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Esipuhe 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma Parkanon kaupungin 
alueelle suunnitellun Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioin-
nin toteuttamisesta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on laatinut Sitowise Oy Parkanon 
tuuli Oy:n toimeksiannosta. Työryhmään kuuluvat: 

Timo Huhtinen, DI, YKS 245 
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Ville Alasalmi, BSc, Rakennettu ympäristö, MSc, Maankäytön ja liikenteen suunnittelu 
Nuorempi suunnittelija, teemakarttojen laadinta 

Risto Haverinen, VTT, sosiologi 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi 

Hanna-Maria Piipponen, Maisema-arkkitehti 
Maiseman ja kulttuuriympäristön selvitykset ja vaikutusten arviointi 

Paula Bigler, FM, pohjavesigeologi 
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä maa- ja kallioperään 

Juha Kiiski, FM (biologi) 
Luontovaikutusten arviointi 

Matti Koutonen, ins (AMK) (yhdyskuntasuunnittelu, energia- ja ympäristötekniikka) 
Ilmastovaikutusten arviointi 

Etha Wind Oy 
Christian Granlund 
Melu- ja välkeselvitykset, näkyvyysalueanalyysit 

Suomen Luontotieto Oy 
Jyrki Matikainen 
Luontoselvitykset, Arkeologiset selvitykset 
Matikainen on laatinut runsaasti luontoselvityksiä ja arkeologisia inventointeja tuulivoimahank-
keisiin liittyen. 
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Tiivistelmä 

Hanke 

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takakangas-Pihlajaharju alueelle, joka sijaitsee 
noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on 2269 hehtaaria. Han-
kealueella on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsää, ojitettuja soita sekä maatalouskäytössä 
olevaa peltoa ja turvetuotantoalueita, joista osa on poistettu käytöstä. Alueella on kaksi pientä lam-
pea. Hankealueen metsät ovat pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankealueen 
keskellä on Metsähallituksen hallinnoimia alueita. 

Hankealueelle on suunnitteilla 12-14 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8-10 MW. Voimaloiden 
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat 
yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.  

Hankkeen perustelut ja tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusituvan energiatuotannon kapasiteettia ja vastata siten 
omalta osaltaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin. Hankealue sijoittuu Pirkanmaan 
maakuntakaava 2040:ssa määritellylle tuulivoima-alueelle. 

Arvioitavat vaihtoehdot 

YVA:ssa tarkastellaan kahta hankevaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE 1 on 14 tuulivoimalaa ja vaihto-
ehdossa VE 2 on 12 tuulivoimalaa. Vaihtoehtona nolla VE 0 eli vertailuvaihtoehtona on se, että han-
ketta ei toteuteta. 

Alustavassa sähkönsiirtosuunnitelmassa sähkö siirretään noin 11 kilometriä pitkällä 110 kV ilmajoh-
dolla hankealueelta kaakkoon Linnanjärven eteläpuolelle Fingridin verkkoon.  

Tuulivoimahankkeen vaihtoehdot  

VE 0 Hanketta ei toteuteta. 

VE 1 Alueelle toteutetaan 14 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 140 MW 

VE 2 Alueelle toteutetaan 12 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 120 MW 

Sähkönsiirto 
 Noin 11 kilometriä pitkä 110 kV voimajohto hankealueelta kaakkoon 

Hankealueen ja sen lähiympäristön kuvaus 

Asutus ja elinkeinot 

Hankealueella ei ole vakituista asutusta tai loma-asutusta. Lähimmät asutuskeskittymät sijoittuvat 
hankealueelta koilliseen Ylinenpään, Vatajankylän, Luomankylän ja Pihlajakylän alueelle noin 1-2 
kilometrin etäisyydellä sekä länteen Tuulenkylän alueelle noin 4 kilometrin etäisyydelle hankealu-
eelta. Loma-asutusta sijaitsee erityisesti hankealueen viereisten järvien ja lampien rannoilla. Loma-
rakennuksista lähin sijaitsee noin 1,4 kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta ja lä-
himmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5 kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voima-
lasta. 

Alueella harjoitetaan turvetuotantoa ja maataloutta sekä metsätaloutta. Hankealueen pohjois-
osassa oleva Alkkianvuoren alue on myös matkailun kannalta tärkeä luontokohde. 
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Melu ja varjon välkkyminen 

Hankealueen nykyinen äänimaisema muodostuu pääsääntöisesti luonnon äänistä sekä virkistyskäy-
töstä muodostuvista äänistä. Ajoittain alueella muodostuu melua maatalous- ja metsänhoitotöistä. 
Läheisiltä teiltä voi kantautua liikenteen ääniä sopivissa sääoloissa.  

Nykytilanteessa hankealueella tai sen lähiympäristössä ei ole tuulivoimaloita tai muita korkeita liik-
kuvia rakenteita, jotka voisivat aiheuttaa auringonvalon välkkymistä. 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Kaava-alueelle on osoitettu tuulivoima-
alue (tv1), turvetuotannon kannalta tärkeitä alueita (EOt) ja turvetuotantoon liittyviä valuma-alu-
eita (tu) sekä näiden lisäksi luonnon monimuotoisuuden ydinalue (luo) (Raatosulkonneva-Rengas-
salon alue), ulkoilureitti (vihreä palloviiva), tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv) 
sekä arvokkaita geologisia muodostumia: harjualue (ge1), kallioalue (ge2) ja moreenimuodostuma 
(ge3). Lisäksi hankealueen pohjoisosassa sijaitsee Parkanon tutkimusmetsä (MTm). Hankealue on 
pääosin maaseutualuetta.  

Satakunnan maakuntakaava sijoittuu hankealueen länsipuolelle. Satakunnan puolella noin 5-8 kilo-
metrin etäisyydelle hankealueelta länteen on osoitettu luonnonsuojelualueita (SL) ja turvetuotan-
toalueita (EOt). 

Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja. Hankealueen ympärillä osilla rannoista on voi-
massa Parkanon ranta-alueiden osayleiskaava. Parkanon keskusta-alueen osayleiskaava ja asema-
kaava sijoittuvat noin 10-15 kilometriä hankealueelta kaakkoon.  

Kaava-alueen länsipuolella noin 10–15 kilometrin etäisyydellä ovat voimassa Karvian kunnan kes-
kustataajaman osayleiskaava, Sarvelan taajaman osayleiskaava sekä Karvianjärvi-Rastiaisjärvi ran-
tayleiskaava. Karvian kirkonkylän eteläpuolelle sijoittuu Kantin tuulivoimaosayleiskaava. 

Lähimmät ranta-asemakaavat sijoittuvat Rihkaanjärven, Pitkäjärven ja Pirttijärven ympäristöön 
noin 1-3 kilometrin etäisyydelle hankealueelta.  

Virkistyskäyttö ja metsästys 

Hankealuetta voidaan käyttää muiden metsätalousalueiden tavoin ulkoiluun, marjastukseen, sie-
nestykseen, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueella metsästetään pienriistaa, hirviä 
ja muita riistaeläimiä. Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee Alkkianvuoren luontopolku ja Kauniston 
kierros ulkoilureitti sekä Alkkianlammen kota. 

Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö ja muinaisjäännökset 

Hankealueen rajalla on kaksi ennestään tunnettua muinaisjäännöstä: alueen länsirajalla Latikkalam-
men tervahauta ja alueen itärajalla Löyttyharjun tervahauta. 

Lähimmät maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat sijoittuvat hankealueesta koilliseen Kih-
niön kuntakeskuksen alueelle noin 15-18 kilometrin etäisyydelle, kaakkoon Parkanon kuntakeskuk-
sen alueelle noin 13-15 kilometrin etäisyydelle sekä hankealueen itäpuolelle Lamminkosken alu-
eelle noin 8 kilometrin etäisyydelle. 

Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (RKY) sijoittuvat noin 12-15 kilometrin 
etäisyydelle hankealueesta. 
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Hankealueen läheisyyteen sijoittuu arvokkaita harju-, kallio- ja moreenimuodostumia noin 1-6 kilo-
metrin etäisyydellä sekä pohjois-etelä-suuntaisesti kulkeva arvokas harjualue lännessä noin 15 ki-
lometrin etäisyydellä hankealueelta. 

