ja voimajohdon toiminnan päättyessä rakenteiden purkamisen ja poiskuljet-
tamisen aiheuttamat liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat samankaltaisia kuin hankkeen 
rakentamisen aikana, mutta lievempiä, koska esimerkiksi tiestön parannustoimenpiteitä ei tar-
vitse tehdä. 

18.2 Vaikutusalue 

Hankkeen vaikutukset tieliikenteeseen kohdistuvat tuulivoimapuiston pääliikennereiteille ja lä-
hiteille sekä sähkönsiirtoreitin alueelle. 

18.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat kulje-
tukset on arvioitu tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien erikoiskul-
jetusten määrä on arvioitu erikseen. Yksityisteiden rakentamiseen ja parantamiseen tarvittavien 
kuljetusten määrä on arvioitu teiden pituuden perusteella. Käytön aikaisesta liikenteestä on ar-
vioitu vuosittaisten huoltokäyntien lukumäärä. Liikenneverkon nykytila on selvitetty Väyläviras-
ton vuoden 2021 tiedoista, josta on saatu muun muassa ajantasainen tieto maanteiden liiken-
nemääristä. 

Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu vertaamalla hankkeen aiheuttamia 
kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä on tarkasteltu sekä absoluut-
tisesti että suhteellisesti verrattuna nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen kokonaislisääntymi-
nen ja raskaan liikenteen lisääntyminen on tarkasteltu erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä 
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kuljetusten tyypin perusteella on arvioitu vaikutuksia kuljetusreittien liikenteen toimivuuteen ja 
turvallisuuteen. 

Tuulivoimapuiston teille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä on tarkasteltu Väyläviras-
ton Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012) perusteella. 

Sähkönsiirtoreitin osalta on tarkasteltu sen vaikutuksia maanteihin erityisesti erikoiskuljetusten 
ja liikenneverkon kehittämisen kannalta. Suunnittelussa huomioidaan Väyläviraston Sähkö- ja 
telejohdot ja maantiet -ohje (Liikenneviraston ohjeita 3/2018). 

Hankkeen vaikutuksia liikenteeseen on arvioinut FCG Finnish Consulting Group Oy:stä DI Saara 
Aavajoki. 

Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Liikenteen herkkyys liikennemäärien muutoksille riippuu tien nykyisestä liikennemäärästä, ras-
kaan liikenteen osuudesta ja tien ominaisuuksista. Lisäksi tien merkitys ja tien varrella olevat 
herkästi häiriintyvät kohteet vaikuttavat. 

Liikennevaikutuksen suuruutta on arvioitu hankkeen aiheuttaman liikennemäärän ja raskaan lii-
kenteen määrän kasvun perusteella. Lisäksi on arvioitu liikenteen sujuvuutta, liikenneturvalli-
suutta, koettua turvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden muuttumista. Arvioinnissa 
on huomioitu myös vaikutuksen kesto. Liikennevaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluo-
kan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

18.4 Nykytilanne 

Kokkonevan hankealueen länsipuolella lähimmillään reilun yhden kilometrin etäisyydellä han-
kealueesta kulkee valtatie 13 (Kokkolantie/Jyväskyläntie). Hankealueen kaakkoispuolella lähim-
millään vajaan yhden kilometrin etäisyydellä hankealueesta kulkee yhdystie 7520 (Hietaniemen-
tie/Salamajärventie), joka lähtee valtatieltä 13 Perhon keskustan länsipuolella. Hankealueen läpi 
kulkee valtatieltä 13 lähtevä Kyyräntie, joka hankealueella jatkuu Nevalantienä kulkien yhdys-
tielle 7520. Lisäksi hankealueella on jonkin verran muutakin yksityis-/metsäautotieverkostoa, 
esimerkiksi Mäntysaarentie, Isonevanhaara sekä Sikalamminhaara. Kulku hankealueelle on alus-
tavasti lännestä valtatieltä 13 lähtevää Kyyräntietä pitkin tai kaakosta yhdystieltä 7520 lähtevän 
Nevalantien kautta. Maantiet hankealueen läheisyydessä sekä alustavat sisäänajotiet on esitetty 
seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 18-1. Maantiet hankealueen läheisyydessä sekä alustavat sisäänajotiet. 

Valtatien 13 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen läheisyydessä on noin 900 – 3 200 
ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 8–17 %. Yhdystien 7520 keski-
määräinen vuorokausiliikenne hankealueen läheisyydessä on noin 370 ajoneuvoa vuorokau-
dessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 7 %. Liikennemäärät on esitetty tarkemmin taulukossa 
18-1. 

Taulukko 18-1. Maanteiden liikennemäärät hankealueen läheisyydessä Väyläviraston tierekiste-
rin vuoden 2021 tietojen mukaan. 

Tie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 
 (KVL, ajon./vrk) 

Numero Osuus Ajoneuvoja Raskaita ajoneuvoja 

13 

Vetelin keskustan kohta (yt 18048 – yt 18046) 1 700 220 

Yt 18046 – yt 7530 1 000 – 1 600 100–190 

Hankealueen kohta (yt 7530 – yt 7520) 900 – 1 700 160–190 

Perhon keskusta (yt 7520 – Koivukoskentie) 3 200 250 

Koivukoskentie – yt 6520 2 100 260 

Yt 6520 – Kyyjärvi vt 16 1 100 – 1 200 180–240 

7520 

Hankealueen kohta (vt 13 – Jänkä) 370 27 

Jänkä – Kinnulan kuntaraja 110 11 

Kinnulan kuntaraja – Kinnula kt 58 60–190 11–12 

Valtatien 13 nopeusrajoitus hankealueen ympäristössä on pääosin 100 km/h. Oksakosken koh-
dalla valtatien 13 nopeusrajoitus on kuitenkin 60–80 km/h ja Kellokosken sekä Kokkonevan koh-
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dalla 80 km/h. Perhon keskustan kohdalla valtatien 13 nopeusrajoitus vaihtelee 40–60 km/h vä-
lillä. Yhdystien 7520 nopeusrajoitus Perhon keskustan läheisyydessä on 40–60 km/h ja muuten 
tiellä on pääosin voimassa yleisrajoitus 80 km/h. 

Valtatie 13 on päällystetty tie ja yhdystie 7520 on päällystetty valtatieltä 13 lähtevällä osuudella 
Komanteelle asti. Yhdystiellä 7520 on päällystetty osuus myös Jängän ja Korpelan välillä, mutta 
muuten tie on pääosin sorapintainen. Valtatien 13 ajoradan leveys hankealueen ympäristössä 
on 7,0 m. Yhdystien 7520 ajoradan leveys valtatien 13 ja hankealueelle johtavan Nevalantien 
välisellä osuudella on 6,5–7,0 m ja tien muilla osuuksilla 5,5–6,5 m. Valtatiellä 13 on valaistuja 
osuuksia hankealueen ympäristössä Oksakosken ja Kokkonevan kohdalla sekä Perhon keskus-
tassa. Yhdystie 7520 on valaistu Perhon keskustan läheisyydessä. Valtatiellä 13 ja yhdystiellä 
7520 on Perhon keskustassa osuudet, joiden varrella on jalankulku- ja pyöräilyväylä. Yhdystiellä 
7520 on ollut voimassa kelirikkorajoitus 12 tonnia vuonna 2012 Komanteen ja Kinnulan kunta-
rajan välisellä osuudella. 

Hankealueelle ei ole osoitettu tie- tai ratahankkeita Keski-Pohjanmaan vahvistettujen 1.–4. vai-
hemaakuntakaavojen ja 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen yhdistelmäkartassa. Hankealu-
eelle ei ole tiedossa myöskään muita liikennehankkeita. Hankealueen läheisyydessä valtatien 13 
varrelle on vaihemaakuntakaavojen yhdistelmässä osoitettu kevyenliikenteen yhteystarpeet 
hankealueen kohdalle sekä Perhon keskustasta Möttöseen. Valtatielle 13 on laadittu kehittämis-
selvitys Kokkolan ja Äänekosken välille. Hankealueen itäpuolella yhdystien 7520 parantamisesta 
välillä Korpijärvi–Kinnula on laadittu tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman päätoimenpiteenä on tien 
rakenteen parantaminen siten, että tie voidaan päällystää. Yhdystien 7520 rakenteen paranta-
minen Perho–Kinnula on myös yksi Keski-Pohjanmaan liikenneinfrahankkeiden kärkihankkeista. 

Hankealuetta lähimmät satamat ovat Kokkolan ja Pietarsaaren satamat sekä etelämpänä Vaasan 
satama. Kokkolan satamasta on Kokkonevan hankealueelle noin 100–110 km ja Pietarsaaren sa-
tamasta noin 110–120 km. Vaasan satamasta on hankealueelle noin 230 km. Kokkolan sata-
masta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti on seututieltä 
756, seututien 749 ja katuverkon kautta valtatielle 13 ja sitä pitkin Perhoon, jossa hankealueelle 
kuljetaan joko suoraan valtatieltä 13 Kyyräntietä pitkin tai yhdystien 7520 ja Nevalantien kautta. 
Yhdystie 7520 ei kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Pietarsaaren sata-
masta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti on kantatietä 
68 pitkin seututielle 747 ja edelleen valtatielle 13, jota pitkin reitti jatkuu hankealueelle kuten 
Kokkolan reitissäkin. Vaasan satamasta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin 
kuuluva kuljetusreitti on yhdysteiden 6741 ja 17663, seututeiden 673 ja 679, valtatien 8, yhdys-
tien 7148 ja seututien 715 kautta valtatielle 3. Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reit-
teihin kuuluva kuljetusreitti jatkuu valtatieltä 3 valtatien 18 kautta valtatielle 16 ja sitä pitkin 
edelleen Kyyjärvelle. Kyyjärvellä kuljetusreitti jatkuu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon 
reitteihin kuuluvaa valtatietä 13 pitkin Perhoon ja hankealueelle. Suurimmat liikennemäärät tar-
kastelluilla kuljetusreiteillä ovat Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Vaasassa. Kuljetusreitit tarkentu-
vat hankkeen edetessä, mutta alustavia kuljetusreittivaihtoehtoja on esitetty seuraavassa ku-
vassa 18-2 
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Kuva 18-2. Alustavat kuljetusreittivaihtoehdot Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan satamista 
hankealueelle. 

18.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

18.5.1 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat rakentamisen aikana. Liikenne-
määrät lisääntyvät rakentamisaikana hankealueen ympäristössä todennäköisesti ainakin valta-
tiellä 13 ja yhdystiellä 7520 sekä hankealueelle johtavilla Kyyräntiellä ja Nevalantiellä ja muilla 
hankealueen yksityisteillä. Lisäksi liikennemäärät kasvavat kuljetusreittien muilla osuuksilla kul-
jetusten saapumis- ja poistumissuunnista riippuen. Kiviainekset pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan saamaan lähialueilta. Tuulivoimalakomponentit ja pystytyskalusto kuljetetaan todennäköi-
sesti joko Kokkolan, Pietarsaaren tai Vaasan satamasta. Rakentaminen painottuu todennäköi-
sesti arkipäiviin, joten myös kuljetukset ovat pääosin silloin. 

Kiviainesten hankinnasta ei ole varmaa tietoa, mutta ne pyritään mahdollisuuksien mukaan saa-
maan hankealueelta ja sen läheisyydestä, jolloin ne eivät välttämättä laajalti lisää hankealueen 
ulkopuolista liikennettä. Kiviaineskuljetukset on kuitenkin huomioitu lähimaanteiden liikenteen 
lisääntymisessä, joten mikäli kiviainekset saadaan hankealueelta, kuormittavat ne hankealueen 
ulkopuolisia teitä rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa vähemmän kuin on oletettu. 

18.5.2 Vaikutuskohteen herkkyys 

Valtatie 13 on valtakunnallisesti tärkeä tie. Tien raskaan liikenteen nykyinen osuus on suuri tai 
hyvin suuri, mutta liikennemäärät ovat kohtalaisia. Lisäliikenne vaikeuttaisi vain hieman liiken-
teen sujuvuutta. Tien varrella on häiriintyviä kohteita, kuten koulu, asutusta ja loma-asutusta. 
Valtatien 13 herkkyys tuulivoimahankkeesta aiheutuvalle liikenteen lisääntymiselle arvioidaan 
kohtalaiseksi. 
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Yhdystie 7520 on alueellisesti tärkeä tie. Tien raskaan liikenteen nykyinen osuus on hankealueen 
läheisyydessä kohtalainen ja tien muilla osuuksilla kohtalainen tai suuri. Tien liikennemäärät 
ovat vähäisiä. Lisäliikenne vaikeuttaisi vain hieman liikenteen sujuvuutta. Tien varrella on häi-
riintyviä kohteita, kuten asutusta ja loma-asutusta. Yhdystien 7520 herkkyys tuulivoimahank-
keesta aiheutuvalle liikenteen lisääntymiselle arvioidaan kohtalaiseksi. 

18.5.3 Muutoksen suuruusluokka 

Toteutusvaihtoehto VE1 

Toteutusvaihtoehdossa VE1 raskaan liikenteen määrä lisääntyy tuulivoimapuiston 2–2,5 raken-
tamisvuoden aikana arviolta noin 30–70 ajoneuvolla vuorokaudessa riippuen rakentamisvai-
heesta ja kuljetuskoosta. Rakentamisen alkuvaiheessa, kun rakennetaan tiet ja asennuskentät, 
kuljetukset tapahtuvat mahdollisuuksien mukaan pääosin hankealueella ja sen lähiteillä ja lii-
kennettä on arviolta noin 60–70 ajoneuvoa vuorokaudessa. Rakentamisen loppuvaiheessa, kun 
rakennetaan tuulivoimaloiden perustukset ja itse voimalat, tuulivoimapuistoon johtavien Kyy-
räntien ja Nevalantien sekä todennäköisesti valtatien 13 ja yhdystien 7520 liikenne lisääntyy ar-
violta noin 30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa. Hankealueelle on suunniteltu olevan kaksi sisään-
tulotietä, joten kuljetukset todennäköisesti jakautuvat hieman eri reiteille ja liikennemäärät voi-
vat vaihdella rakentamisvaiheesta riippuen. Kuljetusten jakautuessa tiekohtaiset vuorokautiset 
kuljetusmäärät voivat jäädä edellä esitettyä pienemmiksi. Kuljetusten synnyttämää liikennettä 
jakautuu myös laajemmalle liikenneverkolle kuljetusten saapumissuunnista riippuen. Tuulivoi-
mapuiston läheisten maanteiden liikennemäärien kasvua on tarkasteltu koko rakentamisajan 
liikenteen mukaan, joka sisältää raskaan liikenteen hiljaisemmat ja vilkkaammat ajat. 

Toteutusvaihtoehdossa VE1 valtatien 13 nykyisiin kokonaisliikennemääriin nähden raskaan lii-
kenteen aiheuttama lisäys on noin 1–8 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 12–69 %. 
Suhteessa tien nykyisiin kokonaisliikennemääriin liikenne kasvaa vain hieman ja raskas liikenne 
voi reilu puolitoistakertaistua. Liikenteen sujuvuus valtatiellä 13 hankealueen läheisyydessä ei 
liikenteen lisäyksen myötä juuri heikkene, mutta koettu liikenneturvallisuus sekä jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteet voivat heikentyä. Näiden perusteella valtatielle 13 kohdistuvan liikennevai-
kutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi. 

Toteutusvaihtoehdossa VE1 yhdystien 7520 nykyiseen kokonaisliikennemäärään nähden ras-
kaan liikenteen aiheuttama lisäys hankealueen kohdalla olevalla tieosuudella on noin 8–19 %, ja 
raskaan liikenteen määrään nähden noin 110–260 %. Suhteessa tien nykyiseen kokonaisliiken-
nemäärään liikenne kasvaa hieman, mutta suhteessa nykyiseen raskaan liikenteen määrään ras-
kas liikenne voi vajaa nelinkertaistua. Suhteellisesti liikenteen lisääntyminen olisi suurempaa yh-
dystien 7520 muilla vähäliikenteisimmillä osuuksilla, mikäli kyseisiä tieosuuksia ylipäätään käy-
tetään kuljetuksiin. Liikenteen sujuvuus yhdystiellä 7520 ei liikenteen lisäyksen myötä juurikaan 
heikkene, mutta koettu liikenneturvallisuus sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet voivat hei-
kentyä. Näiden perusteella yhdystielle 7520 kohdistuvan liikennevaikutuksen suuruus arvioi-
daan kohtalaiseksi. 

Toteutusvaihtoehto VE2 

Toteutusvaihtoehdossa VE2 raskaan liikenteen määrä lisääntyy tuulivoimapuiston 2–2,5 raken-
tamisvuoden aikana arviolta noin 30–80 ajoneuvolla vuorokaudessa riippuen rakentamisvai-
heesta ja kuljetuskoosta. Rakentamisen alkuvaiheessa, kun rakennetaan tiet ja asennuskentät, 
kuljetukset tapahtuvat mahdollisuuksien mukaan pääosin hankealueella ja sen lähiteillä ja lii-
kennettä on arviolta noin 70–80 ajoneuvoa vuorokaudessa. Rakentamisen loppuvaiheessa, kun 
rakennetaan tuulivoimaloiden perustukset ja itse voimalat, tuulivoimapuistoon johtavien Kyy-
räntien ja Nevalantien sekä todennäköisesti valtatien 13 ja yhdystien 7520 liikenne lisääntyy ar-
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violta noin 30–50 ajoneuvolla vuorokaudessa. Hankealueelle on suunniteltu olevan kaksi sisään-
tuloteitä, joten kuljetukset todennäköisesti jakautuvat hieman eri reiteille ja liikennemäärät voi-
vat vaihdella rakentamisvaiheesta riippuen. Kuljetusten jakautuessa tiekohtaiset vuorokautiset 
kuljetusmäärät voivat jäädä edellä esitettyä pienemmiksi. Kuljetusten synnyttämää liikennettä 
jakautuu myös laajemmalle liikenneverkolle kuljetusten saapumissuunnista riippuen. Tuulivoi-
mapuiston läheisten maanteiden liikennemäärien kasvua on tarkasteltu koko rakentamisajan 
liikenteen mukaan, joka sisältää raskaan liikenteen hiljaisemmat ja vilkkaammat ajat. 

Toteutusvaihtoehdossa VE2 valtatien 13 nykyisiin kokonaisliikennemääriin nähden raskaan lii-
kenteen aiheuttama lisäys on noin 1–9 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 12–79 %. 
Suhteessa tien nykyisiin kokonaisliikennemääriin liikenne kasvaa vain hieman ja raskas liikenne 
voi vajaa kaksinkertaistua. Liikenteen sujuvuus valtatiellä 13 hankealueen läheisyydessä ei lii-
kenteen lisäyksen myötä juuri heikkene, mutta koettu liikenneturvallisuus sekä jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteet voivat heikentyä. Näiden perusteella valtatielle 13 kohdistuvan liikennevai-
kutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi. 

Toteutusvaihtoehdossa VE2 yhdystien 7520 nykyiseen kokonaisliikennemäärään nähden ras-
kaan liikenteen aiheuttama lisäys hankealueen kohdalla olevalla tieosuudella on noin 8–22 %, ja 
raskaan liikenteen määrään nähden noin 110–300 %. Suhteessa tien nykyiseen kokonaisliiken-
nemäärään liikenne kasvaa hieman, mutta suhteessa nykyiseen raskaan liikenteen määrään ras-
kas liikenne voi noin nelinkertaistua. Suhteellisesti liikenteen lisääntyminen olisi suurempaa yh-
dystien 7520 muilla vähäliikenteisimmillä osuuksilla, mikäli kyseisiä tieosuuksia ylipäätään käy-
tetään kuljetuksiin. Liikenteen sujuvuus yhdystiellä 7520 ei liikenteen lisäyksen myötä juurikaan 
heikkene, mutta koettu liikenneturvallisuus sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet voivat hei-
kentyä. Näiden perusteella yhdystielle 7520 kohdistuvan liikennevaikutuksen suuruus arvioi-
daan kohtalaiseksi. Liikenteen lisääntyminen hankealueen läheisyydessä on esitetty taulukoissa 
18-2 ja 18-3. 

Taulukko 18-2. Raskaan liikenteen lisääntyminen hankealueen läheisyydessä. 