Hankealueelta tehdään arkeologinen selvitys. 

Kasvillisuus 

Hankealue sijoittuu metsäalueelle. Alavimmilla kohdilla on metsäisiä soita, jotka on ojitettu.  

Sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu hankealueelta kaakkoon alueelle, joka on pääosin talousmetsää tai 
suoaluetta.  

Linnusto 

Hankealueen eteläosassa sijaitsee lintudirektiivin perusteella muodostettu Rengassalon Natura-
alue (SAC; Keidassuot, boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot; liito-orava) sekä pohjoispuolella 
Raatosulkonnevan Natura-alue (SAC). Hankealueen länsipuolelle sijoittuu Suomijärven luonnon-
suojelualue (SPA).  

Lähin kansallisesti tärkeä lintualue (FINIBA) sijaitsee hankealueelta lounaaseen noin 4 kilometrin 
etäisyydellä. 

Kurjen laajalle levittyvät kevät- ja syysmuuttoreitit osuvat hankealueelle. 

Muu eläimistö 

Hankealueen eläimistö koostuu tavanomaisista metsälajeista. Arviota tarkennetaan, kun alueelta 
on tehty luontoselvitykset.  

Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet 

Hankealueen eteläosassa sijaitsee Rengassalon Natura-alue (SAC; Keidassuot, boreaaliset luonnon-
metsät, puustoiset suot; liito-orava) sekä pohjoispuolella Raatosulkonnevan Natura-alue (SAC). 
Hankealueen länsipuolelle sijoittuu Suomijärven luonnonsuojelualue (SPA).  

Hankealueen pohjoiskärkeen sijoittuu arvokas kallioalue. Hankealueelle ei sijoitu muita arvokkaita 
kivikoita, moreenimuodostumia tai tuuli- ja rantakerrostumia. 

Luonnonolot 

Alueen pohjamaalajina on pääsääntöisesti hiekkamoreeni sekä paikoitellen hieno ja karkea hieta. 
Hankealueen moreenimaata rikkovat kalliomaakohoumat. Sara- ja rahkaturvemaata esiintyy alu-
een alavimmilla alueilla, etenkin Ylimysneva-Latikkaneva-Rengasneva-alueella. 

Hankealueelle sijoittuu kaksi pienempää lampea, mutta ei järviä tai jokia. 

Liikenne 

Hankealueella on kattava metsäautotieverkosto. Alueen nykyinen liikenne muodostuu satunnai-
sesta virkistyskäytöstä ja metsänhoitoon liittyvästä ajoittaisesta liikenteestä. 
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Viestintäyhteydet ja tutkat 

Digita Oy:n karttapalvelun mukaan hankealueen lähin TV-täytelähetinasema sijaitsee Parkanon So-
pukalliossa noin 15 kilometrin etäisyydellä hankealueesta kaakkoon. Hankealue sijaitsee täytelähe-
tinaseman peittoalueen reunalla. Muuten hankealue sijoittuu Tampereen Radio- ja TV-aseman 
peittoalueelle.  

Hankealuetta lähin Ilmatieteen laitoksen säätutka sijaitsee Ikaalisten keskustassa noin 40 kilometrin 
päässä hankealueesta. 

Puolustusvoimilta on pyydetty lausunto hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien tutkien toimin-
taan. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti 
ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön, elinkeinoihin ja luonnonvaroihin sekä näiden 
keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. Hankkeesta 
aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta eli noin 50 vuoden ajalta. Vaiku-
tuksia arvioidaan rakentamisen ja toiminnan aikana sekä toiminnan päätyttyä.  

Suunnitellun tuulivoimahankkeen keskeisimpiä selvitettäviä ympäristövaikutuksia ovat: 

• vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä elinkeinoihin 
• vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön 
• vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon 
• vaikutukset riistalajeihin, liito-oravaan, lepakoihin ja viitasammakkoon 
• vaikutukset lähialueiden Natura-alueisiin ja muihin luonnonsuojelualueisiin 
• vaikutukset maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin 
• vaikutukset maankäyttöön 
• vaikutukset muinaisjäännöksiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön 
• vaikutukset virkistyskäyttöön ja metsästykseen 
• yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 
 

Ympäristövaikutusten arvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina hyödyntäen laadittavia selvityksiä 
ja olemassa olevaa tietoa. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia selvitys- ja arviointimenetelmiä. Vai-
kutusten merkittävyyden määrittelyssä hyödynnetään soveltuvin osin IMPERIA-hankkeen menetel-
miä. 

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn on oikeus osallistua kaikilla niillä, joiden oloihin tai etui-
hin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke 
saattaa vaikuttaa. Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaisilla on mahdollisuus esittää kantansa 
hankkeen aiheuttamien vaikutusten selvitystarpeista ja siitä, ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt arvi-
ointisuunnitelmat riittäviä.  

YVA-menettelyä varten hankkeesta vastaava on perustanut seurantaryhmän, johon on kutsuttu 
seuraavat tahot: 

• Kuivasjärven Eränkävijät  
• Vuorijärven Metsästysseura  
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• Parkanon-Karvian riistanhoitoyhdistys 
• Susiperän Metsästysseura  
• MTK Parkano  
• MHY Kihniö-Parkano 
• Pohjois-Parkanon kyläseura  
• Pohjois-Parkanon maamiesseura 
• Pohjois-Parkanon Vesiosuuskunta 
• Kuivasjärven pienviljelijä yhdistys 
• Pohjois-Parkanon nuorisoseura 
• Pro Parkano Ry 
• Parkanon yrittäjät ry 
• Suomen luonnonsuojeluliiton Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys 
• Parkano Seura ry 
• Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry 
• Parkanon nuorisovaltuusto pj 
• Parkanon Matkailu ry 
• Kipinäpartio ry 
• Kuivasjärven eteläinen pvy 
• Lakeland Wild Oy 
• Pro Kuivasjärvi 
• Kuivasjärven kalastuskunta 
• Luonnonvarakeskus 
• Metsähallitus 

Seurantaryhmän kokouksiin on kutsuttu mukaan myös Parkanon kaupungin, Pirkanmaan ELY-kes-
kuksen, Pirkanmaan liiton, Satakuntaliiton ja Pirkanmaan maakuntamuseon edustajia.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja 
YVA-selostusvaiheessa. Yleisötilaisuudet tarjoavat kaikille mahdollisuuden esittää mielipiteitään 
hankkeesta ja selvitysten riittävyydestä, saada lisää tietoa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä 
keskustella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedote-
taan mm. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutuksissa sanomalehdessä 
(Aamulehti), YVA-hankkeen internetsivulla (www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-Pihlajanharju-
TuulivoimahankeYVA). sekä Parkanon Tuuli Oy:n internet-sivulla (https://parkanontuulipuisto.fi/). 

YVA-ohjelman kuulutuksen yhteydessä kuulutetaan myös YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävil-
läolopaikoista. Laadittavien raporttien sähköiset versiot ovat nähtävillä Ympäristöhallinnon 
www.ymparisto.fi -sivustolla. 

Aikataulu 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma on jätetty 
yhteysviranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle.  

YVA-ohjelman laatiminen aloitettiin kesäkuussa 2021 ja selvitykset vaikutusten arviointia varten on 
käynnistetty huhtikuussa 2021. Maastoselvitykset tehdään maastokausien 2021 ja 2022 aikana. 

YVA-selostus on tarkoitus jättää yhteysviranomaiselle kesällä 2022. Jos YVA etenee suunnitellun 
aikataulun mukaisesti, yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta syk-
syllä 2022.  
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1 Johdanto 

1.1 Hankkeen yleiskuvaus 
Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Parkanon Takakangas-Pihlajaharju alueelle, 
joka sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustasta luoteeseen. Hankealueen sijainti on esitetty 
seuraavassa kuvassa (Kuva 1.1). 

 

Kuva 1.1. Hankealueen sijainti. 