Tie Hankkeen aiheuttama liikennemäärien lisäys 

Numero Osuus Raskaita ajoneuvoja / vrk 

VE 1 VE 2 

13 Veteli – Kyyjärvi 30 – 70 30 – 80 

7520 Hankealueen kohta (vt 13 – Jänkä) 30 – 70 30 – 80 

Taulukko 18-3. Liikenteen lisääntyminen hankealueen läheisyydessä. 

Tie Hankkeen aiheuttama liikennemäärien lisäys 

Numero Osuus Lisäys verrattuna  
kokonaisliikennemäärään 

Lisäys verrattuna 
raskaiden ajoneuvojen määrään 

VE 1 VE 2 VE 1 VE 2 

13 

Vetelin keskusta yt 18048 – Sillanpää st 751 2 – 4 % 2 – 5 % 14 – 36 % 14 – 41 % 

Sillanpää st 751 – yt 7530 3 – 7 % 3 – 8 % 30 – 69 % 30 – 79 % 

Hankealueen kohta (yt 7530 – yt 7520) 2 – 8 % 2 – 9 % 15 – 45 % 15 – 51 % 

Perhon keskusta (yt 7520 – Koivukoskentie) 1 – 2 % 1 – 2 % 12 – 28 % 12 – 32 % 

Koivukoskentie – Kyyjärvi vt 16 1 – 6 % 1 – 7 % 12 – 38 % 12 – 44 % 

7520 Hankealueen kohta (vt 13 – Jänkä) 8 – 19 % 8 – 22 % 110 – 260 % 110 – 300 % 
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18.5.4 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Määrällisesti ja suhteellisesti liikenne lisääntyy eniten hankealueella Kyyräntiellä ja Nevalantiellä 
sekä muilla yksityis- ja metsäautoteillä. Kiviaineskuljetukset pyritään mahdollisuuksien mukaan 
saamaan lähialueilta, jolloin ne eivät laajalti lisäisi hankealueen ulkopuolista liikennettä. Muut 
kuljetukset käyttävät hankealueen ympäristön maanteitä niiden saapumis- ja poistumissuun-
nista riippuen. Todennäköisesti kuljetusreitteinä käytettäviä maanteitä ovat ainakin valtatie 13 
ja yhdystie 7520. Mikäli näitä teitä käytetään kuljetuksiin, suhteellisesti liikenne lisääntyy eniten 
yhdystiellä 7520 ja vähemmän valtatiellä 13. Liikenteen määrällinen ja suhteellinen lisääntymi-
nen on suurempaa toteutusvaihtoehdossa VE2 suuremmasta voimalamäärästä johtuen. Raken-
tamisesta aiheutuva liikenteen kasvu on hyvin maltillista suhteessa teiden kokonaisliikennemää-
riin. Raskaan liikenteen lisääntyminen on suhteessa suurempaa ja yhdystien 7520 raskaan liiken-
teen määrä voi noin nelinkertaistua, sillä tien nykyinen raskaan liikenteen määrä on pieni. Val-
tatiellä 13 suhteellinen raskaan liikenteen lisääntyminen on pienempää ja raskaan liikenteen 
määrä voi vajaa kaksinkertaistua hankealueen läheisyydessä. Raskaan liikenteen lisääntyminen 
voi jonkin verran lisätä liikenteen koettuja häiriöitä ja heikentää liikenteen turvallisuutta. Eri-
koiskuljetukset voivat paikallisesti heikentää liikenteen sujuvuutta. Koettujen häiriöiden mää-
rään vaikuttaa kuitenkin se, millaisena ajankohtana kuljetukset suoritetaan. Maanteiden varrella 
on asuinrakennuksia ja teiden varsilla ei pääosin ole jalankulku- ja pyöräilyväyliä hankealueen 
ympäristössä, joten kävellen ja pyörällä tehtävien matkojen liikenneturvallisuus voi heikentyä. 
Lasten koulumatkat hankealueen ympäristössä ovat kuitenkin todennäköisesti ainakin osin kou-
lukuljetusten piirissä. Asutukselle voi aiheutua raskaasta liikenteestä melu-, tärinä- ja pölyhait-
toja. Vaikutuksia aiheutuu kuitenkin vain rakentamisaikana, joten ne ovat lyhytaikaisia. Lisäksi 
tarkastellut maantiet ovat hankealueen läheisyydessä päällystettyjä, lukuun ottamatta yhdys-
tien 7520 osuuksia hankealueen itäpuolella, mikä vähentää pölyhaittoja. Molemmissa toteutus-
vaihtoehdoissa valtatielle 13 ja yhdystielle 7520 kohdistuvan liikennevaikutuksen merkittävyys 
arvioidaan kohtalaiseksi (taulukko 18-4). 

Kuljetusreitillä valittavasta satamasta liikenne lisääntyy tuulivoimalakomponenttien ja pystytys-
kaluston kuljetuksista. Näiden kuljetusten aiheuttama liikenteen lisäys on kuitenkin suhteelli-
sesti pientä ja satamista johtavat tiet soveltuvat raskaalle liikenteelle. 

Merkittävimmät tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat 
alueelle saapuvista erikoiskuljetuksista. Tuulivoimaloiden lavat kuljetetaan yli 50 metriä pitkinä 
erikoiskuljetuksina, joten erityisesti niillä on vaikutusta liikenteeseen. Erikoiskuljetukset aiheut-
tavat liikkuessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoisen ja väliaikaisen hai-
tan muulle liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan joutua esimerkiksi rajoittamaan liitty-
mien liikennettä kuljetuksen kääntyessä tai siirtämään liikennemerkkejä, portaaleja tai liikenne-
valoja pois väliaikaisesti. Tuulivoimalan raskaimmat osat, naselli ja konehuone, painavat noin 
100 tonnia. Kuljetusreitillä olevien siltojen, rumpujen ja teiden kantavuudet sekä alikulkujen ali-
kulkukorkeudet on tarkistettava erikoiskuljetusten takia. Erikoiskuljetusten aiheuttama haitta 
liikenteelle riippuu merkittävästi kuljetusreitistä ja -ajankohdasta. Erikoiskuljetuksina kuljetetta-
vat tuulivoimaloiden osat saapuvat todennäköisesti Kokkolan, Pietarsaaren tai Vaasan sata-
maan, joten on todennäköistä, että suurin osa erikoiskuljetuksista saapuu sieltä, jolloin kuljetus-
matka on noin 100–230 kilometriä. Erikoiskuljetusten käyttämä reitti varmistuu jatkosuunnitte-
lussa, jolloin sitä voidaan arvioida tarkemmin. 

Rakentamisen aikaisten vaikutusten kesto on alustavan aikataulun mukaan molemmissa toteu-
tusvaihtoehdoissa noin 2–2,5 vuotta. Kuljetusmäärät jakautuvat melko tasaisesti arvioidulle ra-
kentamisajalle. Kuljetusmäärät ovat todennäköisesti suurimmillaan silloin, kun teitä ja asennus-
kenttiä rakennetaan ja perustuksia valetaan. Kiviainekset pyritään kuitenkin mahdollisuuksien 
mukaan saamaan lähialueilta, jolloin ne eivät välttämättä laajalti lisää hankealueen ulkopuolista 
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liikennettä. Tiestön parantamistoimenpiteillä on myönteinen vaikutus teiden kuntoon ja ajetta-
vuuteen tulevaisuudessa. 

 

Taulukko 18-4. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri toteutusvaihtoehdoissa. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset liikenteeseen 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

VE1 VE2 

Liikennemäärien li-
sääntyminen valta-
tiellä 13 

Tuulivoimapuiston rakentamisen 
aiheuttamat kuljetukset 

Kohtalainen - Kohtalainen - 

Liikennemäärien li-
sääntyminen yh-
dystiellä 7520 

Tuulivoimapuiston rakentamisen 
aiheuttamat kuljetukset 

Kohtalainen - Kohtalainen - 

 

18.5.5 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikainen liikenne syntyy huoltotöistä ja on keskimäärin kolme 
käyntiä vuodessa yhtä voimalaa kohden. Huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautolla. 
Koska huoltoliikenne on vähäistä ja lyhytkestoista, sillä ei ole oleellista vaikutusta liikenteen toi-
mivuuteen ja turvallisuuteen. 

18.5.6 Tuulivoimapuiston toiminnan lopettamisen vaikutukset 

Tuulivoimapuiston toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen ovat samankaltai-
sia kuin hankkeen rakentamisen aikana, mutta lievempiä, koska kuljetuksia on todennäköisesti 
vähemmän. Esimerkiksi uusien teiden ja voimalapaikkojen rakentamista ei ole, eikä tiestön pa-
rannustoimenpiteitä tarvitse tehdä. Kuljetuksia syntyy rakenteiden purkamisesta ja poiskuljet-
tamisesta. Toiminnan lopettamisesta vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu vain purkamisaikana. 

18.5.7 Voimaloiden turvallisuusvaikutukset teille  

Toteutusvaihtoehdossa VE1 tuulivoimalat sijoittuvat vähintään noin 1,7 kilometrin etäisyydelle 
valtatiestä 13 ja vähintään noin 1,0 kilometrin etäisyydelle yhdystiestä 7520. 

Toteutusvaihtoehdossa VE2 tuulivoimalat sijoittuvat vähintään noin 1,5 kilometrin etäisyydelle 
valtatiestä 13 ja vähintään noin 900 metrin etäisyydelle yhdystiestä 7520. Väyläviraston Tuuli-
voimalaohjeen mukaiset minimietäisyydet eivät alitu kummassakaan toteutusvaihtoehdossa. 

Tuulivoimaloilla ei ole vaikutuksia tarkastellun tieverkon näkemäolosuhteisiin eikä liikennetur-
vallisuuteen tuulivoimahankkeen toiminnan aikana. 

18.5.8 Sähkönsiirron vaikutukset liikenteeseen 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirron 
osalta tarkastellaan neljää vaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa VE A, VE B ja VE C hanke liitetään 110, 
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220 tai 400 kV voimajohdolla Alajärven sähköasemaan. Vaihtoehdossa VE A voimajohto raken-
netaan kokonaan olemassa olevan Fingridin Pikkarala–Alajärvi ja Pyhänselkä–Alajärvi 400 kV 
johtokäytävän viereen. Vaihtoehdossa VE B voimajohto kulkee olemassa olevan Elenia Oy:n 
Perho–Alajärvi 110 kV johtokäytävän vieressä noin 25 kilometrin matkalta. Vaihtoehdossa VE C 
voimajohto rakennetaan suurelta osin olemassa olevan Fingridin Pikkarala–Alajärvi ja Pyhän-
selkä–Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen. Vaihtoehdossa VE D hanke liitetään hankealueen 
länsiosan läpi kulkevaan, jo luvitettuun OX2 Oy:n Lestijärvi–Alajärvi 400 kV voimajohtoon. Luvi-
tettu voimajohto sijoittuu olemassa olevan Fingridin Pikkarala–Alajärvi ja Pyhänselkä–Alajärvi 
400 kV johtokäytävän viereen. Luvitettu voimajohto tullaan liittämään Alajärven sähköasemaan. 

Hankealueelta lukien voimajohdon reittivaihtoehto VE A risteää valtatien 13 (Kokkolantie), yh-
dystien 7370 (Peltokankaantie), Patanajärventien, Isokankaanhaaran, Koninraatonevanhaaran, 
Hautakoskentien, yhdystien 17803 (Porasentie) ja valtatien 16 (Kyyjärventie) kanssa. 

Hankealueelta lukien voimajohdon reittivaihtoehto VE B risteää yhdystien 7520 (Hietaniemen-
tie), Vehmassuontien, kaksi kertaa Ruunakankaantien, valtatien 13 (Jyväskyläntie), yhdystien 
18127 (Suurensuontie), yhdystien 18128 (Alajoentie), kaksi kertaa Pajulammintien, Möksyntien 
ja valtatien 16 (Kyyjärventie) kanssa. 

Hankealueelta lukien voimajohdon reittivaihtoehto VE C risteää valtatien 13 (Kokkolantie), yh-
dystien 7370 (Peltokankaantie), Patanajärventien, Isokankaanhaaran, Hautakoskentien, yhdys-
tien 17803 (Porasentie) ja valtatien 16 (Kyyjärventie) kanssa. 

Lisäksi voimajohdon reittivaihtoehdot risteävät useiden nimeämättömien yksityis-/metsäauto-
teiden kanssa. Maanteistä, joita voimajohdon reittivaihtoehdot risteävät, valtatiet 13 ja 16 kuu-
luvat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat 
YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Vaikutuksia liikenteeseen syntyy rakentamisaikana voimajohtorakenteiden kuljetuksista ja 
muusta rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Voimajohdon rakentamisen aikaiset liikentee-
seen kohdistuvat vaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä kuljetusten hajautuessa tieverkolle. 
Haitat kohdistuvat kulloinkin rakennettavan voimajohto-osuuden lähialueelle ja sinne johtaville 
teille. Työkoneiden liikkuminen ja niiden aiheuttama melu, pöly ja tärinä, työmaaliikenne, kulje-
tukset, hakkuut ja mahdollisesti teille syntyvät vauriot sekä itse rakentamisen aiheuttamat este-
haitat voivat häiritä lähialueen liikennettä ja asutusta väliaikaisesti. Rakentamisen aikaiset työ-
vaiheet voivat myös haitata alueella liikkumista. Rakennustyömaa on kuitenkin koko ajan eteen-
päin siirtyvä eikä vaikuta merkittävästi lähialueen teihin. Kuljetukset hajautuvat tieverkolle eikä 
niillä ole merkittäviä vaikutuksia teiden liikennemääriin. Raskaan liikenteen tilapäinen lisäänty-
minen voi hieman heikentää liikenneturvallisuutta. Voimajohdon ja teiden risteyskohdissa lii-
kenteeseen voi kohdistua tilapäisiä vaikutuksia voimajohdon rakentamisesta teiden yli. Näitä 
ovat esimerkiksi nopeusrajoitukset tai mahdolliset lyhyet liikennekatkot. Tiet on kuitenkin mah-
dollista suojata esimerkiksi johtimia kannattavilla telineillä. 

Voimajohdon ja sen pylväiden sijoittuminen ei vaikuta liikenneverkon kehittämiseen tulevaisuu-
dessa, kun suunnittelussa otetaan huomioon maanteiden suoja-alueet ja voimajohdon pylväät 
ja harukset sijoitetaan riittävän etäälle maanteistä. 

Voimajohdon risteämissä maanteiden kanssa otetaan huomioon erikoiskuljetusten vaatimat ti-
lavaatimukset erityisesti alikulkukorkeuden osalta. Myös pylväiden sijoittelussa otetaan huomi-
oon niiden riittävät etäisyydet maanteistä. Kun nämä huomioidaan, ei voimajohto vaikuta hai-
tallisesti liikenteeseen. 

Käytön aikana vaikutuksia liikenteeseen voi aiheutua voimajohdon kunnossapitoon ja kasvuston 
käsittelyyn liittyvästä liikenteestä. Töistä aiheutuva liikenne on kuitenkin vähäistä eikä sillä ole 
merkittävää vaikutusta liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. 
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Voimajohdon toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat samankaltaisia kuin voimajoh-
don rakentamisen aikana. Kuljetuksia syntyy rakenteiden purkamisesta ja poiskuljettamisesta. 

18.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Molemmissa tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehdoissa liikenteelliset vaikutukset ovat saman-
kaltaiset. Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakenta-
misvaiheessa. Toteutusvaihtoehdossa VE2 kuljetusten kokonaismäärä on suurempi, koska myös 
voimalamäärä on suurempi. Myös vuorokausikohtaisen kuljetusmäärän on arvioitu muodostu-
van suuremmaksi toteutusvaihtoehdossa VE2, koska rakentamisajan on oletettu olevan sama 
molemmissa toteutusvaihtoehdoissa. Näiden perusteella toteutusvaihtoehdon VE2 aiheutta-
man liikennevaikutuksen suuruus arvioidaan hieman vaihtoehtoa VE1 suuremmaksi. Kokonai-
suudessaan hankkeen liikennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan kuitenkin molemmissa to-
teutusvaihtoehdoissa kohtalaiseksi (taulukko 18-5.). 

Taulukko 18-5.  Kokkonevan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus liikenteeseen. Vaikutuksen 
merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruu-
desta. 

 
 

E
ri
tt

ä
in

 s
u
u
ri
 

m
u
u
to

s
 -

 

S
u
u
ri
 

m
u
u
to

s
 -

 

K
e
s
k
is

u
u
ri
 

m
u
u
to

s
 -

 

P
ie

n
i 
m

u
u
to

s
 

- E
i 
m

u
u
to

s
ta

 

P
ie

n
i 
m

u
u
to

s
 

+
 

K
e
s
k
is

u
u
ri
 

m
u
u
to

s
 +

 

S
u
u
ri
 

m
u
u
to

s
 +

 

E
ri
tt

ä
in

 s
u
u
ri
 

m
u
u
to

s
 +

 

         

Vähäinen 
herkkyys 

 

         

Kohtalainen 
herkkyys 

 

  
VE1, 
VE2 

VEA 
VEB 
VEC 

VED     

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta tuulivoimapuiston lähiympäristössä on kuitenkin kes-
toltaan melko lyhytaikainen ja luonteeltaan tilapäinen, joten vaikutukset liikenteen toimivuu-
teen ja turvallisuuteen ovat kokonaisuutena ohimeneviä. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana 
liikenteeseen ei kohdistu oleellisia vaikutuksia. 

Sähkönsiirron osalta merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat voimajohdon raken-
tamisen aikana ja koostuvat lähinnä voimajohdon laitteiston ja rakennusmateriaalien yksittäi-
sistä kuljetuksista, ja hajautuvat tieverkolle. Itse asennustyömaa on maastossa jatkuvasti eteen-
päin kulkeva, eikä vaikuta merkittävästi liikenteeseen voimajohtoa lähellä olevilla teillä. Suun-
nittelussa huomioidaan erikoiskuljetusten vaatimat tilavaatimukset erityisesti alikulkukorkeu-
den osalta voimajohdon ja maanteiden risteämissä. Myös pylväiden sijoittelussa otetaan huo-
mioon niiden riittävät etäisyydet maanteistä. Kun nämä huomioidaan, ei voimajohto vaikuta 
käytön aikana haitallisesti liikenteeseen. Kokonaisuudessaan sähkönsiirron liikennevaikutuksen 
merkittävyys arvioidaan vähäiseksi reittivaihtoehdoissa A-C. 
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18.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla kuljetusreitit ja -ajat 
siten, että kuljetukset aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä. Kuljetukset voidaan suunni-
tella siten, että vältetään esimerkiksi kulkua kaupunkiseutujen sisääntuloväylillä ruuhka-aikana. 
Lisäksi erikoiskuljetusten yhdistämisellä niin, että samalla kertaa tuotaisiin useita erikoiskulje-
tuksia, voidaan lieventää niiden aiheuttamia vaikutuksia. Tällöin yksittäisen kuljetussaattueen 
aiheuttama häiriö olisi suurempi kuin jos jokainen kuljetus tuotaisiin erikseen, mutta kokonais-
vaikutukset kuitenkin pienenisivät, koska kuljetuskertoja olisi vähemmän. Erikoiskuljetusten ai-
heuttamia vaikutuksia vähentäisi myös se, että kuljetukset tuotaisiin meritse mahdollisimman 
lähelle, eli Kokkolan, Pietarsaaren tai Vaasan satamaan. Tällöin erikoiskuljetusten matka maan-
teillä minimoitaisiin kuten myös niiden aiheuttaman haitan laajuus. 

Raskaan liikenteen lisääntymisen aiheuttamaa liikenneturvallisuuden heikkenemistä voidaan 
pyrkiä vähentämään erilaisin liikenneturvallisuutta parantavin keinoin ja erityisesti kävelyn ja 
pyöräilyn kannalta on tärkeää huomioida liikenneturvallisuusasiat. Liikenneturvallisuutta paran-
tavia keinoja voivat olla esimerkiksi nopeusrajoitusten alentaminen asutuksen kohdalla ja kulje-
tusten ajoittaminen koulupäivän aloitus- ja lopetusajankohtien ulkopuolelle. Lisäksi tiedottami-
sella erikoiskuljetuksista ja vilkkaista kuljetusajankohdista voidaan parantaa liikenneturvalli-
suutta. 