Hankkeessa suunnitellaan 12–14 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8–10 MW ja kokonaiskor-
keus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, 
voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Sähkönsiirtoeh-
dotuksessa tuulivoimaloiden sähkö siirretään Fingridin verkkoon noin 11 kilometriä pitkällä 110 kV 
voimajohdolla hankealueelta kaakkoon Linnanjärven eteläpuolella olevalle sähköasemalle. Voima-
johdon sijaintia tarkennetaan YVA-ohjelmasta saatavan palautteen perusteella.  



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

15 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 

 

Kuva 1.2. YVA:n tuulivoimaloiden sijoittelun vaihtoehdot VE1 ja VE2 sekä alustava sähkönsiirtoreitti. 

Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelma) esitetään kuvaus hankealueen ny-
kytilasta ja esitellään YVA:ssa tarkasteltavat vaihtoehdot. Lisäksi kerrotaan, miten hankkeen vaiku-
tuksia on tarkoitus arvioida ja mitä selvityksiä laaditaan vaikutusten arvioimiseksi. Arvioinnin tulok-
set esitetään YVA-selostuksessa, joka valmistuu vuonna 2022. 

YVA-menettelyn rinnalla etenee tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitus. YVA-menettely ja osayleis-
kaavoitus sovitetaan yhteen mm. yhteisten luonto- ja ympäristöselvitysten sekä vaikutusarviointien 
osalta. Osayleiskaavan laadinnassa hyödynnetään YVA-menettelyn yhteydessä laadittavia luonto- 
ja ympäristöselvityksiä. YVA-selostuksen ja kaavaluonnoksen esittelytilaisuus on tarkoitus yhdistää 
samaan tilaisuuteen.  

1.2 Hankkeesta vastaava 

1.3 Hankealueen yleiskuvaus 
Hankealue sijoittuu Parkanoon Takakangas-Pihlajaharjun alueelle noin 15 kilometriä Parkanon kes-
kustan luoteispuolelle. Hankealueen ala on 2269 hehtaaria. 
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Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsää, ojitettuja soita sekä maatalouskäytössä 
olevaa peltoa ja turvetuotantoalueita, joista osa on poistettu käytöstä. Alueella on kaksi pientä lam-
pea. Hankealueen metsät ovat pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankealueella 
on myös Metsähallituksen hallinnoimia alueita. 

Hanke sijoittuu suurimmaksi osaksi maakuntakaavaan merkitylle tuulivoimatuotantoon soveltu-
valle alueella.  

2 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympä-
ristövaikutusten arviointia ja sen yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa 
sekä lisätä kaikkien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ei ole lupamenettely eikä YVA:ssa tehdä päätöksiä hankkeen 
toteuttamisen osalta. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) ja siitä annettu perus-
teltu päätelmä liitetään hanketta koskeviin lupahakemuksiin. YVA-menettelyn tarkoituksena on 
tuottaa kansalaisille lisätietoa hankkeesta, tuottaa hankkeesta vastaavalle tietoa ympäristön kan-
nalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaisille tietoa sen arvioimiseksi, täyttääkö 
hanke luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa hankkeen toteuttamiselle voidaan 
myöntää. 

Lisätietoja YVA-laista on luettavissa mm. internetissä ympäristöministeriön sivuilta: 
https://ym.fi/ymparistovaikutusten-arviointia-koskeva-lainsaadanto 

2.1 YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen 
YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. YVA-lain (252/2017) liitteessä 1 on luettelo hankkeista, joihin on aina 
sovellettava YVA-menettelyä. YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimahankkeissa, joissa 
tuulivoimaloiden määrä on vähintään 10 kpl tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Takakan-
kaan tuulivoimahankkeeseen on YVA-lain liitteen 1 mukaan sovellettava YVA-menettelyä, koska 
hankkeen kokonaisteho ylittää 45 megawattia. 

2.2 YVA-menettelyn osapuolet 
Parkanon tuulivoimahankkeesta vastaava on Parkanon Tuuli Oy. Yhteysviranomaisena toimii Pir-
kanmaan ELY-keskus. YVA-konsulttina toimii Sitowise Oy. 

2.3 Arviointimenettelyn vaiheet 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka koostuu YVA-
ohjelmavaiheesta ja YVA-selostusvaiheesta (Taulukko 2.1, Taulukko 2.2 ja Kuva 2.1). 

2.3.1 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

YVA-ohjelma sisältää kuvauksen hankealueen nykytilasta. Arviointiohjelmassa kuvataan, mitä hank-
keen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana selvitetään sekä miten arviointi ja 
siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään. Ar-
viointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava (Parkanon Tuuli Oy) on toimittanut ympäristövai-
kutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle (Pirkanmaan ELY-keskus). 

https://ym.fi/ymparistovaikutusten-arviointia-koskeva-lainsaadanto
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2.3.2 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

YVA-selostus sisältää ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Arvioinnin perusteena ovat YVA-
ohjelmassa esitetty toimintasuunnitelma sekä YVA-ohjelmasta yhteysviranomaiselta saatu lau-
sunto. 

Taulukko 2.1. YVA-ohjelman sisältö (Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä (277/2017) 3 §). 

 

3 § 
Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin: 

1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maan-
käyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaa-
vasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta; 

2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kan-
nalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättämi-
nen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton; 

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista; 
4) kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä; 
5) ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden 

rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä 
laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioita-
vien ympäristövaikutusten rajaukselle; 

6) tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä 
aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä 
oletuksista; 

7) tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä; sekä 
8) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näi-

den liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajan-
kohdasta. 
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Taulukko 2.2. YVA-selostuksen sisältö (Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä (277/2017) 4 §). 

 

4 § 
Arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin seuraavat tiedot, jotka ovat tar-
peen perustellun päätelmän tekemiselle ottaen huomioon kulloinkin saatavilla oleva tietä-
mys ja arviointimenetelmät: 

1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeim-
mistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnon-
varat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä 
sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan 
pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hankkeen rakenta-
mis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet mukaan lukien; 

2) tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteut-
tamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä 
hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin; 

3) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen 
kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitel-
miin ja ohjelmiin; 

4) kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos 
hanketta ei toteuteta; 

5) arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen 
alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä 
toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoi-
met; 

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

7) tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista; 
8) vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu; 
9) tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, 

mukaan lukien ympäristövaikutukset; 
10) ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja mer-

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

liittyvistä seurantajärjestelyistä; 
12) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen 

suunnitteluun; 
13) luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadin-

nassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnis-
tamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa tode-
tuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä; 

14) tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä; 
15) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; 

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

Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen vä-
littömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myön-
teiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen 
hankkeiden kanssa. 



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

19 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 

  

Kuva 2.1. YVA-menettelyn vaiheet. YVA-selostus ja siitä annettu perusteltu päätelmä liitetään mu-
kaan hanketta koskeviin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. 

2.3.3 Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus toimittaa kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuk-
sen nähtävilläoloajan päättymisestä hankkeesta vastaavalle perustellun päätelmän. Se on yhteys-
viranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä päätelmä, joka on tehty arvi-
ointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen oman tar-
kastelun pohjalta. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä 
liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee var-
mistaa, että yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Tar-
vittaessa perusteltu päätelmä tulee ajantasaistaa.  

Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteys-
viranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa. 

2.3.4 Vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä 

YVA:n tarkoitus on lisätä kaikkien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-ohjelma ja 
YVA-selostus ovat julkisia asiakirjoja. Yhteysviranmainen kuuluttaa alueella ilmestyvässä lehdessä 
niiden nähtävilläolosta, jolloin kaikilla halukkailla on mahdollisuus esittää niistä mielipiteitä. 

1. VAIHE
Parkanon Tuuli Oy toimittaa YVA-
ohjelman yhteysviranomaiselle 

(Pirkanmaan ELY-keskus).