Mahdollista tiestön kunnon ja kantavuuden heikkenemistä voidaan vähentää varmistamalla tei-
den, siltojen ja rumpujen kunto ja kantavuus ennen kuljetuksia sekä toteuttamalla mahdollisesti 
tarvittavat parannustoimenpiteet etukäteen. Suorittamalla raskaimpia kuljetuksia mahdolli-
suuksien mukaan talviaikana voidaan tieverkkoon kohdistuvaa rasitusvaikutusta pienentää. 

18.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kuljetusten 
käyttämiin reitteihin ja hankkeen rakentamisaikatauluun. Kuljetusten reittejä ei hankkeen tässä 
vaiheessa voida arvioida tarkasti, koska ei tiedetä varmasti, mistä kuljetukset tulevat. Mikäli 
hankkeen kiviaineksia saadaan hankealueelta, aiheutuu lähiympäristön maanteille arvioitua pie-
nempi ja lyhytkestoisempi liikennemäärien lisääntyminen. 

Hankkeen aikataulu on liikenteellisten vaikutusten arviointia tehtäessä ollut hyvin yleispiirtei-
nen. Oletuksena on ollut, että tuulivoimapuiston rakentaminen kestäisi molemmissa toteutus-
vaihtoehdoissa noin 2–2,5 vuotta. Aikataulun muuttuminen vaikuttaisi liikenteellisiin vaikutuk-
siin siten, että rakentamisajan pidentyessä vaikutukset olisivat arvioitua lievempiä, mutta niiden 
ajallinen kesto olisi pidempi. 
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19 VAIKUTUKSET ELINKEINOTOIMINTAAN JA LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄ-
MISEEN 

19.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimahankkeen vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti maa- ja metsätalouteen, tur-
vetuotantoon sekä hankealueella ja sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun elinkeinotoimin-
taan, muun muassa matkailuun. Hankealueen merkittävimpiä luonnonvaroja ovat turve, marjat, 
sienet ja riista, joten tuulvoimahankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen syntyvät 
pääosin turvetuotannon sekä alueen virkistyskäytön ja metsästyksen kautta. Sähkönsiirtoreitin 
maasto on pääosin metsätalousmaata, mutta alueelle sijoittuu myös joitakin peltoalueita. 

Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutus-
alueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Tuulivoimasektorille kohdistuvien suorien työllisyys-
vaikutusten lisäksi tuulivoima aikaansaa tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksia, jotka 
kohdistuvat useille eri toimialoille. Tuotannon kerrannaisvaikutukset ovat tuulivoimasektorilla ta-
pahtuvien muutosten aikaansaamia kysynnän muutoksia muilla toimialoilla. Esimerkiksi tuulivoi-
malan rakentamiseksi tarvitaan tavaroita, palveluita ja raaka-aineita, jolloin muille toimialoille syn-
tyy uutta kysyntää. Kulutuksen kerrannaisvaikutukset ovat kasvaneista palkansaajakorvauksista 
syntyvää uutta kulutusta ja sen tyydyttämiseksi tarvittavaa uutta taloudellista toimintaa. Raken-
nusvaiheessa tuulivoimapuisto työllistää paikallisia esimerkiksi metsänraivauksessa, maanra-
kennus- ja perustamistöissä, sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tar-
vitsemissa palveluissa. Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kun-
nossapitotoimissa ja teiden aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetus-
palveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja am-
mattiryhmiä kuin rakentaminenkin. Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta 
tuulivoimapuisto lisää kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. 

19.2 Vaikutusalue 

Vaikutukset maa- ja metsätalouden ja turvetuotannon harjoittamiseen, matkailuun sekä luon-
nonvarojen hyödyntämiseen ovat paikallisia ja kohdistuvat hankealueelle ja sen välittömään lä-
heisyyteen. Aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle lähiseudulle, maakuntaan ja 
koko Suomeen.  

19.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan on arvioitu asiantuntija-arviona olemassa olevien 
lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin lähtötie-
toina on käytetty tietoja hankkeen vaikutusalueen taloudesta, työllisyydestä ja elinkeinoista 
sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Arvioinnin lähtötietoina on 
käytetty myös YVA-menettelyn aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä vakituisille ja loma-
asukkaille suunnatun asukaskyselyn tuloksia. 

Turvetuotannon sekä maa- ja metsätalouden osalta on arvioitu mm. turvetuotannon ja maa- ja 
metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat tuulivoimapuiston rakentamiseen tarvittavilta osilta 
(tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huoltotiet ja maakaapelilinjat). 

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen on arvioitu suurelta osin ihmisiin koh-
distuvina vaikutuksina, sillä turvetuotannon ohella merkittävimmät alueen hyödynnettävät 
luonnontuotteet muodostavat pohjan alueen virkistyskäytölle (marjastus, sienestys, metsästys).  

Hankkeen vaikutuksia työllisyyteen on arvioitu muualla vertailukelpoisissa hankkeissa tehtyjen 
selvitysten pohjalta. 
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Elinkeinotoimintaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten herkkyyden 
ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1.  

19.4 Nykytila 

19.4.1 Elinkeinot 

Perhon kunnassa oli vuoden 2020 lopussa 2 706 asukasta, joista 995 asukasta (36,8 %) oli työ-
voimaan kuuluvia ja 1 711 asukasta (63,2 %) työvoiman ulkopuolella. Vuonna 2020 Perhon kun-
nan työllisyysaste (työllisten osuus 15-64-vuotiaista) oli 65,8 %, ja työttömien osuus työvoimasta 
10,7 %. Vuonna 2019 Perhossa oli yhteensä 884 työpaikkaa, joista 17,4 % oli alkutuotannon, 27,9 
% jalostuksen ja 52,9 % palvelujen toimialoilla. Alkutuotannon ja jalostuksen osuudet olivat sel-
västi suuremmat ja palvelujen osuus selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Perhon 
työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2019 noin 97 %. (Tilastokeskus 2022).  

Matkailu on Perhossa tärkeä elinkeino ja painottuu erityisesti erä- ja luontomatkailuun. Salama-
järven kansallispuisto sijaitsee osittain Perhon kunnan alueella, hankealueen itäpuolella noin 10-
20 kilometrin etäisyydellä. Peuranpolun runkoreitti kulkee Salamajärven kansallispuiston kautta 
Perhon Humalajokeen, jossa sijaitsee Peuranpolun portti Joutenhovi. Reitin varrella on useita 
taukopaikkoja. 

Hankealueella elinkeinotoiminta painottuu metsätalouteen, mutta alueella harjoitetaan myös 
turvetuotantoa ja maataloutta.  Hankealueen pinta-ala on noin 3 300 hehtaaria.   

Taulukko 19-1. Perhon työpaikat toimialoittain vuonna 2019 (Lähde: Tilastokeskus, 2022).  

Työpaikat 2019 Perho Koko maa 

Maa-, metsä- ja kalatalous 17,4 % 2,9 % 

Teollisuus ja rakentaminen 27,9 % 20,5 % 

Palvelut 52,9 % 75,1 % 

Muut 1,7 % 1,5 % 

Työpaikat yhteensä 884 2 373 526 

19.4.2 Luonnonvarojen hyödyntäminen ja virkistyskäyttö 

Hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen on pääasiassa osa alueen virkistyskäyttöä (mar-
jastus, sienestys, metsästys) ja elinkeinotoimintaa (maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto).  

Hankealue on pääosin metsätalouden käytössä ja alueella on kattava tieverkosto. Hankealueen 
pohjoisosiin sijoittuu osia Perhonjokilaakson moottorikelkkailijat ry:n moottorikelkkareitistä. 
Muita virkistyskäyttörakenteita ei sijoitu hankealueelle. Asukaskyselyn mukaan hankealuetta 
käytetään mm. marjastukseen ja sienestykseen sekä metsästykseen. Hankealue kuuluu Perhon 
riistanhoitoyhdistyksen alueeseen ja Perhon Metsästysseura ry:n metsästysvuokra-alueeseen.  

19.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

19.5.1 Vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen  

Tuulivoimapuiston rakentaminen on merkittävä rakentamishanke, joka toteutuessaan vaikuttaa 
monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Tuulivoimapuiston rakentamis-
vaiheessa työtilaisuuksia tarjoutuu mm. raivaus-, maanrakennus- ja perustustöissä sekä raken-
nustyömaalla työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
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majoitus-, ravitsemus-, kauppa- ja virkistyspalvelut sekä vartiointi- ja kuljetuspalvelut. Toiminta-
vaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden au-
rauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. 
Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminen. 

Tuulivoimaloiden työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia on selvitetty viime vuosina muutamissa eri 
selvityksissä. Seuraavassa on esitetty kahden selvityksen tulosten perusteella arvioituja Kokko-
nevan työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia.  

Ramboll Finlandin tekemässä selvityksessä on arvioitu tuulivoiman aluetalousvaikutuksia resurs-
sivirtamallin avulla (Ramboll Finland 2019). Selvityksessä on arvioitu vuoteen 2018 mennessä 
rakennetun tuulivoiman työllisyysvaikutuksia Suomessa tuulivoiman koko elinkaaren eri vai-
heissa: suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja purkaminen. Selvityksen mukaan vuoden 2018 
alussa käytössä olleen tuulivoimatuotannon (700 voimalaa, 2044 MW) työllistävä vaikutus Suo-
messa koko elinkaaren aikana (20 vuotta) on kokonaisuudessaan noin 55 800 henkilötyövuotta. 
Työllisyysvaikutuksesta on suoria vaikutuksia tuulivoimasektorilla noin 2 600 henkilötyövuotta 
ja välillisiä kerrannaisvaikutuksia muilla toimialoilla noin 53 200 henkilötyövuotta. Työllisyysvai-
kutukset (suorat ja välilliset) jakautuvat tuulivoiman elinkaaren eri vaiheisiin seuraavasti: suun-
nitteluvaihe noin 1 500 henkilötyövuotta, rakentamisvaihe noin 12 900 henkilövuotta, käyttö-
vaihe noin 40 100 henkilötyövuotta ja purkuvaihe noin 1 300 henkilötyövuotta.  

Kokkonevan tuulivoimapuiston työllisyysvaikutuksia voidaan karkealla tasolla arvioida edellä 
mainitun selvityksen tulosten pohjalta. Tulosten mukaan yhden tuulivoimalan työllisyysvaikutus 
Suomessa koko elinkaarensa aikana on keskimäärin 78 henkilötyövuotta. Keskimääräisillä työlli-
syysvaikutuksilla (htv/voimala) arvioituna Kokkonevan tuulivoimapuiston työllisyysvaikutus Suo-
messa hankkeen koko elinkaaren aikana on vaihtoehdosta riippuen 2650–3270 henkilötyö-
vuotta.  

Arvioiduista työllisyysvaikutuksista vain osa kohdistuu tuulivoimapuiston sijaintikuntaan ja lähi-
seudulle. Sijaintikuntaan ja lähiseudulle kohdistuvien työllisyysvaikutusten suuruusluokkaa voi-
daan karkealla tasolla arvioida muualla tehtyjen selvitysten pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan alu-
eelliset resurssivirrat - julkaisussa (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2018) on arvioitu tuulivoiman 
aluetalousvaikutuksia laskemalla kymmenen tuulivoimalan tuulivoimapuiston tarvitsemat re-
surssit sekä niiden vaikutukset aluetalouteen. Laskelmissa on käytetty lähtötietoina mm. Poh-
jois-Pohjanmaalla toteutuneiden tuulivoimahankkeiden tietoja. Julkaisussa on arvioitu rakenta-
misen ja toiminnan aikainen suora ja välillinen työllisyysvaikutus toimialoittain Suomessa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla.  

Edellä mainittuun julkaisuun perustuen Kokkonevan tuulivoimahankkeen rakennusvaiheen (tau-
lukko 19-2) Suomeen kohdistuvat työllisyysvaikutukset ovat suuruusluokaltaan vaihtoehdossa 
VE1 yhteensä noin 630 henkilötyövuotta (suorat noin 170 ja välilliset noin 460 henkilötyövuotta) 
ja vaihtoehdossa VE2 yhteensä noin 770 henkilötyövuotta (suorat noin 200 ja välilliset noin 570 
henkilötyövuotta). Koko hankkeen elinkaaren osalta toiminnan aikaiset (taulukko 19-3) työlli-
syysvaikutukset ovat suuruusluokaltaan vaihtoehdossa VE1 yhteensä noin 2010 henkilötyö-
vuotta (suorat noin 140 ja välilliset noin 1870 henkilötyövuotta) ja vaihtoehdossa VE2 yhteensä 
noin 2480 henkilötyövuotta (suorat noin 170 ja välilliset noin 2310 henkilötyövuotta). Rakennus-
vaiheen työllisyysvaikutuksista arvioidaan noin 45 % ja toimintavaiheen työllisyysvaikutuksista 
noin 79 % kohdistuvan Pohjois-Pohjanmaalle. Tällöin alueelle kohdistuva työllisyysvaikutus olisi 
Kokkonevan tuulivoimapuiston koko elinkaaren aikana (25 vuotta) vaihtoehtodda VE1 noin 1870 
henkilötyövuotta ja vaihtoehdossa VE2 noin 2300 henkilötyövuotta. Kokkonevan tuulivoimaloi-
den yksikköteho on suurempi kuin laskelmassa käytetty 3,3 MW, joten todellisuudessa työlli-
suusvaikutukset voivat olla suuremmatkin. 
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Taulukko 19-2. Kokkonevan tuulivoimapuiston työllisyysvaikutuksen suuruusluokka henkilötyö-
vuosina rakennusvaiheessa Suomessa ja lähiseudulla.   

 VE1, 34 voimalaa VE2, 42 voimalaa 

Rakentamisvaihe, henkilötyövuotta 
Työpaikat 
yhteensä  

Työpaikat 
seudulla 

Työpaikat 
yhteensä  

Työpaikat 
seudulla 

Alkutuotanto 13 6 16 7 

Rakentamisen suorat vaikutukset 166 75 205 92 

Muu teollisuus 64 29 79 36 

Rakentaminen 32 14 39 18 

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 70 32 87 39 

Varastointi ja liikenne 22 10 28 12 

Kauppa 77 35 95 43 

Tekniset palvelut 35 16 43 20 

Muut alat (mm.  rahoitus-, vakuutus- ja kiinteis-
töpalvelut, kulttuuripalvelut, sosiaali- ja terveys-
palvelut, majoitus ja ravitsemuspalvelut) 147 66 182 82 

Yhteensä 627 282 774 348 

  

Taulukko 19-3. Kokkonevan tuulivoimapuiston työllisyysvaikutuksen suuruusluokka henkilötyö-
vuosina toiminnan aikana (25 vuotta) Suomessa ja lähiseudulla. 

 VE1, 34 voimalaa VE2, 42 voimalaa 

Käytön aikaiset vaikutukset (25 vuotta), 
henkilötyövuotta 

Työpaikat 
yhteensä  

Työpaikat 
seudulla 

Työpaikat 
yhteensä  

Työpaikat 
seudulla 

Alkutuotanto 69 55 86 68 

Käytön aikaiset suorat vaikutukset 139 110 171 135 

Muu teollisuus 208 164 257 203 

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 555 438 685 541 

Rahoitus, vakuutus-, ja kiinteistöalan toiminta 139 110 171 135 

Kauppa 208 164 257 203 

Muut tukipalvelut 347 274 428 338 

Muut alat (mm.  kulttuuripalvelut, sosiaali- ja 
terveyspalvelut, majoitus ja ravitsemuspalvelut, 
televiestintä ja informaatioteknologia) 347 274 428 338 

Yhteensä 2011 1589 2484 1962 

 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n mukaan tuulivoiman investointikustannukset ovat karkeasti ar-
vioiden noin 1,5 miljoonaa euroa yhtä megawattia kohden. Kokkonevan tuulivoimahankkeen 
investointikustannukset olisivat tällä laskentamallilla karkeasti arvioiden noin 310-630 miljoo-
naa euroa. Rakentamisvaiheen investoinneista noin 25 % arvioidaan jäävän Suomeen, eli Kok-
konevan hankkeessa noin 80-160 miljoonaa euroa.  

Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden ja yritystoiminnan kasvun kautta seudun kuntien kunnal-lis- 
ja yhteisöverotuloja. Lisäksi tuulivoimalat tuovat sijaintikunnalleen kiinteistöverotuloa. Suomen 
Tuulivoimayhdistys ry:n mukaan tuulipuistossa sijaitseva tuulivoimala tuottaa sijain-tikunnal-
leen kiinteistöveroa koko elinkaaren aikana yli 400 000 euroa/voimala, mikäli kunta on ottanut 
käyttöönsä korkeimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin (3,1 %), Perhossa 
voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on vuodesta 2023 eteenpäin 3,1 %, joten Kokkonevan 
tuulivoimapuiston kiinteistövero olisi vaihtoehdossa VE1 noin 13,6 miljoonaa euroa ja vaihtoeh-
dossa VE2 noin 16,8 miljoonaa euroa tuulivoimapuiston koko elinkaaren aikana. 
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19.5.2 Vaikutukset elinkeinotoimintaan 

Kokkonevan tuulivoimapuiston alue on pääosin metsätalouskäytössä, mutta alueella harjoite-
taan myös tuorvetuotantoa ja maataloutta. Tuulivoimapuiston toteuttamisen vaikutukset koh-
distuvat pääosin metsätalouden harjoittamiseen ja vähäisemmässä määrin myös turvetuotan-
toon ja maatalouteen.  

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla metsä-
talousaluetta rakennetuksi alueeksi. Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat kuitenkin vain pie-
nelle osalle hankealuetta ja muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan tai kehittyy muuhun 
maankäyttömuotoon. Rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu tuulivoimaloiden perustus- 
ja huoltoalueista (noin 6000 m²/voimala), voimaloita yhdistävistä huoltoteistä, huoltorakennuk-
sista sekä rakennettavan sähköaseman alueesta. Lisäksi rakentamisen ajaksi tarvitaan tilapäisiä 
tuulivoimakomponenttien varastointialueita. Tuulivoimarakentamiseen hankealueen pinta-
alasta käytetään vain noin 1-2 %. Hankealueen lisäksi maa- ja metsätalouden sekä turvetuotan-
non käytössä olevaa maata häviää rakennettavan voimajohdon alueelta.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon käytössä 
olevan alueen energiantuotantoalueeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalu-
eille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen hyvin pitkä-
kestoiset. Valtaosalla tuulivoimapuiston alueesta entinen maankäyttö voi kuitenkin jatkua, eikä 
hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän alueen käytettävyyttä. 

Tuulivoimaloiden, huoltoteiden, maakaapelien sekä sähkönsiirtoreitin alle jäävän alueen osalta 
maksetaan maanomistajille korvaukset, mikä kompensoi elinkeinonharjoittajille aiheutuvia hait-
toja. 

Asukaskyselyyn vastanneista 30 % oli sitä mieltä, ettei Kokkonevan tuulivoimapuiston rakenta-
misella ole vaikutusta metsätalouden harjoittamiseen. Vastanneista 40 % arvioi vaikutukset kiel-
teisiksi tai erittäin kielteisiksi ja 14 % myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi. Vaikutukset maata-
louden harjoittamiseen arvioi 30 % vastanneista kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi ja 8 % vastan-
neista myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi. Vastanneista 44 % arvioi, ettei Kokkonevan tuulivoi-
mapuiston rakentamisella ole vaikutusta maatalouden harjoittamiseen. 

Sähkönsiirtoreitin rakentamisen vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen arvioi 43 % asukas-
kyselyyn vastanneista kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi ja 7 % vastanneista myönteisiksi tai erit-
täin myönteisiksi. Kolmannes (33 %) vastaajista arvioi ettei sähkönsiirtoreitin takentamisella ole 
vaikutusta metsätalouden harjoittamiseen. Sähkönsiirtoreitin rakentamisen vaikutukset maata-
louden harjoittamiseen arvioi 33 % vastanneista kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi ja 5 % vastan-
neista myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi. Vastanneista 43 % arvioi, ettei sähkönsiirtoreitin 
rakentamisella ole vaikutusta maatalouden harjoittamiseen. 