(YVA-ohjelma)

Kuulutukset
Arviointiohjelma
nähtävillä 30 vrk

Yleisötilaisuus
Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot

Yhteysviranomaisen lausunto 
arviointiohjelmasta
(1 kk nähtävilläolon 

päättymisestä)

2. VAIHE
Parkanon Tuuli Oy toimittaa YVA-
selostuksen yhteysviranomaiselle 

(Pirkanmaan ELY-keskus)

(YVA-selostus)

Kuulutukset
Arviointiselostus

nähtävillä  30 - 60 vrk
Yleisötilaisuus

Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot

Yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä 

arviointiselostuksesta
(2 kk nähtävilläolon 

päättymisestä)
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YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana on auki asukaskysely, johon kaikki halukkaat voivat vastata in-
ternetissä. Asukaskyselystä tiedotetaan hankkeen internet-sivulla ja lähialueiden asukkaille posti-
laatikkoon jaettavalla tiedotteella.  

YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen nähtävilläolon aikana pidetään yleisötilaisuus, joissa esitellään 
hanketta ja sen YVA:a. 

Hanketta varten on perustettu seurantaryhmä, johon on kutsuttu alueen asukkaiden, yhdistysten 
ja järjestöjen edustajia. Seurantaryhmä voi kommentoida YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen luon-
nosta ennen niiden valmistumista. 

Seurantaryhmään on kutsuttu seuraavat tahot: 

• Kuivasjärven Eränkävijät  
• Vuorijärven Metsästysseura  
• Parkanon-Karvian riistanhoitoyhdistys 
• Susiperän Metsästysseura  
• MTK Parkano  
• MHY Kihniö-Parkano 
• Pohjois-Parkanon kyläseura  
• Pohjois-Parkanon maamiesseura 
• Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta 
• Kuivasjärven pienviljelijä yhdistys 
• Pohjois-Parkanon nuorisoseura 
• Pro Parkano Ry 
• Parkanon yrittäjät ry 
• Suomen luonnonsuojeluliiton Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys 
• Parkano Seura ry 
• Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry 
• Parkanon nuorisovaltuusto pj 
• Parkanon Matkailu ry 
• Kipinäpartio ry 
• Kuivasjärven eteläinen pvy 
• Lakeland Wild Oy 
• Pro Kuivasjärvi 
• Kuivasjärven kalastuskunta 
• Luonnonvarakeskus 
• Metsähallitus 

Seurantaryhmän kokouksiin on kutsuttu mukaan myös Parkanon kaupungin, Pirkanmaan ELY-kes-
kuksen, Pirkanmaan liiton, Satakuntaliiton ja Pirkanmaan maakuntamuseon edustajia.  

Yhteysviranomainen ylläpitää internet-sivua (www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-Pihlajanhar-
juTuulivoimahankeYVA), jonne on koottu hankkeen YVA-asiakirjat. 

2.4 YVA-menettelyn ja osayleiskaavan yhteensovittaminen 
YVA-menettelyä ja tuulivoimaosayleiskaavaa tehdään samanaikaisesti, mutta erillisinä prosesseina. 
YVA:n ja kaavoituksen yleisötilaisuudet pidetään samanaikaisesti. YVA-ohjelman yleistilaisuudessa 
esitellään myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. YVA-selostuksen yleisötilaisuudessa esitel-
lään myös kaavan laatimisvaiheen aineistoa (kaavaluonnos). 
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YVA-menettelyyn ja kaavoitukseen liittyvät viranomaisneuvottelut pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan yhdistämään. 

YVA:ssa tuotettuja tietoja hyödynnetään osayleiskaavoituksessa. 

2.5 YVA-menettelyn aikataulu 
Seuraavassa taulukossa on arvio YVA-menettelyn aikataulusta. 

Taulukko 2.3. YVA-menettelyn aikataulu. 

Työvaihe  Tavoiteaikataulu 
YVA-ohjelman laadinta 6–12/2021 
Selvitysten laadinta 4/2021–5/2022 
YVA-ohjelma nähtävillä ja yhteysviranomaisen lausunto  1/2021–3/2022 
YVA-selostuksen laadinta 3–6/2022 
YVA-selostus nähtävillä ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 8–11/2022 

3 Takakankaan tuulivoimahanke 

3.1 Hankkeen tausta, tarkoitus ja tavoitteet 
Vuoden 2020 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2041 MW ja käytössä oli 821 tuulivoima-
laa. Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2020 noin 7,8 TWh, joka vastasi noin 9,6 % Suomen vuoden 
2020 sähköntuotannosta (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2021; Energiateollisuus 2021).  

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jäl-
keen. Nykyisen ilmastolain tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 pro-
senttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen 
energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että 
sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. 

Takakankaan tuulivoimahankkeen toteuttamisen tavoitteena on osaltaan lisätä Suomen tuulivoi-
makapasiteettia sekä lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää ja vastata siten ilmastopoliitti-
siin tavoitteisiin.  

Vuonna 2020 julkaistussa Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartassa on tunnistettu keinoja tämän-
hetkisten päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoteen 2030 mennessä Pirkanmaa on sitoutunut 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta ja loput 20 % on määrä sitoa 
hiilinieluihin ja kompensoida muilla keinoin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi energiantuotannon 
ja energiatehokkuuden osalta toimenpiteinä mainitaan puhtaan energian investointien ja käyttö-
osuuden lisääminen (tuulivoima, aurinkoenergia, ympäristö- ja geoterminen lämpö, vesivoima ja 
ydinenergia) sekä tuulivoiman luvitukseen ja neuvontaan liittyvien palvelujen lisääminen ja tunne-
tuksi tekeminen.  

Vuonna 2022 valmistuu myös uusi Pirkanmaan energiastrategia, jonka pohjaksi on tehty Pirkan-
maan energiajärjestelmäselvitys vuonna 2021. Selvityksessä todetaan, että uusien tuulivoimapro-
jektien toteutuminen mahdollistaisi noin 1200 gigawattitunnin kulutuksen korvaamisen tuulivoi-
malla. Pirkanmaan alueella onkin suunnitteilla lukuisia uusia tuulivoimatuotantoalueita. 

Pirkanmaan maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoi-
maloiden alueet. Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahanke sijoittuu suurimmaksi osaksi maakun-
takaavassa esitetylle tuulivoima-alueella (tv1). Toteutuessaan tuulivoimahanke vastaa osaltaan 
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maakuntakaavan ja Pirkanmaan energiastrategian tavoitteisiin ja edistää valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden toteutumista. 

Tuulivoimahanke lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta yhteisöverojen 
lisäksi kuntien kunnallis- ja kiinteistöveroja. Alueen maanomistajille maksetaan vuokratuloa alueen 
hyödyntämisestä tuulivoimatoimintaan. Tuulivoimahankkeella tulee toteutuessaan olemaan myön-
teisiä vaikutuksia myös alueella toimiviin suunnittelu- ja rakennusalan yrityksiin suunnittelu- ja ra-
kennusvaiheessa. Lisääntyneellä taloudellisella aktiivisuudella on myönteisiä välillisiä vaikutuksia 
myös alueen muihin toimialoihin kuten palvelualaan. 

3.2 Hankkeen suunnittelutilanne ja aikataulu 
Parkanon Tuuli Oy on aloittanut hankkeen esisuunnittelun vuonna 2020. Hankkeesta vastaava on 
tehnyt alueelle alustavia selvityksiä ja todennut, että alue soveltuu tuulivoimatuotantoon.  

Tuulivoimahankkeen suunnittelun lähtökohtana on sijoittaa voimalat tuulivoimatuotannon kan-
nalta tehokkaasti ja taloudellisesti. Hankkeen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hanke-
alueen ympäristöön sekä lähialueiden asutukseen. Tuulivoimalat sijoitetaan maastoon siten, että 
ne aiheuttavat kokonaisuudessaan mahdollisimman vähän haittaa. Alustavat sähkönsiirtoreittivaih-
toehdot selvitetään YVA-selostusvaiheessa.  

Hankkeen suunnittelu etenee rinnakkain YVA-menettelyn kanssa. Hankealueelle tehtävien selvitys-
ten tuloksia hyödynnetään tuulivoimahankkeen suunnittelussa. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja 
voimajohtojen sijainnit suunnitellaan ja osoitetaan osayleiskaavassa, ja voimaloiden lopullinen si-
jainti määritellään rakennuslupahakemuksessa. 

Parkanon Tuuli Oy:n tavoitteena on viedä hankkeen rakennuslupamenettely läpi vuoden 2022 ai-
kana, jolloin tuulivoimahanke voisi olla ainakin tuotantokäytössä vuoden 2023 aikana. 

 

3.3 Hankkeen tekninen kuvaus 
3.3.1 Maankäyttötarve 

Tuulivoimaloiden välinen etäisyys on noin 700–900 metriä. Alueella voidaan edelleen jatkaa met-
sätaloutta lukuun ottamatta tuulivoimaloiden ja sähköaseman rakennuspaikkoja ja uusia huolto-
teitä. Virkistyskäyttö ja metsästys ovat mahdollisia hankealueella. Rakentamisvaiheessa kunkin voi-
malan kohdalla puusto kaadetaan yleensä noin 0,6–1 hehtaarin alueelta. Käytön aikana puutto-
mana säilyvät huoltoteiden lisäksi myös työskentelyalueet (noin 40 m x 40 m). 

3.3.2 Tuulivoimahankkeeseen liittyvät rakenteet 

Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahanke muodostuu enintään 14 voimalasta. Rakenteisiin sisäl-
tyvät tuulivoimalat perustuksineen, voimaloiden väliset huoltotiet, voimaloita yhdistävät keskijän-
nitekaapelit (20–36 kV maakaapelit), muuntamot, hankealueelle sijoittuva sähköasema sekä 

Takakangas-Pihlajaharjun tuulipuiston suunnittelu- ja toteutusaikataulu 
Esiselvitysvaihe ja kaavoitusaloite  2019–2021 
Ympäristövaikutusten arviointi  2021–2022 
Osayleiskaava   2021–2023 
Tekninen suunnittelu   2021–2023 
Rakennuslupamenettely   2023 
Tuulivoimahanke tuottaa sähköä  2024 - 
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alueelliseen sähkönsiirtoverkkoon liitettävä voimajohto, joka on tarkoitus toteuttaa 110 kV:n ilma-
johtona. 

Tuulivoimaloiden rakenne ja perustustavat 

Tuulivoimala muodostuu tornista, 3-lapaisesta roottorista ja konehuoneesta. Tornien rakentami-
sessa on käytössä erilaisia tekniikoita. Takakankaan tuulivoimaloiden tornit on alustavan suunnitel-
man mukaan tarkoitus toteuttaa umpinaisina lieriötorneina. Lieriötornit voidaan toteuttaa teräsra-
kenteisina tai betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. hybriditornina. Myös esimerkiksi ristikkoraken-
teiset tai harustetut tornit ovat mahdollisia.  

Takakankaan tuulivoimaloiden yksikkötehoksi on suunniteltu 8–10 MW. Voimaloiden kokonaiskor-
keus on enintään 300 m, siten että voimaloiden tornien napakorkeus (roottorin kiinnityspiste) on 
200 m ja lapojen pituus 100 m. 

 

Kuva 3.1. Tuulivoimalan rakenne ja koko.  

Tuulivoimalat rakennetaan perustusten päälle. Perustamistavan valinta tehdään voimalakohtaisesti 
rakentamispaikan pohjaolosuhteiden mukaan. Tarvittavat pohjatutkimukset tehdään hankkeen ra-
kennussuunnitteluvaiheessa. 

Vaihtoehtoisia perustamistekniikoita ovat maavarainen teräsbetoniperustus, teräsbetoniperustus 
massanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävä teräsbetoniperustus tai kallioankkuroidut teräsbe-
toniperustukset (Kuva 3.2). 
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Kuva 3.2. Periaatekuvat tuulivoimalan vaihtoehtoisista perustamistavoista. 

Tieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tieverkostolta ympärivuotista liikennöintimahdolli-
suutta. Olemassa olevia yksityisteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan, mutta ne saattavat olla 
liian kapeita, heikosti kantavia tai geometrialtaan sopimattomia pitkille ja raskaille kuljetuksille. Ra-
kennettavien uusien ja parannettavien nykyisten teiden kaarteiden ja liittymien mitoituksessa on 
otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli 50 metriä pitkinä 
erikoiskuljetuksina, jolloin liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa. Joissakin voima-
latyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta tuulivoimalan kasaa-
misalueella. Tällöin vaadittava kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin ja tiet voivat olla kaarteissa 
kapeampia ja kaarteet jyrkempiä.  

Yksityistieverkoston suunnittelussa hyödynnetään olemassa olevaa tiestöä, joka kunnostetaan ras-
kaalle kalustolle sopivaksi. Tiet mitoitetaan tuulivoimalan toimittajan vaatimusten mukaisesti. Tie-
rakenteen sora- ja murskekerrosten yhteispaksuus vaihtelee tavallisesti noin 40–70 cm välillä poh-
jamaan laadusta riippuen. Tien leveys on yleensä noin 6 metriä, kaarteissa hieman suurempi. 
Yleensä vaatimuksena on, että tie kestää 17 tonnin akselipainon. Tien periaatekuva on esitetty seu-
raavassa kuvassa (Kuva 3.3Kuva 3.3. Periaatekuvat rakennettavien teiden rakenteista.). 

Tuulivoimahankkeen rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvon-
tatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. 
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Kuva 3.3. Periaatekuvat rakennettavien teiden rakenteista. 

Työskentely- ja varastointialueet 

Tuulivoimalan rakentamista varten tarvitaan voimalapaikan viereen nosturipaikka asennusaluei-
neen (työskentelyalue). Yleensä työskentelyalue on kooltaan noin 40 x 40 m, jonka rakenteellinen 
mitoitus kestää nosturin ja nostettavien kappaleiden yhteispainon. Voimalan kokoamiseen käytet-
tävää nosturia varten tarvitaan lisäksi noin 6 x 160 metrin kokoinen alue. Nosturialueena pyritään 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään rakennettuja huoltoteitä. 

Työskentelyalueelle tuodaan voimalan osat ja nosturialueelle pystytetään nosturi. Tarvittavan työs-
kentelyalueen koko riippuu voimalatyypistä ja roottorin asennustavasta. Lavat voidaan kiinnittää 
napaan maassa, minkä jälkeen roottori nostetaan paikalleen, tai kiinnittää yksitellen suoraan na-
paan sen jälkeen, kun tämä on kiinnitetty konehuoneeseen. Nostotavasta ja voimalatyypistä riip-
puen metsää raivataan työskentelyalueen ympäriltä korkeintaan joidenkin kymmenien metrien 
etäisyydelle saakka. Jos voimalan työskentelyalue on pieni, rakennetaan hankealueelle yleensä vä-
hintään yksi suurehko varastoalue, jossa säilytetään rakentamisen aikana tuulivoimalan osia, tar-
vikkeita ja koneita. Varastoalueen pinta-ala on 5 000–10 000 m2. 

3.3.3 Sähkönsiirron rakenteet 

Hankealueen sisäinen sähkönsiirto 

Hankealueen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloilta sähköasemille toteutetaan 20–36 kV maakaa-
peleilla. Hankealueelle tarvitaan sähköasema. Maakaapelit asennetaan pääsääntöisesti hankealu-
eella huoltoteiden yhteyteen kaapeliojaan suojaputkessa.  

Hankealueen sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä muuntajia. Tuulivoimalat tarvitse-
vat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen 20–36 kV tasolle. Voimalakohtaiset 
muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä 
muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamokopissa. 

Tuulivoimahankkeen liittäminen valtakunnalliseen sähköverkkoon 

Tuotettu sähkö siirretään Fingridin verkkoon 110 kV ilmajohdolla hankealueen yhteyteen rakennet-
tavalta 20–36 kV/110 kV muuntoasemalta (sähköasema). Sähköaseman tilantarve on arviolta noin 
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50 x 40 metriä. Sähköasemat kootaan komponenteista − painavin yksittäinen komponentti on 
muuntaja. Muuntajien (40 MVA) yksittäispainot ovat noin 31 tonnia. 