Kokkonevan tuulivoimapuiston vaikutukset alueen matkailuun arvioi 44 % asukaskyselyyn vas-
tanneista kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi ja 9 % myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi. Vastan-
neista 39 % arvioi, ettei tuulivoimahankkeella ole vaikutusta alueen matkailuun. 

19.5.3 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen on osin elinkeinotoimintaa (maa- ja metsätalous 
ja turvetuotanto) ja osin virkistyskäyttöä (marjastus, sienestys, metsästys). Tuulivoimapuiston 
alueella tullaan rakentamaan jonkin verran uutta tiestöä ja parantamaan nykyisiä teitä. Tämä 
parantaa alueen hyödyntämismahdollisuuksia ja saavutettavuutta sekä marjastajien, sienestä-
jien ja metsästäjien että maa- ja metsätalouden ja turvetuotannon harjoittamisen näkökul-
masta. Uusi tiestö ja voimajohdon alue vähentää hieman metsien pinta-alaa, mutta niiden alta 
kaadetuista puista saadaan myyntituloja. 

Asukaskyselyssä Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset marjastukseen ja sie-
nestykseen arvioi myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi 20 % ja kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi 
48 % asukaskyselyyn vastanneista. Kyselyyn vastanneista 26 % oli sitä mieltä, ettei tuulivoima-
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puiston rakentamisella ole vaikutusta marjastukseen ja sienestykseen. Sähkönsiirtoreitin vaiku-
tukset marjastukseen ja sienestykseen arvioi myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi 7 % ja kieltei-
siksi tai erittäin kielteisiksi 43 % kyselyyn vastanneista. Vastanneista 41 %:n mielestä sähkönsiir-
toreitin rakentamisella ei ole vaikutusta marjastukseen ja sienestykseen. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset metsästykseen arvioi 10 % kyselyyn vastanneista 
myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi ja peräti 57 % vastanneista kielteisiksi tai erittäin kieltei-
siksi. Sähkönsiirtoreitin rakentamisen vaikutukset metsästykseen arvioi 8 % vastanneista myön-
teisiksi tai erittäin myönteisiksi ja 47 % kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi.  

Riistakannoille sekä metsästykselle ja muulle alueen virkistyskäytölle aiheutuvia vaikutuksia on 
käsitelty tarkemmin luvussa 16.   

19.5.4 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkityksestä 

Tuulivoimaloiden ja rakennettavan tiestön sekä sähkönsiirron voimalinjojen vaatimilla alueilla 
maa- ja metsätalouden harjoittaminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen estyvät tuulivoimaloi-
den rakentamisen ja toiminnan ajaksi. Käytöstä poistuva maa-alue on kuitenkin vain pieni osa 
hankealueiden kokonaispinta-alasta ja valtaosalla hankealuetta voidaan harjoittaa metsäta-
loutta, marjastaa, sienestää ja metsästää kuten ennenkin. 

Nykyisen tiestön paraneminen ja uusien tieyhteyksien rakentaminen parantavat Kokkonevan 
tuulivoimapuiston alueen saavutettavuutta ja helpottavat alueella liikkumista niin metsätalou-
den harjoittamisen kuin luonnonvarojen hyödyntämisen ja alueen virkistyskäytönkin näkökul-
masta. 

Tuulivoimahanke työllistää suoraan ja välillisesti suuren määrän työntekijöitä. Sijaintikuntaan 
kohdistuvien työllisyysvaikutusten suuruus riippuu monesta tekijästä, mutta erityisesti raken-
nusvaiheessa työllisyysvaikutukset ovat merkittävät.  

Taulukko 19-4. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Erittäin 
suuri 

+ + + + 

Suuri 

+ + + 

Kohta-
lainen 

+ + 

Vähäi-
nen 

+ 

Ei 
vaiku-
tusta 

Vähäi-
nen 

- 

Kohta- 
lainen 

- - 

Suuri 
- - - 

Erittäin 
suuri  
- - - -  

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset aluetalouteen, elinkeinoihin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE 1 VE 2 

Rakentamisen aikaiset alue-
taloushyödyt 

Työpaikkojen lisääntyminen, verotulo-
vaikutukset, erityisesti kunnallisvero-
tulo.  

Kohtalainen + + Kohtalainen + + 

Toiminnan aikaiset alueta-
loushyödyt 

Työpaikkojen lisääntyminen, verotulo-
vaikutukset, erityisesti kiinteistövero.  

Vähäinen + Vähäinen + 

Maa- ja metsätalouden har-
joittaminen 

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloiden 
paikat, tiestö ja voimajohtoreitti). 

Vähäinen -  Vähäinen -  

Luonnonvarojen hyödyntä-
minen 

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloiden 
paikat, tiestö ja voimajohtoreitti). 
Muuten tuulivoimalat tai voimajohto 
eivät estä alueen luonnonvarojen hyö-
dyntämistä (marjastus, sienestys, met-
sästys). Parannettavien ja uusien tei-
den myötä alueen saavutettavuus pa-
ranee. 

Vähäinen -  Vähäinen -  

Alueen saavutettavuus ja  
hyödynnettävyys 

Rakennettava ja parannettava tiestö Vähäinen + Vähäinen + 
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Sähkönsiirron vaikutukset aluetalouteen, elinkeinoihin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE 1 VE 2 

Rakentamisen aikaiset alue-
taloushyödyt 

Työpaikkojen lisääntyminen, verotulo-
vaikutukset, erityisesti kunnallisvero-
tulo.  

Kohtalainen + + Kohtalainen + + 

Toiminnan aikaiset alueta-
loushyödyt 

Työpaikkojen lisääntyminen, verotulo-
vaikutukset, erityisesti kiinteistövero.  

Vähäinen + Vähäinen + 

Maa- ja metsätalouden har-
joittaminen 

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloiden 
paikat, tiestö ja voimajohtoreitti). 

Vähäinen -  Vähäinen -  

Luonnonvarojen hyödyntä-
minen 

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloiden 
paikat, tiestö ja voimajohtoreitti). 
Muuten tuulivoimalat tai voimajohto 
eivät estä alueen luonnonvarojen hyö-
dyntämistä (marjastus, sienestys, met-
sästys). Parannettavien ja uusien tei-
den myötä alueen saavutettavuus pa-
ranee. 

Vähäinen -  Vähäinen -  

Alueen saavutettavuus ja  
hyödynnettävyys 

Rakennettava ja parannettava tiestö Vähäinen + Vähäinen + 

 
 
 
 
 

Taulukko 19-5.  Kokkonevan tuulivoimapuiston eri hankevaihtoehtojen kokonaisvaikutus alueta-
louteen, elinkeinotoimintaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Vaikutuksen 
merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruu-
desta. 
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Vähäinen 
herkkyys 

 

   

VE1 / VE2, 
VEA, VEB, 
VEC (luon-
nonvarat, 
elinkeinot) 

VED 

VE1 / VE2, 
VEA-VEC 
työllisyys ja 
aluetalous 

   

Kohtalainen 
herkkyys 

 

         

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 
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19.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimapuiston elinkeinoihin kohdistuvista haitallisista vaikutuksista merkittävimpiä ovat 
metsätaloudelle aiheutuvat haitat. Tuulivoimaloiden, tiestön, sähköaseman ja voimajohdon ra-
kentamisen seurauksena metsätalouteen käytettävää maata poistuu käytöstä. Maanomistajat 
saavat kuitenkin korvauksen tuulivoimarakentamiseen käytettävistä alueista. 

Tuulivoimapuistohankkeen haitallisia vaikutuksia on mahdollista lieventää tiedottamalla avoi-
mesti hankkeen etenemisestä ja jatkosuunnittelusta lähialueen elinkeinonharjoittajia. Erityisesti 
rakentamisen aikana tiedottamisen merkitys korostuu, jotta paikalliset yrittäjät ovat tietoisia 
sekä liikenteen ajoittumisesta, että rakentamisen häiriöiden kestoajasta. Haitallisia vaikutuksia 
voidaan lieventää ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon maan- ja metsänomistajien 
näkemykset siitä, mihin tuulivoimalat ja sähkönsiirron rakenteet olisi hyvä sijoittaa ja mitkä alu-
eet tulisi jättää rakentamatta. 

Hankkeen käytöstä poisto ja tuulivoimaloiden rakenteiden kierrättäminen on toteutettava asi-
aankuuluvasti ammattitaitoisella työvoimalla niin, ettei ympäristöriskejä purkamisesta muo-
dostu.  

19.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset elinkeinoihin ja niiden arviointi ovat sidoksissa hankkeen 
muihin, erityisesti maankäyttöön kohdistuviin, vaikutuksiin ja vaikutusarviointeihin, joten myös 
niiden epävarmuustekijät vaikuttavat elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Hank-
keen lähiseudulle kohdistuvien työllisyysvaikutusten suuruuteen vaikuttaa oleellisesti se, miten 
seudun yritykset pystyvät tarjoamaan tuotteitaan ja palvelujaan tuulivoimapuiston rakentami-
seen sekä käyttöön ja kunnossapitoon. Lähiseudun yritystoiminnan kehittyminen on sidoksissa 
moniin yhteiskunnallisiin muutostekijöihin, joiden arviointi pitkällä tähtäimellä on vaikeaa. 

Hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen (metsätalous, marjastus, sienestys) voi jatkua lähes 
entisellään, lukuun ottamatta rakentamiseen käytettäviä alueita. Virkistyskäyttöön alueita käyttä-
vien ihmisten käyttäytymistä hankkeen rakentamisen jälkeen on kuitenkin vaikea ennakoida. 



Suomen Hyötytuuli Oy Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET ILMAILUTURVALLISUUTEEN, TUTKIEN TOIMINTAAN JA VIESTINTÄYHTEYKSIIN 

 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 313 

20 VAIKUTUKSET ILMAILUTURVALLISUUTEEN, TUTKIEN TOIMINTAAN JA VIES-
TINTÄYHTEYKSIIN 

20.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle. Tämän 
vuoksi jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan Finntraffic Lennonvarmistuksen myöntämä lentoeste-
lupa ennen voimalan rakentamista. 

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset tutka- ja viestin-
täyhteyksiin (esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, Ilmatieteen laitoksen säätutkat, radio- ja 
televisiovastaanottimet sekä matkapuhelinyhteydet). Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuk-
sia ja ei-toivottuja heijastuksia tutkiin. Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja 
geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin.  

Tuulivoimalat voidaan havaita Ilmatieteen laitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologisten lai-
tosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mu-
kaan voimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. 

Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien vä-
littämisessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Mikäli tuulivoimala on 
lähettimen ja vastaanottimen välissä, voi linkki katketa ja tiedonsiirto häiriintyä.  

Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin voimaloi-
den lähialueilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu muun muassa voimaloiden sijainnista suhteessa 
lähetinmastoon ja TV-vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuudesta ja suuntauksesta 
sekä maastonmuodoista ja muista mahdollisista esteistä lähettimen ja vastaanottimen välillä. 
Digitaalisissa lähetyksissä häiriöitä on esiintynyt vähemmän kuin analogisissa. 

20.2 Vaikutusalue 

Vaikutuksia lentoliikenteelle tutkitaan suhteessa lähimpien lentokenttien ja lentopaikkojen si-
jaintiin. 

Puolustusvoimien pääesikunnalta pyydetään lausuntoa hankkeen vaikutuksista puolustusvoi-
mien tutkien toimintaan. Puolustusvoimien tukiin kohdistuviin vaikutuksiin ei ole määritetty vai-
kutusaluetta, vaan Puolustusvoimien lausunto pyydetään tuulivoimahankkeissa aina. 

Vaikutukset säätutkiin tulee arvioida, jos voimalat sijaitsevat alle 20 kilometrin etäisyydellä sää-
tutkista.  

Vaikutuksia viestintäyhteyksiin tutkitaan niiltä osin kuin tuulivoimapuisto sijoittuu lähettimen ja 
vastaanottimen väliin.  

20.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta on tarkasteltu tuulivoimaloiden sijoittumista suh-
teessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeistuksen 
sekä lentoasemakohtaisten korkeusrajoitusalueiden perusteella. 

Hankkeen vaikutukset Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan Puolustusvoimien 
pääesikunnan lausunnon perusteella. Jos pääesikunta arvioi hankkeella olevan vaikutuksia Puo-
lustusvoimien valvontajärjestelmiin, teetetään erillinen tutkaselvitys VTT:llä.  

Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausunto-
jen perusteella (mm. Digita). 
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Ilmatieteen laitoksen lähin säätutka sijaitsee Vimpelissä noin 31 kilometrin etäisyydellä. Tämän 
tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia ei arvioida tarkemmin. 

  



Suomen Hyötytuuli Oy Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET ILMAILUTURVALLISUUTEEN, TUTKIEN TOIMINTAAN JA VIESTINTÄYHTEYKSIIN 

 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 315 

20.4 Nykytila 

20.4.1 Lentoliikenne 

Hankealue ei sijoitu lentoasemien korkeusrajoitusalueelle. Hankealuetta lähin lentoasema on 
Kokkola-Pietarsaaren lentoasema, joka sijaitsee noin 75 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 
luoteeseen. Lähin lentopaikka on Kivijärven lentokenttä, joka sijoittuu hankealueen kaakkois-
puolelle noin 36,5 kilometrin etäisyydellä. 

20.4.2 Viestintäyhteydet 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu 
Perhon täytelähetinasemalta (kuva 20.2.). Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv –
vastaanottoon mikäli tuulivoimalat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin.  

 

Kuva 20-1. Antenni-tv –vastaanotto Kokkonevan ympäristössä. Perhon lähetinasema mer-
kitty vihreällä ja Kokkonevan sijainti sinisellä merkillä. 

20.5 Vaikutukset ilmailuturvallisuuteen 

Tuulivoimapuistot edellyttävät ilmailulain (864/2014 158 §) mukaisen ilmailuhallinnon myöntä-
män lentoesteluvan, joka tulee olla kaikkien yli 30 metriä korkeiden laitteiden, rakennusten, ra-
kennelmien tai merkkien rakentamiseen. Tuulivoimapuistojen osalta lupaa haetaan voimalakoh-
taisesti erikseen jokaiselle voimalalle. Päätöksen lentoesteluvasta antaa Liikenteen turvallisuus-
virasto Trafi. Lentoestelupahakemukseen liitetään Finavian antama lausunto lentoesteestä. Len-
toestelupaa haetaan vasta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen. 

Tuulivoimalat tulee merkitä lentoturvallisuussyistä. Lentoestevalaistusvaatimukset perustuvat 
ilmailumääräykseen AGA M3-6. Suunniteltujen tuulivoimaloiden lavan korkein kohta ylittää 150 
metriä, jolloin tuulivoimalat tulee merkitä konehuoneen päälle asennettavilla suuritehoisilla 
vilkkuvilla valkoisilla lentoestevaloilla. Kaikkien valojen tulee välähtää samanaikaisesti. Yöaikaan 
lentoestevaloina voi olla myös punaiset kiinteät lentoestevalot. Lentoestevalojen teho on päi-
vällä voimakkaampi kuin yöllä. Hyvissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalojen nimellistä valo-
voimaan voidaan vähentää. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti lentoestelu-
vassa.  

Kokkonevan tuulivoimalat eivät sijoitu minkään lentoaseman korkeusrajoitusalueelle, joten 
hankkeella ei ole vaikutuksia ilmailuturvallisuuteen. 
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20.6 Vaikutukset tutkien toimintaan 

Hanketoimija on pyytänyt Puolustusvoimien pääesikunnan lausunnon 17.12.2021. Puolustusvoi-
mat on edellyttänyt tutkavaikutusten selvittämistä VTT:llä, ja vaikutukset on selvitetty. Puolus-
tusvoimat ei vastusta tuulivoimaloiden rakentamista Kokkonevan alueelle. 

Ilmatieteen laitoksen säätutkat sijoittuvat niin etäälle hankealueesta, että hankkeella ei ole vai-
kutusta säätutkien toimintaan. 

20.7 Vaikutukset viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimaloiden on useissa tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä antenni-tv -vastaanottoon 
voimaloiden lähialueilla. Tuulivoimala voi myös katkaista radiolinkkiyhteyden, jos voimala sijoit-
tuu suoraan lähettimen ja vastaanottimen väliin. Häiriöiden esiintyminen riippuu voimaloiden 
sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja tv-vastaanottimiin.  

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen lähistön tv-vastaanotto tapahtuu Perhon 
täytelähetinasemalta, joka sijaitsee hankealueen eteläpuolella. Kokkonevan tuulivoimapuiston 
pohjoispuolelle, minne häiriöitä teoreettisesti voisi aiheutua, ei sijoitu lähiympäristöön vaki-
tuista asutusta. Hankealueen pohjois-koillispuolella lähimmät asuin- tai lomarakennukset ovat 
Kuusilammen rannalla sijaitsevat lomarakennukset. Lomarakennuksiin kertyy Kokkonevan voi-
maloista matkaa yli kolme kilometriä. Täällä tv-vastaanotto tapahtuu Kruunupyyn ja Pihtiputaan 
radio- ja tv-asemilta, joten lomarakennukset eivät sijoitu tuulivoimapuiston "taakse" eikä häi-
riötä näin ollen tapahdu. 

20.8 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Hankealueen ympäristössä ennakoidulla antenni-tv:n näkyvyyden ongelma-alueella toteutetaan 
hankkeen suunnittelun edetessä signaalivoimakkuuden maastomittaukset, joilla voidaan var-
mistua alueen signaalin voimakkuudesta ennen toteutusvaihetta (referenssimittaus). Koska häi-
riövaikutukset voidaan todeta vasta tuulivoimapuistojen ollessa valmiita ja roottorien pyöriessä, 
hankevastaava teettää uudet mittaukset signaalien voimakkuudesta mahdollisten häiriöiden il-
metessä. 

Mikäli antennijärjestelmien päivitys määräysten mukaiseksi tai uudelleen suuntaus ei poista häi-
riöitä, voidaan alueelle rakentaa uusi täytelähetinasema, tai häiriölle alttiille kotitalouksille voi-
daan hankkia antennivahvistimet tai ne voivat siirtyä satelliittivastaanottoon.  

Mikäli tuulivoimala katkaisee radiolinkin yhteyden, radiolinkki täytyy siirtää. 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp – HE 221/2013 
vp) todennut, että tuulivoimahäiriöissä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tar-
vittavista toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. 

Viestintäviraston perustama työryhmä on kartoittanut tuulivoiman radiojärjestelmille aiheutta-
mia ongelmia sekä hakenut niihin ratkaisuja, joita voidaan lainsäädäntöä muuttamatta ottaa 
joustavasti käyttöön. Työryhmä on yhteisesti todennut tavoitteeksi sen, että tuulivoima-ala ja 
teleyritykset pystyisivät yhdessä hyvällä ennakkosuunnittelulla ja yhteistyöllä välttämään ja mi-
nimoimaan jo ennakolta häiriöt huomioimalla myös radioverkot tuulivoiman sijoitusratkaisuissa. 
Työryhmä kannustaa yrityksiä paikalliseen sopimiseen ja yhteistyöhön tiedonvaihdossa, liittyen 
kuluttajille suunnattuun tiedottamiseen sekä ongelmien poistamiseen. (Viestintävirasto 2016, 
Tuulivoiman vaikutukset radiojärjestelmiin, työryhmän raportti). 
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20.9 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimaloiden aiheuttamia häiriövaikutuksia viestintäyhteyksille ei välttämättä voida etukä-
teen arvioida, vaan vaikutukset ilmenevät vasta kun tuulivoimalat on rakennettu ja toiminnassa. 
Eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa uusia häiriöitä, vaikka yksittäisen 
hankkeen aiheuttamat häiriöt olisi saatu jo poistettua. 
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21 ARVIO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKEISTÄ 

21.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston turvallisuus- ja ympäristöriskit jakautuvat rakentamisen aikaisiin riskeihin ja 
toiminnan aikaisiin riskeihin. Tuulivoimapuiston käytöstä poisto ja rakenteiden purkaminen voi 
aiheuttaa samantapaisia riskejä kuin rakentaminen.  

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana mahdolliset turvallisuusvaikutukset liittyvät tulipaloihin tai 
lapojen rikkoutumisesta ja talviaikaisesta jään irtoamisesta aiheutuviin vaaratilanteisiin. Tuuli-
voimaloiden koneistoissa ja rakentamiseen tarvittavassa kalustossa käytetään kemikaaleja. Li-
säksi tuulivoimapuisto voi aiheuttaa turvallisuusriskejä lentoliikenteelle.  