Voimajohdon rakenteet 

Voimajohto on tarkoitus toteuttaa 110 kV:n ilmajohtona. Voimajohdon pylväät ovat harustettuja 
portaalipylväitä, joiden materiaalina on teräs. Pylväiden korkeus on noin 18–23 metriä. Yksittäisissä 
kohdissa esimerkiksi kulmapylväinä käytetään mahdollisesti vapaasti seisovia ristikkorakenteisia 
pylväitä. Pylväitä voimajohtoalueella on noin 200–250 metrin välein.  

Uuteen maastokäytävään rakennettaessa 110 kV ilmajohto edellyttää noin 26–30 metriä leveän 
puuttomana pidettävän alueen, johtoaukean. Lisäksi johtoaukean molemmin puolin on kymmenen 
metriä leveä reunavyöhyke. Tällä vyöhykkeellä puiden kasvua rajoitetaan, jotta puita ei kaadu joh-
timien päälle. Johtoalue muodostuu johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä, jolloin koko johtoalueen 
leveys on noin 46 metriä.  

 

Kuva 3.4. Hankkeen voimajohto on tarkoitus rakentaa ilmajohtona. 

3.3.4 Tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron rakentamisvaiheet 

Rakennustyöt aloitetaan huoltoteiden ja tuulivoimaloiden kokoamisalueiden rakentamisella. Tei-
den rakentamisen yhteydessä asennetaan tarvittavat kaapelit ja niiden suojaputket teiden reuna-
alueille. Samanaikaisesti aloitetaan sähköasemien rakentaminen sekä sähkönsiirtoon tarvittavan 
110 kV ilmajohdon rakentaminen. Tuulivoimaloiden perustuksia rakennetaan sitä mukaan, kun tar-
vittavat yhteydet rakentamispaikoille ovat valmiina. Tuulivoimalat kuljetetaan hankealueelle osissa 
ja kootaan valmiiksi sijoituspaikalla. 

3.3.5 Rakentamisen aikainen liikenne ja kiviaineksen tarve 

Hankkeen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tieverkon ja asennus-
kenttien rakentamiseen tarvittavien maa-aineisten kuljetuksista. Tuulivoimaloiden osat (tornit, ko-
nehuoneet ja lavat) kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa 
tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti Porin 
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Mäntyluodon tai muun länsirannikon sataman kautta. Kuljetusmatka satamista hankealueelle on 
noin 125 kilometriä. Yksittäisen voimalan rakentaminen edellyttää 12–14 erikoiskuljetusta sekä li-
säksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä voimalaa kohden tarvitaan osien, varusteiden ja tarvikkei-
den kuljetuksiin 30–100 rekka-autokuormaa riippuen voimalatyypistä. 

Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvitaan kiviaineksia keskimäärin noin 0,5 metrin 
vahvuisen kerroksen ja työskentelyalueiden rakentamiseen noin 1,0 metrin rakenteellisen murske- 
ja louhekerroksen. Tarvittavan asennuskentän pinta-ala on noin 5 000–8 000 m² voimalaa kohti tur-
biinitoimittajasta riippuen. Yhteensä kiviaineksia tarvitaan maaperältään hyvissä olosuhteissa noin 
6 000–8 000 irto-m3 voimalaa kohti, mikä vastaa noin 250 rekka-autokuormallista. Näiden lisäksi 
tulevat muiden työkoneiden kuljetukset sekä työntekijöiden henkilökuljetukset. 

Mahdollisimman tarkalla massatasapainon hallinnalla pyritään minimoimaan rakentamiseen tarvit-
tavien louheiden ja murskeiden kuljetusta pitkiä matkoja. Materiaalit hankitaan mahdollisuuksien 
mukaan hankealueen sisäpuolelta. 

Liikennemäärät ja kilometripituudet tarkentuvat YVA-selostusvaiheessa tuulivoimahankkeen suun-
nittelun edetessä. 

3.3.6 Huolto ja ylläpito 

Tuulivoimahanke 

Toiminnan aikana tuulivoimaloiden käyttöä valvotaan ja vikoja korjataan kaukovalvonnan avulla. 
Vähäisten käyttöhäiriöiden sattuessa tuulivoimalat voidaan käynnistää uudelleen kauko-ohjauk-
sella. Suurempien häiriöiden yhteydessä korjaustyöt tehdään paikan päällä, minkä jälkeen voimalat 
käynnistetään paikallisesti. 

Tuulivoimaloiden huolto-ohjelman mukainen huolto tehdään noin 1–2 kertaa vuodessa. Huollon ja 
ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös talvisin. Huolto-ohjel-
man mukaisten käyntien lisäksi voimaloilla arvioidaan olevan noin 1–2 ennakoimatonta huolto-
käyntiä vuodessa. Keskimäärin kullekin voimalalle tehdään noin kolme huoltokäyntiä vuodessa. 
Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotantotappioiden 
minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat. 

Huollosta vastaa huoltohenkilöstö ja huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Ras-
kaammat välineet ja komponentit nostetaan konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. 
Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös autonosturia ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantu-
essa mahdollisesti telanosturia. 

Osassa tuulivoimalamalleista on vaihdelaatikko, joka sisältää noin 500-1000 litraa öljyä. Vaihdelaa-
tikon mahdollinen vuotoöljy kerätään talteen konehuoneeseen tai tornin alaosaan. Öljy vaihdetaan 
noin viiden vuoden välein. Joka viides vuosi vaihdetaan myös hydrauliikkaöljy. Huoltohenkilöstö 
kuljettaa vaihdetun öljyn pois. Jätteiden käsittely ja säilytys hoidetaan niin, etteivät vuotaneet tai 
läikkyneet aineet pääse pilaamaan maaperää tai pohjavettä. 

Sähkönsiirto 

Voimajohdon kunnossapidosta vastaa voimajohdon omistaja. Voimajohtojen kunnossapito vaatii 
säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkistukset tehdään noin 1–3 vuoden välein. Hank-
keen sähkönsiirto on tarkoitus hoitaa ilmajohdolla.  
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3.3.7 Tuulivoimahankkeen käytöstä poisto 

Tuulivoimaloiden käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Perustusten käyttöikä on noin 50 vuotta ja kaa-
peleiden noin 30 vuotta. Koneistoja uusimalla voimaloiden käyttöikä voi nousta jopa 50 vuoteen. 

Käytöstä poistetut tuulivoimalat puretaan osiin ja myydään edelleen uusiokäyttöön tai romutetta-
vaksi. Lähes kaikki tuulivoimalan osat ovat kierrätettävissä. Metallikomponenttien osalta kierräty-
saste on jo nykyisin hyvin korkea, yleensä jopa lähes 100 prosenttia. Itse turbiinin sisältämät me-
kaaniset ja sähkötekniset laitteet romutetaan ja hyödynnettävät aineet otetaan talteen. Muoviosat 
voidaan hyödyntää energiajätteenä. Lapojen lasikuitu- ja epoksimateriaaleille on Suomessa kehi-
tetty uusiokäyttöä, ja ne kierrätetään sen hetkisten parhaiden käytänteiden mukaisesti.  

Tuulivoimaloiden purkamisen jälkeen perustukset jätetään paikalleen maisemoituna. Perustukset 
voidaan tarvittaessa poistaa ja syntyvä kuoppa täyttää ympäristössä esiintyvien kaltaisilla maa-ai-
neksilla. Kasvillisuus saa palautua luontaisesti ennalleen tuulivoimalan purkamisen jälkeen. Käy-
töstä poistosta ja maisemoinnista vastaa hankkeesta vastaava.  

Sähkökaapelit poistetaan tai jätetään kaapeliojaan. Kaapelit on myös mahdollista asentaa putkeen, 
jolloin maakaapelin poiston jälkeen muovinen suojaputki jää maahan. Kaapeleiden poistamisesta 
tai paikalleen jättämisestä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa tai 
terveyshaittaa pitkälläkään aikavälillä. Kaapeleiden poistamatta jättämisellä tulee ympäristöminis-
teriön linjauksen mukaan olla ympäristönsuojelulliset perusteet. Ympäristöön kohdistuvat vaiku-
tukset voivat olla jopa suuremmat kaapelien poistamisen yhteydessä verrattuna siihen, että ne jä-
tetään paikoilleen. Käytöstä poistosta vastaa hankkeesta vastaava. 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta. Perusparannuksilla käyttöikää on mahdollista 
jatkaa 20–30 vuodella. Tuulivoiman tuotannon loputtua hankealueella voimajohdot voidaan jättää 
paikalleen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua. Tarpeettomaksi jääneen voimajohdon ra-
kenteet voidaan purkaa ja materiaalit kierrättää. 