Tuulivoimapuiston ympäristöriskien vaikutusalue rajoittuu pääasiassa voimaloiden lähiympäris-
töön.  

21.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Riskien arvioinnissa on hyödynnetty aikaisempia kokemuksia tuulivoimapuistohankkeista sekä 
kirjallisuudesta saatuja tietoja turvallisuudesta ja rakentamisesta. Rakentamisen aikaisia riskejä 
ja toiminnan aikaisia riskejä on käsitelty erikseen.  

21.2.1 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa 
käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

21.3 Rakentamisen ja purkamisen aiheuttamat onnettomuusriskit 

Tuulivoimaloiden pystytystöissä ja muissa rakennustöissä tulee noudattaa rakentamis- ja työ-
suojelumääräyksiä, millä ehkäistään onnettomuuksia. Tuulivoimaloiden osien kuljetuksissa ja 
asennuksissa on noudatettava tuulivoimaloiden valmistajan laatimia kuljetus- ja asennusohjeita. 

Pystytyksestä vastaa voimalavalmistajan sertifioima yritys, jolla on tarpeellinen erikoisosaami-
nen pystytystyöhön liittyvistä turvallisuusasioista. 

Työmaa-alueelle laaditaan rakentamisenaikainen turvallisuusohje, jota kaikki alueella työsken-
televät sitoutuvat noudattamaan. 

21.4 Toiminnan aikaiset onnettomuusriskit 

Toiminnan ajalle laaditaan toiminta-ajan turvallisuusohje. 

21.4.1 Tuulivoimaloiden rikkoontuminen ja osien irtoaminen 

Tuulivoimalat on varustettu suojajärjestelmällä, joka pysäyttää voimalan hallitusti, mikäli se ha-
vaitsee poikkeavuuden valmistajan ilmoittamista sallitusta arvosta. Tuulivoimaloiden rikkoontu-
minen niin, että tuulivoimaloista irtoaisi osia, on erittäin epätodennäköistä. Jos rikkoontumista 
ja osien irtoamista tapahtuisi, se sattuisi todennäköisimmin kovalla myrskytuulella, jolloin on 
oletettavaa, että tuulivoimaloiden lähistöllä ei ole liikkujia, jotka voisivat loukkaantua putoavista 
osista. 

 

Tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin saattaa talviaikana muodostua jäätä voima-
lan toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää putoaa irrotessaan suo-
raan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava jää voi lentää kauemmas. Lavoista 
irtoava jää kuitenkin yleensä jää roottorin halkaisijan sisäpuolelle, eli tässä tapauksessa noin 85 
metrin säteelle. 



Suomen Hyötytuuli Oy Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

ARVIO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKEISTÄ 

 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 319 

Jäänmuodostusta esiintyy harvoin. Tuulivoimapuistoalueella liikkuu vähän ihmisiä etenkin talvi-
sin, joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on hyvin pieni. Olemassa olevien riskien 
takia on kuitenkin suositeltavaa, että alueella liikkuvat noudattavat talviaikana riittävää suoja-
etäisyyttä. Alueelle tulee jään putoamisesta kertovia varoituskylttejä.  

Eri voimalaitosvalmistajilla on erilaisia automaattisia menetelmiä jään muodostamisen tunnis-
tamiseen, esimerkiksi: 

Epätasapaino ja vibraatio 

Mikäli roottorin lavat jäätyvät, tapahtuu se yleensä epätasaisesti. Tästä syntyvät lapojen pai-
noerot johtavat roottorin kiertoliikkeen kautta voimansiirron epätasapainoon. Tästä aiheutuu 
vibraatiota, joka tunnistetaan voimalaan asennettavilla sensoreilla. 

Käyttöparametrien vertaaminen 

Tuulivoimalan käyttöparametreja tallennetaan joka hetki sen ollessa käytössä. Tämän avulla 
tuulivoimalan tehoja verrataan jatkuvasti aikaisempiin samassa tuulennopeudessa toteutunei-
siin arvoihin. Lapojen jäätyessä niiden aerodynaaminen profiili muuttuu ja voimalan teho laskee. 
Tämä havaitaan poikkeamana odotetusta arvosta. Tämä tunnistusvaihtoehto toimii, vaikka lavat 
olisivat jäätyneet tasaisesti eli symmetrisesti. 

Tuulisensoreiden erilaisten mittausarvojen vertaaminen 

Tuulivoimaloihin asennetaan sekä kuppianemometri että ultraäänianemometri. Molemmat 
ovat lämmitettäviä, mutta kuppianemometrissa on osia, joihin ankarissa olosuhteissa saattaa 
kertyä jäätä johtaen mitatun tuulennopeuden pienenemiseen. Molempien anemometrien mit-
taustuloksia verrataan toisiinsa.  

Automaattiset hälytysjärjestelmät tunnistavat jään muodostumista ja jokaisesta virheilmoituk-
sesta menee tieto etävalvontaan ja tuulivoimala voidaan pysäyttää. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä tuulivoimalan lavoista irtoavasta jäästä että irtoavista 
osista aiheutuvat riskit ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuulivoimaloista aiheutuneista onnetto-
muuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa 
voimaloiden lukumäärään. Muun muassa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) 
mukaan riskit tuulivoimaloista irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. 
Ympäristöoikeus perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedi-
rektiivin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mukaiset turvallisuus- 
ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava käyttäjälle, mikäli sellaisia 
on. 

21.5 Voimaloiden turvallisuusvaikutukset teille 

Tuulivoimapuiston kaikki voimalat ovat yleisistä teistä kauempana kuin mitä Liikenneviraston 
ohjeessa 1816/065/2012 ”Tuulivoimalan etäisyys maanteistä ja rautateistä sekä vesiväyliä kos-
keva ohjeistus” on esitetty tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydeksi maanteistä. Lisäksi tuulivoi-
mapuisto sijoittuu siten, ettei se muodosta erityisen haittaavaa elementtiä tienkäyttäjien näke-
missä. 

21.6 Tulipaloriski 

Tuulivoimalassa voi syttyä tulipalo joko mekaanisen toimintahäiriön johdosta tai ulkoisen syyn, 
esimerkiksi salamaniskun tai metsäpalon, takia. Nykyaikaisten tuulivoimaloiden paloturvalli-
suusstandardit ovat niin korkeat, että tulipaloriski on hyvin pieni. Tuulivoimalassa on palonilmai-
sulaitteet, jotka sammuttavat tuulivoimalan automaattisesti havaitessaan savua ja voivat näin 
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ehkäistä varsinaisen tulipalon. Useimpiin voimalatyyppeihin on asennettavissa automaattinen 
sammutuslaitteisto, joka sammuttaa konehuoneessa havaitut palonalut. 

Ylhäällä tuulivoimalan konehuoneessa tai lavoissa syttynyttä tulipaloa on hankalaa sammuttaa 
ulkoisesti. Esimerkiksi riittävän korkealle nostavaa nosturia ei välttämättä ole saatavissa pikai-
sesti palopaikalle. Pelastusviranomaisten tehtäväksi jää näissä tapauksissa lähialueen evakuoi-
minen ja vaara-alueen eristäminen lisäonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tuulivoimalat sijoite-
taan jo lähtökohtaisesti riittävän suojaetäisyyden päähän esimerkiksi yleisistä teistä, jolloin pa-
lavakaan tuulivoimala ei aiheuta vaaraa sivullisille. 

21.7 Kemikaalivuodoista aiheutuvat ympäristöriskit 

Jokaisen voimalan konehuoneessa käytetään jonkin verran öljyä voiteluaineena muun muassa 
vaihteiston kitkan vähentämiseen. Konehuoneen öljymäärä vaihtelee turbiinityypistä riippuen 
välillä 300–1 500 litraa. Sen lisäksi konehuoneessa on käytössä jäähdytysnestettä noin 100–600 
litraa. 

Kemikaalien määrää ja mahdollisia vuotoja seurataan reaaliajassa automaatiojärjestelmän 
kautta. Tieto pinnantasosta välitetään reaaliaikaisena valvomoon. Näin varmistetaan, että mah-
dolliset vuototapaukset huomataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuulivoimalan ko-
nehuone on osastoitu, minkä vuoksi mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuoneen 
alueelle. Samalla on rakennettu valuma-altaat kemikaaleille. Näin ollen kemikaaleja ei pääse va-
lumaan konehuoneesta alas, vaan huoltohenkilökunta voi kerätä ne hallitusti. Huoltohenkilö-
kunnan koulutuksella ja oikeilla varusteilla varmistetaan, että kyseisten aineiden käsittelyyn on 
asianmukaiset resurssit. Voimaloihin liittyvää kemikaalien päästöriskiä voidaan hallita säännöl-
lisellä huoltotoiminnalla ja varautumissuunnitelmalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että lukui-
sien turvarakenteiden ja asianmukaisten työkäytäntöjen ansiosta riski öljyn ja jäädytysnesteen 
vuotamisesta ympäristöön on erittäin vähäinen. 

Tuulivoimaloiden huollon yhteydessä käsitellään koneöljyä ja muita kemikaaleja, mutta huolto-
henkilökunnan ammattitaitoon kuuluu olennaisena osana turvallisuusasiat ja kemikaalien käsit-
tely, joten vaarallisten aineiden kulkeutumisriski ympäristöön huollon yhteydessä arvioidaan 
merkityksettömäksi ja paikalliseksi. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen ja purkamiseen liittyy tavanomaiseen maanrakennukseen kuu-
luvat ympäristöriskit eli kuljetuskalustosta ja työkoneista voi onnettomuustilanteessa aiheutua 
maaperän ja edelleen pinta- ja pohjaveden pilaantumista öljy- tai polttoainevuodon seurauk-
sena. Kuljetuksessa ja rakennustöissä käytetään kuitenkin asianmukaista ja huollettua kalustoa, 
eikä huoltotöitä tai polttoaineenjakelua tehdä tuulivoimapuiston tai rakennus- ja huoltoteiden 
alueella. Tuulivoimapuisto ei sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla eivätkä rakennus- tai huolto-
tiet kulje pohjavesialueella tai vesistöjen välittömässä läheisyydessä. 
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21.8 Yhteenveto vaikutuksista 

Yhteenveto turvallisuus- ja ympäristöriskeistä 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE 1 VE 2 

Rakentamisen aikaiset alue-
taloushyödyt 

Työpaikkojen lisääntyminen, verotulo-
vaikutukset, erityisesti kunnallisvero-
tulo.  

Kohtalainen + + Kohtalainen + + 

Toiminnan aikaiset alueta-
loushyödyt 

Työpaikkojen lisääntyminen, verotulo-
vaikutukset, erityisesti kiinteistövero.  

Vähäinen + Vähäinen + 

Maa- ja metsätalouden har-
joittaminen 

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloiden 
paikat, tiestö ja voimajohtoreitti). 

Vähäinen -  Vähäinen -  

Luonnonvarojen hyödyntä-
minen 

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloiden 
paikat, tiestö ja voimajohtoreitti). 
Muuten tuulivoimalat tai voimajohto 
eivät estä alueen luonnonvarojen hyö-
dyntämistä (marjastus, sienestys, met-
sästys). Parannettavien ja uusien tei-
den myötä alueen saavutettavuus pa-
ranee. 

Vähäinen -  Vähäinen -  

Alueen saavutettavuus ja  
hyödynnettävyys 

Rakennettava ja parannettava tiestö Vähäinen + Vähäinen + 

 

Taulukko 21-1.  Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutok-
sen suuruudesta. 
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21.9 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, etteivät ne pääsisi aiheuttamaan turvallisuusvaaraa. Tur-
vaetäisyydet on huomioitu jo useissa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavissa suojaetäisyyk-
sissä (mm. etäisyydet tiestöön, rautateihin, korkeusrajoitukset jne.). Tuulivoimaloiden rakenta-
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misessa huomioidaan viranomaismääräykset, kuten lupamääräykset sekä rahoittajatahon vaati-
mukset turvallisuudelle, kuten esim. Finanssiala ry:n turvallisuusohje "Tuulivoimalan vahingon-
torjunta 2017". 

Rakentamisen aikana tuulivoimaloiden pystytystöissä ja muissa rakennustöissä noudatetaan ra-
kentamis- ja työsuojelumääräyksiä, millä ehkäistään onnettomuuksia. 

Tuulivoimaloilla työskentelevälle henkilökunnalle järjestetään teknisen koulutuksen lisäksi myös 
turvallisuuskoulutusta. Koulutettu huoltohenkilökunta huoltaa tuulivoimalat säännöllisesti. Tuu-
livoimaloiden automaattinen ohjausjärjestelmä on varustettu turvatoiminnoilla, jotka pysäyttä-
vät voimalan häiriötilanteissa.  

Voimaloiden käytöntarkkailussa havaitaan jään muodostuminen. Automaattinen hälytysjärjes-
telmä lähettää vikailmoituksen etävalvontaan ja voimala voidaan pysäyttää. Voimaloiden lä-
hiympäristö varustetaan kylteillä, jotka varoittavat mahdollisesti putoavasta jäästä. 

21.10 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Toteutettavaa tuulivoimalamallia ei ole vielä valittu, ja eri voimalatyypeillä on erilaisia teknisiä 
ominaisuuksia. Voimalavalmistajan pystytyksestä huolehtivat erikoisosaajat on koulutettu huo-
mioimaan turvallisuusnäkökohdat työssään, mutta rakentajien turvallisuuskulttuuri vaikuttaa 
onnettomuusherkkyyteen.  
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22 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 

22.1 Liittyminen muihin hankkeisiin  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (277/2017, 3 §) mukaan kertoa tiedot 
arvioitavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. Hankealueella, sen läheisyydessä tai koko 
Suomen laajuisesti on meneillään hankkeita tai ohjelmia, jotka jollain tavalla liittyvät hankkee-
seen ja ne tulee huomioida Kokkonevan tuulivoimapuistohankkeen suunnittelussa.  

22.2 Arviointimenetelmät 

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu kokonaisuutena ottaen huomioon alueella ja lä-
hiympäristössä nykyisin tapahtuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, 
kun hankkeilla on arvioitu olevan yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi eri hank-
keiden vaikutuksista on tehty saatavilla olevien tietojen perusteella. Hankealueen lähistölle 
myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset arvioidaan nii-
den hankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä.  

Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdolli-
suuksiin kohdistuvien vaikutusten osalta sekä elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten osalta.  

Maisemaan kohdistuvien yhteisvaikutusten osalta arvioidaan yhteisvaikutukset lähialueen mui-
den tuulivoimahankkeiden kanssa. Maisemavaikutusten yhteisvaikutuksissa huomioidaan myös 
etäämpänä olevat tuulivoimahankkeet. Etenkin pyritään arvioimaan miten useat voimalat vai-
kuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, avoimet merkittävät pelto-, suo- ja vesi-
alueet, arvokkaat maisema-alueet). 

Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia on tarkas-
teltu lähinnä linnuston kannalta, muut tuulivoimapuistot sijoittuvat niin etäälle, ettei yhteisvai-
kutuksia muihin luontovaikutuksiin juuri voi aiheutua. 

Liikenteellisten vaikutusten osalta hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lähialueille 
suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan ai-
kaan ja kuljetuksiin käytetään samoja tieosuuksia.  

Sähkönsiirron osalta on arvioitu vaikutuksia maa- ja metsätalouteen, maisemaan, linnustoon ja 
luonnon monimuotoisuuteen. 

 

22.3 Muut tuulivoima- ja voimajohtohankkeet 

Seuraavaan taulukkoon (taulukko 22-1) on koottu noin 30 kilometrin säteellä Kokkonevan tuuli-
voimaloista sijaitsevat muut tuulivoimahankkeet. Hankkeiden sijainti on esitetty seuraavassa ku-
vassa (kuva 22-1). Sähkönsiirron reittivaihtoehdot sijoittuvat suurelta osin olemassa olevien voi-
majohtojen rinnalle. Sähkönsiirtoreitti A:n rinnalle sijoittuu Fingrid Oyj:n 2 x 400 kilovoltin Pik-
karala-Alajärvi voimajohto. Lisäksi näiden voimajohtojen rinnalle on luvitettu OX2 Oy:n Lesti-
järvi-Alajärvi-voimajohto. Sähkösiirtoreitti C sijoittuu Fingrid Oyj:n Alajärvi-Perho 110 kilovoltin 
voimajohdon ja Koivisto-Alajärvi voimajohdon sekä Elevia Verkko Oy:n Alajärvi-Perho 110 kilo-
voltin voimajohdon rinnalle. 
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Taulukko 22-1. Muut tuulivoimapuistot ja tuulivoimahankkeet 30 km säteellä voimaloista. 

Hanke Voimalat Tila 
Etäisyys 
voimaloista 
km 

Suunta 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys alle 30 kilometriä 

Ahvenlampi 9 kaavoitus kesken 1,1 luode 

Limakko 9 tuotannossa 3,6 kaakko 

Alajoki 7 rakenteilla 7,4 etelä 

Löytöneva 8 kaavoitus valmis 10,9 luode 

Halsua 36 kaavoitus valmis 11,1 pohjoinen 

Kämppäkangas 8 kaavoitus kesken 11,6 etelä 

Kirvesvuori 19 kaavoitus kesken 12,9 kaakko 

Peuralinna 7 rakenteilla 13,5 etelä 

Suolasalmenharju 9 kaavoitus kesken 15,1 lounas 

Pekanräme 15 kaavoitus kesken 18,6 itä 

Lestijärvi 72 rakenteilla 19,8 koillinen 

Möksyn laajennus 3 kaavoitus kesken 23,2 etelä 

Kauniskangas 8 kaavoitus kesken 23,2 etelä 

Möksy 15 rakenteilla 24,3 etelä 

Iso Saapasneva 7 kaavoitus kesken 25,9 länsi 

Hanhineva 31 kaavoitus kesken 25,9 etelä 

Louhukangas 27 rakenteilla 26,1 etelä 

Kairineva 21 kaavoitus kesken 26,4 pohjoinen 

Hallakangas 9 rakenteilla 27,6 kaakko 

Pesola 12 kaavoitus valmis 28,6 etelä 

Riutanmaa 19 kaavoitus kesken 29,3 pohjoinen 
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Kuva 22-1.  Tiedossa olevat muut tuulivoimahankkeet 30 kilometrin säteellä Kokkonevasta. 
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22.4 Tuulivoimapuiston yhteisvaikutukset 

22.4.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 

Yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimapuistojen kanssa on tarkasteltu lähinnä enintään 20 kilo-
metrin etäisyydelle sijoittuvien hankkeiden kanssa, sillä merkittävimpiä ovat yhteisvaikutukset 
niiden hankkeiden kanssa, jotka sijaitsevat riittävän lähellä suunniteltavia voimaloita. Näkemä-
analyysi Kokkonevan ja muiden tuulivoimahankkeiden vaikutuksista on tehty 14 kilometrin etäi-
syydellä Kokkonevan voimaloista, sillä maisemavaikutukset kohdistuvat enimmäkseen lähi- ja 
välialueelle.  Kokkonevan lähialueelle alle 7 kilometrin etäisyydelle sijoittuvat Limakon ja Ahven-
lammen tuulivoimahankkeet. Välialueelle sijoittuvat Löytöneva, Halsua, Alajoki ja Kämppäkan-
gas. Kaukoalueelle 20 km etäisyydelle saakka Kokkonevasta sijoittuvat Suolasalmenharju, Peu-
ralinna ja Pekanräme.  

Yhteisvaikutuksena voi olla maisemamuutoksesta johtuva tuulivoimapuistojen välisten alueiden 
haluttavuuden lasku asuinpaikkana. Vaikutus on kuitenkin kokemuspohjainen ja hyvin vaihte-
leva eri paikoilla ja riippuu myös paljon siitä, kuinka hyvin puistot kuhunkin kohteeseen näkyvät. 
Vaikutukset maisema-alueiden laatuun ja luonteeseen voivat voimistua usean tuulipuiston yh-
teisvaikutuksena.  