3.4 Tuulisuus 
Suomen tuuliolosuhteita kuvaavan tuuliatlaksen (www. tuuliatlas.fmi.fi ) mukaan hankealueen pää-
tuulensuunta (kuva 3.5) on lounaasta kohti koillista. Tuulennopeus kasvaa korkeuden kasvaessa. 
Tuulen nopeuden kasvu riippuu useasta tekijästä, kuten maaston muodoista ja korkeuseroista, 
maaston rosoisuudesta sekä ilman lämpötilamuutoksista. Tuuliatlaksen mukaan hankealueella vuo-
den keskimääräinen tuulen nopeus on 100 metrin korkeudella noin 6,0 m/s ja 200 metrin korkeu-
della noin 7,5 m/s ja 300 metrin korkeudella 8,4 m/s (kuva 3.6). 

http://www.tuuliatlas.fi/
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Kuva 3.5. Hankealueen tuulen suhteelliset osuudet eri suunnista (Tuuliatlas 2021). 

 

Kuva 3.6. Hankealueen tuulennopeus korkeuden suhteen (Tuuliatlas 2021). 

4 Arvioitavat vaihtoehdot 
Takakankaan tuulivoimahankkeen vaihtoehdossa VE1 on 14 tuulivoimalaa ja vaihtoehdossa VE2 on 
12 tuulivoimalaa (Kuva 4.1.). Voimaloiden yksikköteho on 8–10 MW ja kokonaiskorkeus 300 metriä. 
Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin tarkastellaan hankealueen kehittymistä ilman tuu-
livoimatuotantoa.  
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Kuva 4.2. Voimaloiden sijoitusvaihtoehdot VE1 ja VE2 Takakangas-Pihlajaharjun hankealueella. 

Sähkö siirretään noin 11 kilometriä pitkällä 110 kV voimajohdolla hankealueelta kaakkoon Linnan-
järven eteläpuolelle Fingridin verkkoon (Kuva 4.2). Voimajohdon sijaintia tarkennetaan YVA-ohjel-
masta saatavan palautteen perusteella.  
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Kuva 4.2. Alustava sähkönsiirtoreitti 110 kV ilmajohdolla hankealueelta Fingridin verkkoon. 

5 Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat 

5.1 Suunnitelmista ja luvista 
Parkanon tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää erinäisten suunnitelmien laatimista ja 
lupien hakemista. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja niihin rinnastettavat päätökset on 
koottu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 5.1). Hankkeen edetessä voi tulla esiin myös 
erityistapauksia, jotka vaativat mahdollisesti omia lupamenettelyjä. Mahdollisesti tarvittavat luvat 
on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5.1). 

Luvuissa 5.2 - 5.11 on kuvattu tarkemmin lupien ja suunnitelmien tarve tässä hankkeessa. 
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Taulukko 5.1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat.  

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Maankäyttöoikeudet ja -sopi-
mukset 

 Hankkeesta vastaava 

YVA-menettely YVA-laki (252/2017) Pirkanmaan ELY-keskus  

Osayleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Parkanon kaupunginvaltuusto 

Rakennuslupa  Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Parkanon kaupungin Rakennus- 
ja ympäristölautakunta 

Voimajohtoalueen tutkimuslupa Laki kiinteän omaisuuden ja eri-
tyisten oikeuksien lunastuksesta 
(603/1977) 

Maanmittauslaitos 

Voimajohdon johtoalueen lu-
nastuslupa 

Lunastuslaki 
(603/1997) 

Valtioneuvosto 

Sähkömarkkinalain mukainen 
lupa 

Sähkömarkkinalaki 
(588/2013) 

Energiavirasto 

Erikoiskuljetuslupa Liikenne- ja viestintäministeriön 
asetus erikoiskuljetuksista ja eri-
koiskuljetusajoneuvoista 
(786/2012) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelausunto / lentoeste-
lupa 

Ilmailulaki (864/2014)  Fintraffic Oy / 
Liikenne ja viestintävirasto  
Traficom 

 

5.2 Maankäyttöoikeudet ja -sopimukset 
Hankkeesta vastaava lunastaa johtoalueelle rajoitetun käyttöoikeuden tai järjestää muuten 
johtoalueen hallinta- ja sopimusasiat. 

Hankkeesta vastaava on jo tehnyt maanvuokrausesisopimuksia tuulivoimaloiden paikoista. 
Tuulivoimahankkeen tuottamaan sähkön siirtoon tarvittavat maakaapelit sijoittuvat pääosin 
yksityisten maanomistajien maa-alueille. Hankkeen toteuttaja tekee maanomistajien kanssa 
tarvittavat sopimukset. Jollei sopimukseen päästä, kunnan rakennusvalvonta voi ratkaista 
sijoittamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 132/1999 § 161).  

Mikäli voimajohtoalueen ja pylväspaikkojen osalta ei päästä sopimuksiin maanomistajien kanssa 
menetellään lunastuslain (603/1977) ja sähkömarkkinalain (386/1995) mukaisin menettelyin. 

5.3 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) kuvataan hanke sekä selvitetään ja 
arvioidaan sen mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset, mukaan lukien vaikutukset ihmis-
ten elinoloihin. 

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita. 
YVA-menettely on esitelty tarkemmin tämän YVA-ohjelman luvussa 2. 
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5.4 Osayleiskaavoitus 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavaa, joka laaditaan maankäyttö- ja 
rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan 
käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

5.5 Rakennusluvat 
Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii rakennusluvat, jotka voidaan hakea Parkanon kaupungin ra-
kennusvalvonnasta, kun tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty. Rakennuslupa voidaan myöntää 
ehdollisena ennen kaavan lainvoimaisuutta. 

5.6 Voimajohtoalueen tutkimuslupa 
Voimajohtoreittien maastotutkimusta varten tarvitaan lunastuslain (Laki kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) 84 §:n mukainen lupa. Luvan tutkimuksen 
suorittamiseen antaa Maanmittauslaitos. Tutkimusluvan ehdoissa on määritelty tutkimusaikaisten 
vahinkojen korvausmenettely. 

5.7 Voimajohtoalueen lunastuslupa 
Maa-alueiden lunastus voimajohdon rakentamista varten edellyttää lunastuslain (Laki kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, 603/1977) mukaista lunastuslupaa 
voimajohdon johtoalueen lunastamiseksi ja voimajohdon tarvitseman käyttöoikeuden supistuksen 
sekä lunastuskorvausten määräämiseksi. Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö 
(TEM) ja luvan myöntää valtioneuvosto. Lunastuslupamenettelyä sovelletaan vain tarvittaessa. 

5.8 Sähkömarkkinalain mukainen lupa 
Mikäli sähkönsiirron turvaamiseksi on tarpeellista rakentaa vähintään 110 kilovoltin voimajohto, 
rakentamiseen on pyydettävä Energiavirastolta sähkömarkkina-lain (588/2013) 14 §:n mukainen 
hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen. 

5.9 Erikoiskuljetuslupa 
Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana alueelle tuotavat voimaloiden komponentit ylittävät 
normaaliliikenteelle sallitut mittarajat, joten kuljetukset edellyttävät erikoiskuljetusluvan 
hakemista. Erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Raskaan liikenteen kuljetuksia 
varten voi hakea ennakkopäätöstä Pirkanmaan ELY-keskuksen kuljetuslupayksiköltä. 