Kokkonevan lähialueella yhteisvaikutuksia muodostuu Perhonjokilaaksoon, Perhon keskustaan, 
Hietaniemen kylään sekä maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille Hangasneva-Säästöpii-
rinneva ja Perhon järvimaisema-alue. Kokkonevan sekä Löytönevan, Alajoen, Kämppäkankaan 
ja Peuralinnan väliin jää Perhonjokilaakso ja sen läpi kulkeva Kokkolantie. Peltoalueilta voi avau-
tua näkymiä useamman kuin yhden tuulipuiston suuntaan avoimilta alueilta. Kokkolantieltä kat-
sottuna tuulipuistot kuitenkin sijaitsevat eri suunnissa, lukuun ottamatta Kokkonevan läheisyy-
dessä sijaitsevaa Ahvenlammen hanketta. Kokkonevan pohjoispuolelta Kokkonevan kohdalle si-
joittuvalla Kokkolantien osuudella näkymiä on paikoin Kokkonevan lisäksi Alajoen ja Limakon 
tuulivoimaloiden suuntaan. Alajoen tuulivoimalaitokset sijaitsevat hieman kauempana Kokko-
lantiestä verrattuna Kokkonevaan ja ne eivät muodostu maisemassa hallitsevaksi elementiksi, 
vaan jäänevät monin paikoin puiden taakse. Perhon keskusta-alueelle on havaittavissa näkemä-
analyysin mukaan katselupisteestä riippuen usemman tuulivoimahankkeen voimalaitoksia. Kui-
tenkin todellisuudessa vaikutus on pienempi, koska keskustassa on runsaasti pihapuustoa ja ra-
kennuksia estämässä avoimena avautuvia näkymiä, mikä olisi edellytys useamman tuulipuiston 
näkymiselle samanaikaisesti. Eniten yhteisvaukutuksia muodostuu Limakon tuulivoimahank-
keen kanssa. Myös Ahvenlampi sjaitsee Kokkonevan läheisyydessä, mutta koska hanke on alka-
nut Kokkonevan jälkeen, ei Ahvenlammen hanketta ole otettu huomioon yhteisvaikutusten voi-
makkuuden ja merkittävyyden arvioinnissa Kokkonevan hankkeessa. Alajoen ja Kirvesvuoren 
hankkeet puolestaan sijaitsevat eri katselusuunnassa kuin Kokkoneva keskustasta katsottuna. 
Hangasneva-Säästöpiirinnevan maisema-alue sijoittuu Kokkonevan lähialueelle sen pohjoispuo-
lelle. Hangasneva-Säästöpiirinnevan alueelle kohdistuu yhteisvaikutuksia muiden tuulivoima-
hankkeiden kanssa. Katselusuunnasta riippuen alueelle on havaittavissa Limakon ja Halsuan tuu-
livoimahankkeen voimalaitoksia, joista Limakon voimalaitokset voivat asettua samaan katse-
lusektoriin Kokkonevan kanssa. Perhon järvimaisema-alueelta avautuu avoimia maisematiloja 
tuulivoima-alueiden suuntaan lähialueella Jängänjärveltä ja Korpijärveltä. Jängänjärveltä tehdyn 
havainnekuvan mukaan alueelle näkyy Kokkonevan voimalaitosten lisäksi Limakon tuulivoima-
laitoksia, jotka sijoittuvat Kokkonevan voimalaitosten vasemmalle puolelle, erilleen Kokkonevan 
voimaloista. Limakon voimalaitokset sijaitsevat selvästi kauempana eivätkä voimista voimaloi-
den hallitsevuutta maisemassa. Korpijärveltä on niin ikään havaittavissa myös Limakon voima-
laitoksia, mutta ne jäävät maisemassa varsin kauas horisonttiin. Kokonaisuutena tarkastelle yh-
teisvaikutukset maisemaan lähilueella arvioidaan vähintään kohtalaisiksi. 
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Kaukoalueelle sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Möttönen ja Perhon järvi-
maisema-alueen Salamäjärven alueelle sijoittuva osa. Näkemäanalyysin mukaan Salamajärven 
kylälle näkyisi Kokkonevan ja Limakon voimalaitoksia. Havainnekuvan mukaan voimalaitokset 
jäisivät kuitenkin puuston taakse. Avoimilta peltoalueilta voi olla havaittavissa osia yksittäisistä 
voimalaitoksista, mutta yhteisvaikutukset Salamajärven kylän alueella jäävät varsin vähäisiksi. 
Salamajärven itärannalta on nähtävissä näkymäalueanalyysin mukaan Kokkonevan ja Limakon 
voimalaitoksia, länsirannalta taas Halsuan tuulivoimahankkeen. Voimalaitokset sijaitsevat siinä 
määrin kaukana ja niistä on havaittavissa vain liikuvia osia, että yhteisvaikutukset jäävät vähäi-
siksi. Möttöseen on havaittavissa yksittäisiä Limakon voimalaitoksia, ja Kokkonevan voimalaitok-
set jäävät pääsääntöisesti kokonaan puuston taakse. Muissa suunnissa taas sijaitsevat Kirves-
vuoren, Kämppäkankaan voimalaitokset. Peltokankaan ja Porasen alueelle muodostuu näkymä-
aluenalyysin mukaan tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia. Pihapiireissä puusto ja rakennuk-
set kuitenkin rajoittavat näkymiä, ja Kokkonevan tuulivoimahanke sijaitsee jo suhteellisen 
etäällä. Avoimilta, laajimmilta peltoalueilta voi näkyä usean tuulivoimahankkeen voimalaitoksia. 
Välialueella yhteisvaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi. 

Kokkonevan kaukoalueella yhteisvaikutuksia muodostuu hankkeiden lentoestevaloista. Päiväs-
aikaan kauempana sijaitsevia voimaloita on vaikea hahmottaa taustamaisemasta, vaikka ne nä-
kyisivätkin tarkastelupisteeseen. Yhteisvaikutukset kaukomaisemassa arvioidaan kuitenkin vä-
häisiksi.  
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Kuva 22-2.  Näkymäalueanalyysiyhdistelmä Kokkonevan VE 1 ja 14 kilometrin etäisyydellä 
sijaitsevien tuulivoimahankkeiden näkymisestä. Keltaisella värillä alueet, johon 
näkyy ainoastaan Kokkonevan tuulivoimahankkeen voimalaitoksia Vihertävällä 
värillä alueet, joille näkyy Kokkonevan hankkeen sekä muiden hankkeiden voi-
malaitoksia. Sinisellä alueet, johon näkyy vain muiden hankkeiden voimalaitok-
sia. 
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Kuva 22-3.  Näkymäalueanalyysiyhdistelmä Kokkonevan VE 2 ja 14 kilometrin etäisyydellä 
sijaitsevien tuulivoimahankkeiden näkymisestä. Keltaisella värillä alueet, johon 
näkyy ainoastaan Kokkonevan tuulivoimahankkeen voimalaitoksia. Vihertävällä 
värillä alueet, joille näkyy Kokkonevan hankkeen sekä muiden hankkeiden voi-
malaitoksia. Sinisellä alueet, johon näkyy vain muiden hankkeiden voimalaitok-
sia. 
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22.4.2 Yhteisvaikutukset linnustoon 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen lähialueille sijoittuu useita tuulivoimahankkeita. Lisäksi Kokko-
nevan hankkeen sähkönsiirtoreitti muokkaa lähialueen elinympäirstöjä. Yhdessä Ahvenlammen 
tuulivoimahankkeen kanssa Kokkonevan hanke muodostaa käytännössä yhden laajan tuulivoi-
mapuistokokonaisuuden. Ahvenlammen tuulivoimahanke tulee kuitenkin yhteisvaikutusten ar-
viointijärjestyksessä Kokkonevan jälkeen, joten kyseisen hankkeen vaikutuksia ei arvioida tässä 
tarkemmin, vaan Kokkonevan tuulivoimahankkeen ja aiempien hankkeiden vaikutuksia tarkas-
tellaan Ahvenlammen tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. 

Linnuston osalta merkittävimmät yhteisvaikutukset yhdessä muiden hankkeiden kanssa kohdis-
tuvat maakotkaan. Tarkempi yhteisvaikutusten arviointi on esitetty viranomais- ja asiantuntija-
käyttöön osoitetussa liitteessä. Kokkonevan hankealue sijoittuu kahdelle maakotkareviirille, ja 
suunnitellut sähkönsiirtoreitit vielä kahdelle reviirille lisää. Kaikille reviireille on suunniteltu tuu-
livoimahankkeita ja kaikilla tulee olemaan yhteisvaikutuksia reviireille. Useiden hankkeiden si-
joittuessa samalle reviirille vaikutukset kohoavat laajimpien hankevaihtoehtojen kautta herkästi 
merkittäviksi. Yhteenvetona yhteisvaikutuksista, yhdessä alueen muiden hankkeiden kanssa 
maakotkaan arvioidaan kohdistuvan merkittävyydeltään kohtalaisia yhteisvaikutuksia. Vaikutus-
ten lopulliseen suuruuteen ja merkittävyyteen vaikuttaa myös hankkeiden yhteinen suunnitte-
lun tilanne ja kotkareviirin huomioon ottaminen. Reviirien elinkelpoisuus tuulivoimahankkeiden 
ja niiden sähkönsiirron voimajohtojen toteutumisen jälkeen tulee varmistaa yhteistyössä eri toi-
mijoiden ja viranomaisten kanssa, ja suunnitella reviireille sellaiset vaikutusten lievennys- ja 
kompensaatiotoimet, että reviireillä on mahdollisuus pysyä elinvoimaisena myös tulevaisuu-
dessa. On kuitenkin jopa hyvin todennäköistä, että seuraavat alueelle suunniteltavat, sunnitte-
luvaiheissaan Kokkonevan jäljessä tulevat hankkeet, jotka eivät ole mukana tässä yhteisvaiku-
tusten arvioinnissa, kuten Ahvenlampi, tulevat nostamaan kotkaan kohdistuvat yhteisvaikutuk-
set merkittävyydeltään merkittäviksi. 

Tässä arvioinnissa mukana olevien hankkeiden ei arvioida aiheuttavan yhteisvaikutuksia muu-
hun Kokkonevan alueella pesivään lajistoon. 

Kokkonevan tuulivoimahanke ei sijoitu lintujen tärkeille päämuuttoreiteille (pl. kurki), jolloin eri 
hankkeiden yhteisvaikutukset jäävät vähäisiksi. Kurjen syysmuuton arvioidaan pystyvän kiertä-
mään alueelle suunnitellut tuulivoimapuistot, minkä lisäksi suuri osa kurjista muuttaa tavallisesti 
korkealla tuulivoimaloiden törmäyskorkeuden yläpuolella. 

 

22.4.3 Yhteisvaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

Kokkonevan hankealue on tyypillinen talousmetsiin sijoittuva kohde. Hankealue sijoittuu Per-
honjokilaakson pohjoispuoliselle karulle vedenjakajaseudulle, joka on melko tehokkaasti hyö-
dynnettyä maa- ja metsätalousympäristöä sekä turvetuotantoalueita. Hankealuetta luonnehti-
vat kuivat kangasmetsät sekä ojitetut turvekankaat ja pääosin rämemuuttumat. Varttunutta 
metsää alueella on niukasti ja vanhaa erittäin vähän. Vanhemmat metsäkuviot sijaitsevat lä-
hinnä avosoiden reunoilla ja suometsäsaarekkeissa. Tärkeimmät rajatut luontokohteet sijoittu-
vat luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina säilyneille suoalueille. Suovanevan koko-
naisuus suometsäsaarekkeineen on selvitysalueen merkittävin kohde. Kokkkonevan hankealu-
eelle ei sijoitu sellaisia suoluontokohteita, joille aiheutuisi niiden hydrologiaa niin suuresti muut-
tavia vaikutuksia, että suoluonnon seudullista edustavuutta heikennettäisiin. Kokonaisuutena 
hankkeen aiheuttamat vaikutukset arvokkaiksi tulkituille luontokohteille jäävät vähäisiksi, mutta 
vaikutus soidensuojelun täydennysehdotuskohteiden lähimpien rakentamistoimien osalta arvi-
oidaan kohtalaiseksi alueen ekologisille yhteyksille sekä suoluonnosta ja erityisesti laajemmasta 
suoseudusta riippuvaiselle lajistolle. Säästöpiirinneva-Hangasnevan Natura-alueeseenn kohdis-
tuu kuitenkin yhdessä muiden tuulivoimahankkeiden kanssa kohtalaisia haitallisia vaikutuksia. 
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Rakentamisen aikana hankkeiden maanrakennustyöt kuormittavat vähäisessä määrin alueen 
normaalia ojaverkostoa ja sitä kautta lähimpiä vesistöjä. Useiden rakentamishankkeiden koko-
naisuutena aiheuttama yhteisvaikutus pienille virtavesille ojitetulla talousmetsäalueella ei ole 
merkittävä, eikä yhteisvaikutus uhkaa niiden vedenlaatua merkittävästi.  

Seudullisesti tarkastellen Kokkonevan ympäristöön sijoittuu lähimpien hankkeiden lisäksi myös 
muita tuulivoimahankkeita. Alue on jo nykyisellään suuresti metsätaloustoimien pirstomaa alu-
etta, ja toteutuessaan kaikki lähistön tuulivoimahankeet lisäävät pirstoutumista. Luonto- ja lin-
nustovaikutusten osalta Perhonjokilaakson seudulle sijoittuvien hankkeiden toteutumisen yh-
teisvaikutuksena useampi tuulipuistohanke pirstoo yhdessä metsätalouden kanssa ns. tavan-
omaista metsätalousalueiden luontoa, jolla on myös arvonsa mm. virkistys- ja metsästysalu-
eena. Useat talousmetsissäkin elävät uhanalaiset lintulajit taantuvat entisestään metsien käsit-
telyn korostuessa tuulipuistohankkeissa. Tämä yhteisvaikutus kertautuu aina uusien hankkeiden 
jälkeen. Tuulivoimarakentamisen aiheuttamat yhteisvaikutukset tavalliselle metsäluonnolle ar-
vioidaan useiden hankkeiden toteutuessa merkittävyydeltään kohtalaiseksi. Vaikutuksen lieven-
tämiseksi olisi syytä hahmotella seudullisen suojelualueverkoston välisten talousmetsien moni-
muotoisuuden säilymistä ja metsänkäsittelytoimia tarkemmin, jotta energiantuotantohankkei-
den ja lisääntyvän sähkönsiirron tarpeen aiheuttama elinympäristökato olisi tulevaisuudessa 
kohtuullisella tasolla.  

Muuttolinnuston osalta useat seudun tuulivoimahankkeet sijoittuvat osittain samalle kurkien si-
sämaan muuttoreitille, mutta jo rakennettujen tuulipuistojen seurannoissa on todettu, että tuu-
livoimalat eivät aiheuta muuttavalle kurjelle suurta törmäysriskiä.  

Jatkuvasti vahvistuvan susikannan alueilla, kuten laajemman tuulivoimarakentamisen aiheutta-
mat vaikutukset vääjäämättä heikentävät tiettyjä susireviireitä lähinnä häiriövaikutuksen kautta, 
mikäli useampi tuulipuisto rakentuu saman reviirin eri puolille. Koska tuulivoimarakentamisen 
ei arvioida heikentävän hirvikantoja laajemmalla alueella, eivät suden lisääntymismenestykseen 
liittyvät (ravinto) vaikutukset pelkästään tuulivoimalan aiheuttaman häiriövaikutusten vuoksi 
ole merkittävyydeltään suuria. Susireviirien toiminnan kannalta jatkossa oleellista on tuulivoi-
marakentamisen myötä lisääntyvän tiestön (pysyvä häiriö) rakentuminen reviirille, mikä mah-
dollisesti heikentää rauhallisten ydinreviirien olosuhteita kesällä pentueaikana. Lisäksi ympäri 
vuoden aurattuina pidettävä tiestö lisää reviirin häiriövaikutusta myös aiemmin rauhallisilla 
metsäseuduilla ja hirven talvilaidunalueella. Suden suotuisan suojelutason viitearvoa ollaan 
määrittelemässä (Luke), ja useiden reviirien olosuhteiden heikentyessä saattaa myös esimerkiksi 
läntisen Suomen pitkään kasvussa ollut susikanta kääntyä laskuun. Useiden tuulivoimahankkei-
den rakentumisen myötä lisääntyy epävarmuus elinympäristöjen laadun merkittävistä muutok-
sista ja on tarpeen harkita susikannan seurantaan liittyvien toimenpiteiden kehittämistä ja mah-
dollisuuksia yhteistyössä luonnonvarakeskuksen kanssa. 

22.4.4 Yhteisvaikutukset liikenteeseen 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen lähialueille sijoittuu useita tuulivoimahankkeita. Useiden tuu-
livoimahankkeiden rakentamisella voi olla yhteisvaikutuksia kuljetusreittien maanteihin, mikäli 
rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan ja muiden tuulivoimahankkeiden tuulivoimaloiden 
osat kuljetetaan esimerkiksi samasta satamasta. Tällöin yhteisvaikutukset kohdistuvat kuitenkin 
ylemmän luokan maanteille, sillä eri hankealueille kuljetaan alemman luokan tieverkolla eri reit-
tejä pitkin. Esimerkiksi valtatien 8 liikenteeseen voi kohdistua yhteisvaikutuksia. 

Mikäli tuulivoimapuistoja rakennettaisiin samanaikaisesti, liikenteen lisääntyminen voisi heiken-
tää jonkin verran maanteiden liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Tällöin raskas lii-
kenne kulkisi henkilöautoliikennettä hitaammin ja lisäisi ohittamistarvetta teillä. Yhteisvaikutuk-
set ajoittuisivat kuitenkin vain tuulivoimapuiston rakentamisvaiheeseen, jonka jälkeen liikenne-
määrät palautuvat ennalleen. 
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22.4.5 Ihmisiin kohdistuvat yhteisvaikutukset 

Ihmisiin kohdistuvat yhteisvaikutukset tuulivoimahankkeissa muodostuvat tyypillisesti maise-
mavaikutuksista, meluvaikutuksista, virkistyskäyttövaikutuksista ja elinkeinovaikutuksista. Pää-
asiassa haitalliset vaikutukset ovat maisemallisia (näkyminen maisemassa, lentoestevalot). Mai-
semavaikutuksia voitaisiin huomattavasti lieventää, mikäli tuulivoimaloihin asennetaan tutka-
ohjatut lentoestevalot. Tällöin lentoestevalot syttyisivät ainoastaan silloin, kun lentokone lähes-
tyy tuulivoimaloita ja muuna aikana valot olisivat sammutettuina. Traficom on hyväksynyt tut-
kaohjatut lentoestevalot tällä hetkellä yhteen hankkeeseen Suomessa testikäyttöjakson perus-
teella. 

Kokkonevan alueella ei ole ollut suurta merkitystä paikallisten ihmisten virkistysalueena, mutta 
alueen ympäristöön sijoittuu luonnontilaista suoaluetta, jolla voi olla virkistyskäyttöarvoa. Itse 
hankealuetta on käytetty metsästykseen, lintujen tarkkailuun ja metsäalueiden osalta marjas-
tukseen sekä alueen tiestöä on voitu käyttää ulkoiluun. Nämä virkistysmuodot säilyvät alueella 
jatkossakin ja tiestön parantumisen myötä alueen saavutettavuus paranee.  

Myönteiset vaikutukset seudullisesti muodostuvat puiston rakentamisen, huollon ja ylläpidon 
kautta muodostuvista työllisyys- ja elinkeinomahdollisuuksista. Useiden hankkeiden toteutumi-
nen seudulla voi tuoda kokonaan uusia pysyviä työpaikkoja ja elinkeinomahdollisuuksia, varsin-
kin tuulivoimaloiden huollossa. Eri hankkeista seudun elinkeinoille aiheutuvien yhteisvaikutus-
ten voidaan arvioida olevan kokonaisuutena myönteisiä. 

22.4.6   Yhteisvaikutukset vesistöihin 

Vaikutukset pintavesiin ilmenevät ainoastaan hankkeen rakentamisaikana voimalapaikkojen, 
pylväiden ja tiestön rakentamisen kautta syntyvänä kiintoainekuormituksena, joka kohdistuu 
runsaiden maa- ja metsätalouden ojitusten kautta alapuolisiin Pajuojaan ja edelleen Haarajo-
keen sekä Mato-ojaan ja edelleen Perhonjokeen. Lisäksi kuormitusta aiheutuu nykyisiltä turve-
tuotantoalueilta tulevista pintavesistä. Mahdollisesti lisääntyneestä kiintoaineskuormituksesta 
aiheutuva lisäkuormitus pienvesille ja yhteisvaikutus on kestoltaan lyhytaikainen ja etenkin Per-
honjoen valuma-alueen laajuuteen sekä alueen vesistöjen vedenlaatuun suhteutettuna erittäin 
vähäinen, minkä vuoksi yhteisvaikutus arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi. Hankkeesta ei ai-
heudu pitkäaikaisia pysyviä vesistövaikutuksia. Maarakentamisesta aiheutuvat vaikutukset pin-
tavesille ovat tilapäisiä, kestävät arviolta joitakin viikkoja ja ulottuvat lähinnä alueella harjoitetun 
metsätaloutta varten rakennettuihin ojastoihin. 
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22.5 Sähkönsiirron yhteisvaikutukset 

22.5.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 

Sähkönsiirtoreittien alueelle ei sijoitu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita mai-
sema-alueita. Avoimien maisematilojen määrä on suhteellisen vähäinen, ja suurelta osin voima-
johdot sijoittuvat metsäiseen ympäristöön. Asuin- ja lomarakennuksia ei sijoitu alle sadan met-
rin etäisyydelle tämän mistään sähkönsiirron reittivaihtoehdosta. Eniten näkyviä vaikutuksia uu-
sista voimalinjoista kohdistuu taajamaan Kokkolantien ja Hietaniementien ylittävien voimajoh-
tojen osalta sekä avoimemmille alueille Porasen, Taipaleen ja Alajoen peltoalueilla. Uudet voi-
majohdot näkyvät kyseisillä alueilla mahdollisesti muutamille pihapiireille. Vaikutus on kuitenkin 
korkeintaan kohtalainen, sillä olemassa olevat voimajohdot ovat jo vakiintuneita elementtejä 
maisemassa. 

22.5.2 Yhteisvaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

Sähkönsiirtoreittien alueella metsät ovat pääosin tavanomaisia talousmetsiä, suo- ja metsä-
mosaiikkia. Alueen kasvupaikkatyypit ovat pääosin kuivan ja kuivahkon kankaan eri variantteja.  
Sähkönsiirtoreittien selvityksissä rajatut arvokkaat luontotyypit ovat pääasiassa suoluontotyyp-
pejä, pieniä kalliometsiä tai vanhan metsän piirteitä omaavia metsäkuvioita. Sähkönsiirtoreittien 
yhteisvaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi linnustolle, eläimistölle ja kasvillisuudelle. Yhteisvai-
kutuksiin vaikuttaa sähkösiirtoreittien sijoittuminen Natura-alueiden läheisyyteen sekä Natura-
alueiden läheisyyten rajatut suoluontokohteet. Toisaalta sähkönsiirtoreittien sijoittuminen ny-
kyisen voimajohdon rinnalle vähentää sähkönsiirron vaikutuksia verrattuna tilanteeseen, jossa 
voimajohto sijoittuisi uuteen maastokäytävään. 

22.5.3 Ihmisiin kohdistuvat yhteisvaikutukset 

Sähkönsiirron voimajohtojen rakentaminen vaikuttaa maa- ja metsätalousalueisiin. Metsäta-
lousaluetta poistuu metsätalouskäytöstä voimajohdon johtoalueen osalta. Peltoalueilla aluetta 
poistuu viljelykäytöstä voimajohtopylväiden perustusten ja harusten perustusten alueelta. 
Kaikki voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat suurelta osin nykyisten voimajohtojen rinnalle, 
mikä vähentää vaikutusten voimakkuutta, sillä tarvittavan voimajohtoalueen määrä on vähäi-
sempi verrattuna uuteen johtokäytävään rakennettavaan voimajohtoon. Toisaalta leveä, enim-
millään jopa neljän voimajohdon muodostama voimajohtokäytävä rajoittaa suhteellisen laajalta 
alueelta metsätaloutta.  

23 VAIHTOEHTO 0: HANKKEEN TOTEUTTAMATTA JÄTTÄMISEN VAIKUTUKSET 

Nollavaihtoehdossa on tarkasteltu tilannetta, jossa uusia tuulivoimaloita ei rakenneta. Tällöin 
vastaava energiamäärä tuotetaan muualla toteuttavalla tuulivoimahankkeella, muilla tuotanto-
keinoilla tai tarvittava energia ostetaan muualta. Sähkönsiirron osalta ei ole esitetty vaihtoehtoa 
0, koska sähkösiirron toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, mikäli tuulivoimahanke to-
teutuu. 

Nollavaihtoehdossa alueen maankäyttö ja yhdyskuntarakenne pysyisivät nykyisen kaltaisina. 
Myöskään maisemavaikutuksia ei Kokkonevan tuulivoimahankkeen osalta muodostuisi.  

Nollavaihtoehdossa alueen luonto ja maisema jatkaisivat luontaista kehitystään. Muutoksia ny-
kytilaan voi tapahtua muiden hankkeiden tai toimintojen, kuten metsätalouden seurauksena. 

Hankealuetta koskevaa tuulivoimapuiston osayleiskaavaa ei nollavaihtoehdossa tarvitse laatia.  
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Nollavaihtoehdossa eivät toteudu hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset haitalliset tai 
myönteiset ympäristövaikutukset, eivätkä positiiviset vaikutukset aluetalouteen. Nollavaihtoeh-
dossa Kokkonevan tuulivoimapuistohanke ei edesauta Suomen pyrkimyksiä lisätä uusiutuvan 
energian tuotantoa sekä siten vähentää haitallisia päästöjä ja ilmastovaikutuksia. 
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24 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 

24.1 Vaihtoehtojen vertailu 

Tässä luvussa esitetään hankkeen vaikutukset vaikutustyypeittäin tiivistetysti taulukkomuo-
dossa. Taulukossa on pyritty tuomaan esille keskeisimmät vaikutukset vaikutustyypeittäin sekä 
arvio niiden merkittävyydestä. Laajemmin vaikutuksia on käsitelty kunkin aihealueen omassa 
luvussa. Vaikutuksen merkittävyys on määritetty ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja 
suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutukset on arvioitu ilman vaikutusten lieventämis- 
tai vähentämistoimenpiteitä.  

Vaihtoehdossa VE0 uusia voimaloita ei rakenneta ja hankkeesta aiheutuvat negatiiviset ja posi-
tiiviset vaikutuksen jäävät toteutumatta. Myöskään sähkönsiirtoa ei tässä tapauksessa tarvita.  

Tarkasteltavien vaihtoehtojen ero perustuu voimalamäärään ja voimaloiden sijoitteluun. Voima-
lat sijoittuvat kokonaisuutena lähes samalle alueelle molemmissa toteutusvaihtoehdoissa. Voi-
maloiden lukumäärällä ja sijoittelulla on vain pieniä ero vaikutuksissa eri vaikutustyyppeihin. 
Mahdollinen eroavaisuus on kerrottu sanallisesti vaikutustyypin kohdalla. 
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Taulukko 24-1.  Tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtojen yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu vaikutustyy-
peittäin. 

 

Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 VE 2 

Yhdyskuntarakenne 
ja maankäyttö ja 
asutus. 

Hankealue sijoittuu toiminnan kan-
nalta sopivalle alueelle ja tukeutuu 
olemassa olevaan infrastruktuuriin. 
Tuulivoimaloiden rakennusalueilla 
hanke vaikuttaa suoraan maankäyt-
töön muuttamalla maa- ja metsäta-
lousaluetta ja turvetuotantoaluetta 
rakennetuksi alueeksi. Vaikutukset 
kohdistuvat osin myös metsätalous-
alueille ja paikalliseen virkistyskäyt-
töön. Tuulivoimapuiston suunnitel-
lut voimalat sijoittuvat riittävän 
etäälle nykyisestä ja kaavoitetusta 
asutuksesta. Hanke ei ristiriidassa 
muiden maankäyttösuunnitelmien 
kanssa. Tuulivoimapuiston toteutta-
minen edellyttää tuulivoimayleis-
kaavan laatimista. 

ei vaikutusta vähäinen - kohtalainen-- 

Maisema ja raken-
nettu kulttuuriym-
päristö 

Hankealueen lähialueelle sijoittuu 
valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö Perhon 
kirkko (RKY 2009). Voimaloita näkyy 
hyvin vähän kohteeseen, ja näkymi-
nen on vähäisempää kesäaikaan, kun 
ympärillä on peittävää kasvillisuutta. 
Voimaloita näkyy hyvin vähän koh-
teeseen, suuresta osasta näkyviä voi-
maloita näkyy vain osittainen lapojen 
liike taustametsän takana, ja silloin-
kaan voimalat eivät hallitse maise-
maa. Vaihtoehtojen välillä ei ole juuri 
eroa voimaloiden näkymisessä. 

Perhon kirkon lisäksi lähialueella si-
jaitsee kaksi maakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta; Penninkijoki-
Hangasneva-Säästöpiirinneva ja Per-
hon järvimaisema-alue. Arvoalueille 
voimaloita näkyy runsaasti erityisesti 
laajoille suoalueille hankealueen 
pohjoispuolella ja jonkin verran myös 
järvien itäisille rannoille. Hangas-
neva-Säästöpiirinnevalle kohdistuva 
muutos on suurta ja vaikutukset mer-

ei vaikutusta kohtalainen -- kohtalainen -- 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 VE 2 

kittävät lähialueella. Muutoksen suu-
ruus on etäisyydestä riippuen vaihte-
levaa suuremmasta kohtalaiseen 
Perhon järvimaisema-alueella ja vai-
kutukset ovat kohtalaisia. 

Molempien vaihtoehtojen välialu-
eelle sijoittuu useita maakunnalli-
sesti arvokkaita maisema-alueita. 
Näkymäalueanalyysin mukaan voi-
maloita ei todennäköisesti näy suu-
rimpaan osaan kohteista. Molem-
missa vaihtoehdoissa välialueelle si-
joittuu yksi maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristökohde, Hau-
kan pihapiiri, jonne näkymäalueana-
lyysin mukaan Haukankylään ja Hau-
kan pihapiiriin ei näy lainkaan voima-
loita. 

ei vaikutusta kohtalainen -- kohtalainen 

Kaukoalueelle sijoittuu yksi valta-
kunnallisesti merkittävä kulttuuriym-
päristö; Halsuan kirkkotie ja kirkon 
seutu (RKY 2009) sekä kuusi maakun-
nallisesti arvokasta maisema-aluetta. 
Näkymäalueanalyysi ei kata aivan 
koko kaukoaluetta, mutta vaikut-
taisi siltä, että voimaloita saattaa 
riittävän laajalla esteettömällä alu-
eella näkyä muutamia. Kaikkiaan 
voimaloiden näkyvyys ja merkitys 
kaukoalueen maisemakuvassa on 
vähäistä molemmissa vaihtoeh-
dossa. 

ei vaikutusta vähäinen - vähäinen - 

Muinaisjäännökset Hankealueelle sijoittuu 16 muinais-
jäännöskohdetta. Nykyisen sijoitus-
suunnitelman mukaan suojaetäisyy-
det on riittävät, eikä kohteille ai-
heudu vaikutuksia tuulivoimapuis-
ton rakentamisesta, mikäli kohtei-
den merkinnästä ja suojauksesta 
huolehditaan rakentamisen ajaksi. 
Vaikutukset muinaisjäännöksiin ar-
vioidaan vähäisiksi. 

ei vaikutusta vähäinen - vähäinen - 

Maaperä, pinta- ja 
pohjavedet 

Hankealueelle ei sijoitu erityisiä 
geologisia arvoja ja toiminnasta ai-
heutuu vain vähäistä haittaa maa- ja 

ei vaikutusta vähäinen - vähäinen - 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 VE 2 

kallioperälle. Hanke lähinnä rajoit-
taa rakentamisalueiden maaperän 
käytettävyyttä rakentamisalueilla. 
Turvemaa-alueiden maalajeista ja 
turvetuotannon myötä muodostu-
neista alavista alueista johtuen alu-
een rakentaminen voi vaatia paikoin 
massanvaihtoja ja täyttöjä. Vaiku-
tukset pintavesiin ilmenevät ainoas-
taan hankkeen rakentamisaikana 
voimalapaikkojen ja tiestön raken-
tamisen kautta syntyvänä kiintoai-
nekuormituksena alueen ojaverkos-
toon ja alapuolisiin vesistöihin. Han-
kealue ei sijoitu pohjavesialueelle 
tai vaikuta alueelliseen vedenhan-
kintaan. 

Ilmanlaatu, ilmasto 
ja hiilijalanjälki 

Hankkeella on vähäisiä myönteisiä 
vaikutuksia ilmastoon. Hanke vä-
hentää toteutuessaan kasvihuone-
kaasupäästöjä nollavaihtoehtoon eli 
korvaavaan sähköntuotantoon ver-
rattuna. Vaihtoehdon VE2 myön-
teisten vaikutusten määrä on hie-
man suurempi kuin vaihtoehdossa 
VE1, johtuen suuremmasta voimala-
määrästä, jolla tuotetaan enemmän 
energiaa. 

ei vaikutusta vähäinen + vähäinen + 

Kasvillisuus ja ar-
vokkaat luontokoh-
teet 

Tuulivoimaloiden ja tiestön alueiden 
muuttuu voimalakenttien raivaami-
sen seurauksena podsoli- tai turve-
maasta sorakentiksi. Alueen metsät 
pirstoutuvat metsätalouden aiheut-
taman muutoksen lisänä. Huomion-
arvoista lajistoa ei hankealueelta 
paikannettu.  Suurin osa rajatuista 
luontokohteista on luonnontilaltaan 
vain kohtalaisia, mutta tukevat seu-
dullisesti suoluonnon arvoja.  Vaiku-
tus ekologisiin yhteyksiin sekä suo-
luonnosta riippuvaiseen lajistoon 
korostuu SSTE-kohteiden lähimmän 
rakentamisen osalta. Vaikutus Suo-
vannevan-Olkinevan välisiin ekolo-
gisiin yhteyksiin arvioidaan merkit-
tävyydeltään kohtalaiseksi niiden 
herkkyys huomioiden. 

ei vaikutusta kohtalainen - kohtalainen - 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 VE 2 

Pesimälinnusto Tuulivoimahankkeen elinympäris-
töjä muuttavat vaikutukset ja häiriö-
vaikutukset arvioidaan metson 
osalta kokonaisuutena merkittä-
viksi. Muiden lajien osalta vaikutuk-
set arvioidaan merkittävyydeltään 
vähäisiksi tai merkityksettömiksi. 
Kotkan osalta vaikutusten arviointi 
on tehty erikseen. 

ei vaikutusta vähäinen -/ suuri -
-- 

vähäinen -/ suuri --- 

Muuttolinnusto Hankkeen vaikutukset alueen läpi 
muuttavalle linnustolle arvioidaan 
kokonaisuutena vähäisiksi, sillä (kur-
kea lukuun ottamatta) muuttaja-
määrät ovat vähäiset ja linnut pysty-
vät kiertämään koko alueen tai len-
tämään alueen läpi tuulivoimaloi-
den välisellä alueella. 

ei vaikutusta 

vähäinen - vähäinen - 

Eläimistö Hankealueen kaltaisella voimakkaan 
ihmistoiminnan alaisella alueella ja 
ihmisen luomassa elinympäristössä 
tuulivoimarakentamisen vaikutuk-
set alueen eläimistöön jäävät mer-
kittävyydeltään vähäisiksi.  

Alueen lepakkotiheydet ovat alhai-
sia, ja lepakoihin kohdistuvat vaiku-
tukset jäävät vähäisiksi. Viitasam-
makoiden ja saukon elinalueille ei 
aiheudu hankkeen rakentamisesta 
niiden nykytilaa heikentäviä vaiku-
tuksia. Liito-oravaa hankealueella ei 
inventoinneissa havaittu. Suurpetoi-
hin kohdistuvat häiriövaikutukset 
arvioidaan vähäisiksi, sillä alue on jo 
ennestään voimakkaan ihmistoimin-
nan alaista. Metsäpeuran osalta 
hankkeen ihmisen liikkumisen ai-
heuttama häiriövaikutus lisääntyy 
jonkin verran nykytilanteeseen ver-
rattuna. Peuran syysaikaisen elin-
kierron vaiheen ei arvioida olevan 
erityisen herkkää aikaa häiriövaiku-
tusten kannalta.  

ei vaikutusta 

kohtalainen -- kohtalainen -- 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 VE 2 

Natura-alueet, 
luonnonsuojelualu-
eet ja niitä vastaa-
vat alueet 

Hangasneva-Säästöpiirinnevan Na-
tura-alueen suojeluperusteena esi-
tetyille luontotyypeille ei aiheudu 
suoria vaikutuksia Kokkonevan tuu-
lipuistohankkeesta tai sen vaihtoeh-
toisista sähkönsiirtoreiteistä. Tuuli-
voimahankkeen suurimmat vaiku-
tukset kohdistuvat Natura-alueen 
luontotyypeille ominaiseen lajis-
toon ja siellä erityisesti metsäpeu-
raan ja maakotkaan, joista metsä-
peura on myös suojeluperustelaji. 
Suojeluperusteena esitetylle tai 
luontotyypeille ominaiselle lajistolle 
arvioidaan aiheutuvan vähäisiä ja 
kohtalaisia vaikutuksia ja nämä vai-
kutukset muodostuvat osittain koh-
talaisiksi tiettyjen voimalapaikkojen 
sekä useiden hankkeiden yhteisvai-
kutusten myötä. 

Muut suojelualueet ja suojeluohjel-
mien kohteet sijoittuvat niin etäälle 
suunnitelluista tuulivoimaloista, 
että niiden nykytilaa heikentävät 
vaikutukset ovat epätodennäköisiä. 
Kärmeslampea ja Olkinevaa lähim-
millä voimalapaikoilla voi olla vaiku-
tuksia soidensuojelun täydennysoh-
jelmakohteen ekologisiin yhteyksiin. 

ei vaikutusta kohtalainen -  kohtalainen - 

Riista ja metsästys Vaikutusta paikallisille riistakan-
noille voi aiheutua etenkin rakentu-
misen aikana. Hirven on todettu liik-
kuvan jo rakentuneilla tuulivoima-
alueilla normaalisti. Alueen riista-
kannat ovat vakaat, joten väliaikai-
nen häiriövaikutus ei heikennä met-
sästettäviä kantoja pitkällä aikavä-
lillä. Useiden maankäyttöä muutta-
vien hankkeiden yhteisvaikutus nos-
taa riistalajistoon kohdistuvat 
elinympäristömuutokset siten, että 
potentiaalinen heikentävä vaikutus 
riistakannoille arvioidaan kohta-
laiseksi. Alueellinen vaikutus met-
sästyksen harjoittamiselle vähäinen. 
Tuulipuiston rakentuminen ei estä 
alueella liikkumista ja metsästystä, 

ei vaikutusta kohtalainen - kohtalainen - 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 VE 2 

mutta ympäristö muuttuu tekni-
semmäksi. Alue on helposti saavu-
tettavissa, myös talvella, kun tiet 
ovat hyväkuntoisia ja aurattuja. 

Ihmisten terveys, 
elinolot ja viihty-
vyys 

Merkittävimmät maiseman muu-
toksesta aiheutuvat haittavaikutuk-
set kohdistuvat hankealueen lä-
hiympäristön vakituiselle ja loma-
asutukselle. Melumallinnusten mu-
kaan tuulivoimaloista ei aiheudu oh-
jearvoa ylittävää melua. Varjostus-
mallinnusten mukaan myöskään 
suositus kahdeksan tunnin vuotui-
sesta välkeajasta ei ylity yhdessä-
kään havainnointipisteessä. Tuuli-
voimaloiden asumisviihtyvyyteen 
kohdistuvat haitalliset vaikutukset 
ovat pääosin kokemusperäisiä. Vai-
kutusten kokemisessa on suuria yk-
silökohtaisia eroja. Vaikutukset koh-
distuvat luonnollisesti voimakkaim-
min tuulivoimaloiden lähellä asuviin 
ja niihin asukkaisiin, jotka kokevat 
maisemavaikutukset tai tuulivoima-
loiden äänen ja välkkeen häiritse-
väksi. 

ei vaikutusta kohtalainen -- kohtalainen -- 

Liikenne Hankkeen merkittävimmät vaiku-
tukset liikenteeseen aiheutuvat 
hankkeen rakentamisvaiheessa. Ra-
kentamisesta aiheutuva liikenne-
haitta tuulivoimapuiston lähiympä-
ristössä on kuitenkin kestoltaan 
melko lyhytaikainen ja luonteeltaan 
tilapäinen, joten vaikutukset liiken-
teen toimivuuteen ja turvallisuu-
teen ovat kokonaisuutena ohimene-
viä. Tuulivoimapuiston toiminnan 
aikana liikenteeseen ei kohdistu 
oleellisia vaikutuksia.  

ei vaikutusta kohtalainen -- kohtalainen -- 

Elinkeinotoiminta 
ja luonnonvarojen 
hyödyntäminen 

Tuulivoimapuistolla on myönteisiä 
vaikutuksia aluetalouteen työpaik-
kojen ja verotulojen lisääntymisen 
myötä. Rakentamisen aikaisten vai-
kutusten merkittävyys arvioidaan 
kohtalaiseksi ja toiminnan aikaisten 

ei vaikutusta Vähäinen + Vähäinen + 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 VE 2 

vaikutusten merkittävyys vä-
häiseksi.  

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloi-
den paikat ja tiestö) heikentää jon-
kin verran metsätalouden harjoitta-
mista hankealueella. Muuten tuuli-
voimapuisto ei estä alueen luon-
nonvarojen hyödyntämistä (marjas-
tus, sienestys, metsästys). Paran-
nettavien ja uusien teiden myötä 
alueen saavutettavuus paranee. 

ei vaikutusta Vähäinen -  Vähäinen -  

Ilmailuturvallisuus, 
tutkien toiminta ja 
viestintäyhteydet 

Kokkonevan tuulivoimalat eivät si-
joitu minkään lentoaseman kor-
keusrajoitusalueelle, joten hank-
keella ei ole vaikutuksia ilmailutur-
vallisuuteen. Tuulivoimalat tulee va-
rustaa lentoestevaloilla. Digita Oy:n 
TV:n karttapalvelun mukaan hanke-
alueen lähistön tv-vastaanotto ta-
pahtuu Perhon täytelähetinase-
malta, joka sijaitsee hankealueen 
eteläpuolella. Kokkonevan tuulivoi-
mapuiston pohjoispuolelle, minne 
häiriöitä teoreettisesti voisi aiheu-
tua, ei sijoitu lähiympäristöön vaki-
tuista asutusta. Lähimmät säätutkat 
sijaitsevat niin etäällä, että vaiku-
tuksia säätutkiin ei ole tarpeen tut-
kia Kokkonevan hankkeessa. Puolus-
tusvoimat on antanut hankkeesta 
lausunnon, jonka mukaan Puolus-
tusvoimat ei vastusta suunnitelman 
mukaisten tuulivoimaloiden raken-
tamista Kokkonevan alueelle. 

ei vaikutusta vähäinen -  vähäinen 

Turvallisuus- ja ym-
päristöriskit 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa ris-
kejä talviaikaan jäiden irrotessa ra-
kenteista. Lisäksi tuulivoimaloissa 
on tulipalo- tai mekaanisten vikojen 
riski. Näiden yhteisvaikutukset on 
kuitenkin arvioitu vain vähäisesti ne-
gatiivisiksi. Tuulivoimaloiden vaiku-
tus yleisten vaaratiedotteiden saa-
vutettavuuteen antennijärjestel-
miin kohdistuvien vaikutusten 
kautta on korkeintaan vähäinen. Lä-

ei vaikutusta vähäinen - vähäinen - 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen kohde Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 VE 2 

himmät turvetuotantoalueet sijait-
sevat niin etäällä tuulivoimahank-
keesta, että tulipaloriskiä ei muo-
dostu. 
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Taulukko 24-2. Sähkönsiirron toteutusvaihtoehtojen yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu vaikutustyypeittäin. 

Sähkönsiirron vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen 
kohde 

Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE A VE B VE C VE D
  

Yhdyskuntara-
kenne ja 
maankäyttö ja 
asutus. 

Tarkasteltavat voimajohtovaihtoehdot 
sijoittuvat pääosin olemassa olevien voi-
majohtoreittien varteen, isoja haasteita 
sähkönsiirron reitin sijoitukselle ei ole. 
Sähkönsiirron johtoaukea vaikuttaa pai-
kallisesti näkymiin. Näkymien muutok-
sella voi olla epäsuora maankäytöllinen 
vaikutus, joka ilmenee mahdollisena kiin-
teistöjen ja rakennuspaikkojen halutta-
vuuden laskuna tai asumisviihtyvyyden 
laskuna. Vaikutus on kuitenkin hyvin ko-
kemusperäinen, ja siihen vaikuttaa myös 
kokijan oma suhtautuminen muuttunee-
seen näkymään. 

vähäinen - vähäinen + vähäinen - ei vaiku-
tusta 

Maisema ja 
rakennettu 
kulttuuriym-
päristö 

Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteu-
tetaan maakaapeleilla kaikissa vaihtoeh-
doissa. Sähkönsiirron osalta vaikutukset 
kohdistuvat lähinnä hankealueen ulko-
puolelle sijoittuville voimajohto-osuuk-
sille. Sulkeutuneella metsäosuudella vai-
kutukset jäävät hyvin paikallisiksi. Eniten 
vaikutuksia kohdistuu joillekin peltoalu-
eille Porasessa, Taipaleella ja Alajoella. 
Muutokset ovat kuitenkin vähäisiä, ja lä-
himpiin asuinrakennuksiin kohdistuvat 
vaikutukset jäävät myös vähäisiksi. 

vähäinen - vähäinen - vähäinen - ei vaiku-
tusta- 

Muinaisjään-
nökset 

Sähkönsiirtoreittien varrelle sijoittuu 3 
muinaisjäännöskohdetta, joista yksi si-
joittuu alle 100 metrin etäisyydelle säh-
könsiirtoreitin C keskilinjasta (46 m keski-
linjasta). Lähelle sähkönsiirtoreittiä sijoit-
tuvat muinaisjäännöskohteet tulee mer-
kitä maastoon ja tarvittaessa suojata ra-
kentamisen ajaksi, ettei niitä vahingoi-
teta. Vaikutukset muinaisjäännöksiin ar-
vioidaan vähäisiksi. 

vähäinen - vähäinen - vähäinen - ei vaiku-
tusta 

Maa- ja kallio-
perä, pinta- ja 
pohjavedet 

Voimajohtoreittivaihtoehdot kulkevat 
pohjavesialueiden läpi. Maanrakennus-
töiden aiheuttamat muutokset pohjave-
den virtauksissa ja laadussa ovat epäto-
dennäköisiä.  Voimajohtoreitillä tehdään 
maankaivuja voimajohtopylväiden asen-

vähäinen - vähäinen - vähäinen- ei vaiku-
tusta 
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nustöiden yhteydessä, mutta niiden vai-
kutukset maa- ja kallioperään ovat hyvin 
paikallisia ja vähäisiä.  Voimajohtorei-
teille tai niiden välittömään läheisyyteen 
ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallio-
alueita, moreenialueita tai tuuli- ja ranta-
kerrostumia, jotka voivat olla herkkiä 
maanmuokkaustoimenpiteiden vaiku-
tuksille. Vaikutukset maa- ja kallioperään 
sekä pinta- ja pohjavesiin arvioidaan vä-
häisiksi. 

 

Ilmanlaatu, il-
masto ja hiili-
jalanjälki 

Voimajohtoreitin materiaalit, johtoau-
kean puuston kaataminen ja raivaami-
nen, siirtolinjan rakentaminen, käyttövai-
heen sähkönsiirtohäviöt ja mm. purkami-
nen aiheuttavat kasvihuonekaasupääs-
töjä. Vaikutukset ilmastoon jäävät vähäi-
siksi mikäli voimajohdon avulla esimer-
kiksi siirretään uusiutuvaa sähköä, voi-
majohtoa käytetään sen elinkaaren lop-
puun asti sekä sen materiaalit kierräte-
tään käytöstä poiston ja purkuvaiheen 
jälkeen. VE A, VE B ja VE C vaihtoehtojen 
välillä ei ole merkittävää eroa. 

vähäinen - vähäinen - vähäinen - ei vaiku-
tusta 

Kasvillisuus ja 
arvokkaat 
luontokohteet 

Selvitysten perusteella luontokohteet 
ovat osin luonnontilaansa menettäneitä 
ja suurin osa kohteista on esitetty laho-
puuston perusteella vanhan metsän suo-
jeluohjelman kriteerien mukaisina koh-
teina; arvoluokassa luonnon monimuo-
toisuutta tukevat kohteet. VEA reitillä 
ylittää Patanajärvenkankaan Natura-alu-
een, olemassa olevan johtokäytävän rin-
nalla; arvoluokka 1. Useita pieniä kallio-
metsä- ja suoluontokohteita, pieni kui-
vahtanut rimpineva. Tulkittuja monimuo-
tometsiä (metso-ohjelman kriteereitä). 
Arvoluokkia 3-4. VEB reitillä: virtave-
sikohteita, uhanalaisia (Etelä-Suomi) suo-
luontoyyppejä, muutama metso-ohjel-
man kriteerit täyttävä talousmesäkuvio 
sekä Hötölamminnevan kaakkoispuolella 
Natura-alueen luontotyyppiä vastaavaa 
suoluontokohdetta, joka tukee suojelu-
alueverkostoa. Enemmän arvoluokan 2 
kohteita.  VEC reitillä: useita pieniä rä-
meisiä suoluontokohteita, arvoluokkaa 3 
ja 4. 

kohtalalainen-  kohtalalai-
nen 

vähäinen - ei vaiku-
tusta 

Pesimälin-
nusto 

Merkittävimmät sähkönsiirtolinjojen ai-
heuttamat haittavaikutukset pesimälin-
nustolle arvioidaan olevan rakentamisen 

vähäinen - vähäinen - vähäinen - ei vaiku-
tusta 
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aiheuttama muutos elinympäristöihin, 
mikä lisää pirstoutumista. Sähkönsiirron 
reittien merkittävimmät linnustolliset ar-
vot ovat soilla ja lammilla, joten tavan-
omaiselle metsien pesimälajistolle vaiku-
tukset jäävät vähäisiksi ja ajoittuvat säh-
könsiirtolinjojen rakentamisajankohtaan. 

Suojelullisesti arvokkain lajisto keskittyy 
soille ja lammille. Sähkönsiirron vaikutuk-
set arvioidaan suojelullisesti arvokkaille 
lajeille ja linnustokohteille kuitenkin ko-
konaisuutena vähäisiksi. Vaikutuksia voi-
daan lieventää avomaa-alueilla merkitse-
mällä sähkönsiirtoreitit huomiopalloilla 
sekä ajoittamalla rakentaminen pesimä-
ajan ulkopuolelle. Kotkan osalta vaiku-
tukset on arvioitu erillisessä asiantuntija- 
ja viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liit-
teessä. 

Muuttolin-
nusto 

Perhon Kokkonevan sähkösiirto sijoittuu 
Länsi-Rannikon päämuuttoreittien ulko-
puolelle lukuun ottamatta kurjen syys-
muuttoreittiä. Kokonaisuutena läpimuut-
tavan linnuston yksilömäärä jää alueella 
pieneksi ja muutto tapahtuu suurelta 
osin korkeammalla kuin voimajohtolinjat 
ovat. 

 

vähäinen - vähäinen - vähäinen - ei vaiku-
tusta 

Muutonaikai-
set lepäily- ja 
ruokailualueet 

Perhonjoen laakson (tulva)peltoalueiden 
ja lähiympäristön kosteikoiden vuoksi 
voimajohtojen alueilla on paikallista mer-
kitystä muuttolintujen lepäily- ja ruokai-
lualueena. Voimajohtoreittien VEA ja VEB 
kohdalla vaikutukset muutonaikaisiin le-
päily- ja ruokailualueisiin arvioidaan koh-
talaisiksi. 

 

kohtalainen - - kohtalainen - 
- 

vähäinen - ei vaiku-
tusta 

Eläimistö Tuulivoimahankkeen vaihtoehtoisten 
sähkönsiirtoreittien aiheuttamat vai-
kutukset alueen eläimistöön arvioi-
daan vähäisiksi, sillä voimajohtojen 
rakentaminen sijoittuu tavanomai-
seen voimakkaasti käsiteltyyn talous-
metsään, jossa ei ole alueen eläimis-
tölle erityisen tärkeitä elinympäris-
töjä. Sähkönsiirron voimajohtojen 
alueilta raivattavan metsän pinta-ala 
on myös vähäinen suhteessa alueen 
ympärille jäävien alueiden pinta-
alaan. 

 

vähäinen - vähäinen - vähäinen -  ei vaiku-
tusta 
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Natura-alueet, 
luonnonsuoje-
lualueet ja 
niitä vastaavat 
alueet 

Sähkönsiirron reittivaihtoehdolla A on 
vähäisiä vaikutuksia Patanajärvenkan-
kaan Natura-alueen suojeluperusteina 
oleville luontotyypeille. Kaikista reitti-
vaihtoehdoista aiheutuu myös vähäisiä 
vaikutuksia arvioinnin kohteena olevien 
alueiden suojeluperusteina oleville la-
jeille (metsäpeura ja saukko). 

vähäinen - vähäinen - vähäinen-  ei vaiku-
tusta 

Ihmisten ter-
veys, elinolot 
ja viihtyvyys 

Sähkönsiirron osalta merkittävimmät vai-
kutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyy-
teen syntyvät maisemassa tapahtuvien 
muutosten myötä. Koska reittivaihtoeh-
dot kulkevat olemassa olevien johtokäy-
tävien vierellä, muutokset olemassa ole-
vaan tilanteeseen ja siten myös vaikutuk-
set ihmisten jokapäiväiseen elämään ovat 
vähäisiä. Sähkönsiirtovaihtoehdoista vaih-
toehdon VEB lähiasutuksen määrä on 
suurempi kuin vaihtoehdoissa VEA ja VEC, 
joten myös vaikutusten merkittävyys on 
vaihtoehdossa VEB muita vaihtoehtoja 
suurempi.  

vähäinen- kohtalainen -
- 

vähäinen- ei vaiku-
tusta 

Liikenne Sähkönsiirron osalta merkittävimmät vai-
kutukset liikenteeseen aiheutuvat voima-
johdon rakentamisen aikana ja koostuvat 
lähinnä voimajohdon laitteiston ja raken-
nusmateriaalien yksittäisistä kuljetuk-
sista, ja hajautuvat tieverkolle. Itse asen-
nustyömaa on maastossa jatkuvasti 
eteenpäin kulkeva, eikä vaikuta merkittä-
västi liikenteeseen voimajohtoa lähellä 
olevilla teillä. Suunnittelussa huomioi-
daan erikoiskuljetusten vaatimat tilavaa-
timukset erityisesti alikulkukorkeuden 
osalta voimajohdon ja maanteiden ris-
teämissä. Myös pylväiden sijoittelussa 
otetaan huomioon niiden riittävät etäi-
syydet maanteistä. Kun nämä huomioi-
daan, ei voimajohto vaikuta käytön ai-
kana haitallisesti liikenteeseen. Kokonai-
suudessaan sähkönsiirron liikennevaiku-
tuksen merkittävyys arvioidaan vä-
häiseksi reittivaihtoehdoissa A-C. 

vähäinen- vähäinen- vähäinen- ei vaiku-
tusta 

Elinkeino-toi-
minta ja luon-
nonvarojen 
hyödyntämi-
nen 

Voimajohdon rakentamisella arvioidaan 
olevan myönteisiä vaikutuksia aluetalou-
teen työpaikkojen lisääntymisen ja vero-
tulovaikutusten myötä. Vaikutusten 
merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.  

Vähäinen + Vähäinen + Vähäinen + ei vaiku-
tusta 

Voimajohdon rakentaminen vähentää 
metsätalouden käytössä olevaa maa-
alaa. Muuten voimajohto ei estä alueen 

vähäinen - vähäinen - vähäinen - ei vaiku-
tusta 
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Molemmat hankevaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia YVA-selostuksessa esitetyillä muutoksilla ja 
lieventämistoimenpiteillä. Kokonaisuutena toteutusvaihtoehdoilla VE1 ja VE2 ei ole suurta eroa. 

Sähkönsiirtoreittien osalta vaihtoehdot VE A ja VE C jäävät kokonaisvaikutuksiltaan vähäisimmiksi.

luonnonvarojen hyödyntämistä (marjas-
tus, sienestys, metsästys). 
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25 EHDOTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMAKSI 

Ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympä-
ristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on mm. tuottaa tietoa hankkeen vaikutuk-
sista ympäristöön ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet, jos toiminnasta aiheutuu merkittäviä haittoja. Ym-
päristövaikutusten seurantaa koskevat velvoitteet määrätään hankkeen lupapäätösten lupaehdoissa ja ym-
päristöviranomainen hyväksyy lopullisen tarkkailuohjelman. 

YVA-selostuksessa esitetään ehdotus hankkeen seurantaohjelmaksi. Seuranta keskittyy niihin ympäristövai-
kutuksiin, jotka ovat nousseet esiin ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Seurannalla saadaan tietoa 
tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan aikaisista vaikutuksista, mikä tuottaa tietoa hankkeen riskien-
hallinnalle, hankkeesta vastaavalle sekä eri sidosryhmille. Lisäksi seuranta tuottaa arvokasta lisätietoa käy-
tettäväksi myöhemmissä vaiheissa, vastaavien tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

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. 

Tuulipuistohankkeessa ympäristöluvan tarpeen määrittävät paikalliset viranomaiset eli käytännössä kunta tai 
kaupunki, jonka alueelle tuulivoimaloita suunnitellaan. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tar-
vitaan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua lähiasutukselle naapuruussuhdelaissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta. 

Seuraavassa on esitetty yleispiirteinen ja esimerkinomainen suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten 
seurantaohjelmasta. 

25.1 Linnusto 

Kokkonevan tuulivoimapuiston vaikutuksia alueen linnustoon suositellaan seurattavan hankkeen rakentami-
sen ja toiminnan aikana. Suunnitellun tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien läheisyyteen sijoittuu useita 
linnustollisesti arvokkaita kohteita, joten linnustovaikutusten seurannassa tulisi kiinnittää huomiota erityi-
sesti alueen kosteikkolinnustoon ja peltoalueilla elävään linnustoon kohdistuviin vaikutuksiin.  

Seurantaa voidaan tarpeen mukaan toteuttaa tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana sekä tuulivoima-
puiston kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Seuranta tulisi toistaa vielä tuulivoimapuiston viiden-
tenä toimintavuonna pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. 

Tarkempi linnustovaikutusten seurantasuunnitelma voidaan laatia myöhemmin hankkeen kaavoituksen yh-
teydessä. 
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25.2 Melu 

Tuulivoimapuiston suunnittelussa on huomioitu tuulivoimaloiden aiheuttamat äänentasot ja 
riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin niin, ettei ohjearvoja ylittäviä melupäästöjä esimerkiksi 
asutukselle aiheudu. Mikäli tietyltä suunnalta voimala-aluetta kantautuu asukkaiden mukaan 
toistuvaa häiritsevää melua, tuulivoimapuiston toiminnanaikaista melua voidaan tarvittaessa 
seurata mittauksilla. Mittaukset suoritettaisiin ympäristöministeriön ohjeen 4/2014 “Tuulivoi-
maloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa” mukaisesti. Mittauksia melun laajuu-
desta riippuen tehtäisiin enintään kolme kertaa vuodessa. 

25.3 Muu seuranta 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ehdotetaan seurattavaksi tuulivoimapuistosta ja sen mahdolli-
sista häiriöistä annettavien palautteiden perusteella. Aiheellisten palautteiden mukaisia todelli-
sia ongelmia pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan poistamaan. Lähialueen asukkaille voitaisiin 
tarpeen mukaan toteuttaa asukaskysely tuulivoimapuiston vaikutusten kokemisesta, kun tuuli-
voimapuisto on ollut toiminnassa kahden vuoden ajan.  

Virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin myös seurata esimerkiksi haastattelemalla 
metsästysseuran edustajia uudelleen tuulivoimapuiston toiminnan käynnistymisen jälkeen.  
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