5.10 Lentoestelupa ja -lausunto 
Tuulivoimalan rakentaminen vaatii yleensä lentoesteluvan. Luvan tarve määritellään tarkemmin 
ilmailulaissa (864/2014). Pääsääntöisesti kaikki yli 30 metriä korkeat rakennelmat lähellä 
lentoasemia tai yli 60 metriä korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat lentoesteluvan 
hakemista Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom). Ilmailulain mukaan rakennelma ei saa häiritä 
ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle. 
Ilmailulain mukaan Traficomille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä Fintraffic Oy:n 
lausunto esteestä. 

Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Traficom voi antaa luvan esteen, kuten tuulivoimalan, 
asettamiseen. Mikäli Fintraffic lausuu, ettei lentoestelupaa tarvitse hakea, riittää Fintraffic Oy:n 
lausunto rakennusluvan liitteeksi. 
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Hanke edellyttää ilmailulain mukaisen lentoesteluvan. Jos rakennettava laite, rakennus tai 
rakennelma on yli 60 metriä korkea, tarvitaan lentoestelupa aina. Kaikkien enintään 45 kilometrin 
etäisyydellä lentoasemasta tai enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä varalaskupaikasta tai 
muun lentopaikan kuin ilmailulaissa (1194/2009) 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä 
sijaitsevien yli 30 metriä korkeiden laitteiden, rakennusten, rakennelmien tai merkkien 
rakentamiseen tulee olla Traficomin myöntämä lentoestelupa (Ilmailulaki (1194/2009) 165 §).  

Tuulivoimalaitoksen osalta lupaa haetaan voimalakohtaisesti erikseen jokaiselle voimalalle. 
Lupahakemus saatetaan vireille heti tarvittavien taustatietojen ollessa käytettävissä. 
Lupahakemuksen liitteenä on oltava Fintraffic Oy:n lausunto. 

5.11 Muut mahdollisesti tarvittavat luvat 

5.11.1 Ympäristölupa 

Tuulivoimarakentaminen voi edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 §:ssä määritellään toiminnan yleinen luvanvaraisuus. 27 §:n 
kohdassa 3 mainitaan toiminnan edellyttävän ympäristölupaa, mikäli siitä saattaa ympäristössä ai-
heutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua koh-
tuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden osalta eräiden naapurussuhteiden lain 17 §:n 1 momentin tar-
koittamaa kohtuutonta rasitusta voi lähinnä syntyä käyntiäänestä (melu) ja lapojen pyörimisen seu-
rauksena syntyvästä välkkeestä (valo). Rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huo-
mioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, voimakkuus ja kesto. Lisäksi on huo-
mioitava rasituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat.  

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojeluviranomainen harkitsee ja ratkaisee ympäristölu-
van tarpeen niiden toimintojen osalta, joissa lupaharkinta jää yleisen ympäristöluvanvaraisuuden 
varaan. Tarvittaessa ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojelulaissa (§ 34) ja ympäristön-
suojeluasetuksessa määrätyille lupaviranomaisille eli aluehallintoviranomaiselle tai kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle. Parkanon ympäristölupa-asiaa hoitaa kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomainen. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä toiminnan haitallisten ympäristövaiku-
tusten vähentämiseksi sekä toiminnan vaikutusten seuraamiseksi. 

5.11.2 Vesilain mukainen lupa 

Maa-alueelle sijoitettavan tuulivoimalan rakentaminen edellyttää vesilain (27.5.2011/587) mu-
kaista lupaa, mikäli voimalan rakentamisella on vesistövaikutuksia. Vesilain mukaisesta yleisestä lu-
vanvaraisuudesta säädetään lain 3 luvun 2 §:ssä. Laissa mainituista edellytyksistä lähinnä kyseeseen 
tulee momentin 1 kohtien 2 ja 8 mukaiset vaatimukset. Kohdan 2 mukaan lupa vaaditaan, mikäli 
hanke aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesi-
esiintymän tilan huononemista. Kohdan 8 mukaan, jos hanke vaarantaa puron uoman luonnontilan 
säilymisen. Lisäksi luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai 
lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suu-
ruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty vesilain 2 luvun 11 §:n nojalla. 

Tarvittaessa vesilupahakemukset tehdään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. 

5.11.3 Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa 

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, 
luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestä-
vän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luon-
nontutkimuksen edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi lakia sovelletaan luonnon ja maiseman 
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suojeluun ja hoitoon. Luonnonsuojelulaki sisältää useita alueiden tai lajien suojeluun liittyviä kiel-
toja ja määräyksiä.  

Joissain tapauksissa luonnonsuojelulain mukaisiin määräyksiin voidaan hakea poikkeamislupaa. 
Keskeisimpiä tuulivoimahankkeen rakentamiseen ja toimintaan mahdollisesti liittyviä poikkeuslupia 
ovat:   

• lupa luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen 
• lupa luontotyypin muuttamiskiellosta poikkeamiseen 
• lupa erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan heikentämis- ja hävittämiskiellosta poik-

keamiseen 
• lupa lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen 
• lupa poiketa luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- 

ja heikentämiskiellosta 

Tarvittavia poikkeuslupia haetaan kirjallisesti toimivaltaisilta lupaviranomaisilta. 

5.11.4 Liittymälupa maantiehen 

Mikäli hanke edellyttää uusien yksityisteiden liittymien rakentamista maanteille tai nykyisten yksi-
tyistieliittymien siirtämistä, laajentamista tai käyttötarkoituksen muuttamista, tarvitaan Maantie-
lain (2005/503) 37 §:n mukainen liittymälupa. Liittymä ei sijaintinsa puolesta saa vaarantaa maan-
tien turvallisuutta. Luvan myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. 

5.11.5 Lupa kaapeleiden ja johtojen sijoittamiseen maantie tiealueelle 

Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen (tiensuuntaisesti tai poikkisuuntaisesti) maantien 
tiealueelle tarvitaan aina ELY-keskuksen kanssa tehtävä sijoitussopimus. Tiealueelle sijoitettujen 
johtojen, kaapeleiden ja putkien rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien töiden tekemiseen 
haetaan työlupa ELY-keskukselta. Sijoittamisessa noudatetaan Sähkö- ja telejohdot ja maantiet –
ohjetta (Liikenneviraston ohjeita 15/2014). 

Mikäli hanke edellyttää voimajohdon tai kaapelin sijoittamista maantien tiealueen ulkopuolelle 
suoja- tai näkemäalueelle on rakentamisesta haettava maantielain (2005/503) 47 §:n mukainen 
poikkeamislupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. 

5.11.6 Muinaismuistolain poikkeamislupa 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettuja ilman erillistä 
päätöstä. Muinaismuistolain 11 §:n nojalla “Milloin kiinteä muinaisjäännös tuottaa sen merkityk-
seen verraten kohtuuttoman suurta haittaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuk-
sesta, johon on liitettävä muinaisjäännöstä koskeva tarkka selostus, Museovirastoa kuultuaan an-
taa luvan kajota muinaisjäännökseen tavalla, mikä muutoin 1 §:n 2 momentin mukaan on kielletty. 
Lupaan voidaan sisällyttää tarpeelliseksi katsottuja ehtoja. Jos 1 momentissa mainittu hakemus on 
muun kuin maanomistajan tekemä, on maanomistajaa kuultava. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen päätös, jolla on annettu lupa muinaisjäännökseen kajoamiseen, on alistettava opetus-
ministeriön vahvistettavaksi, milloin päätös on Museoviraston lausunnon vastainen. Luvan saami-
sesta muinaisjäännökseen kajoamiseen yleistä työhanketta toteutettaessa säädetään Muinaismuis-
tolain 13 §:ssä.” Muinaismuistolaista poikkeamisen tarve selviää hankkeen tarkemman suunnitte-
lun myötä, kun tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja sähkönsiirtoyhteydet on selvitetty. 
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Taulukko 5.2. Hankkeeseen mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 
Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki 

(527/2014) 
Kohdekuntien ympäristönsuoje-
luviranomainen,  
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-
tovirasto 

Vesilain mukainen lupa Vesilaki (587/2011) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-
tovirasto 

Luonnonsuojelulain poikkeamis-
lupa 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996, 
1587/2009, 767/2019) sekä  
EU:n luontodirektiivin 
(92/43/ETY) 16 (1) artikla ja liite 
IV (Lsl 49 §) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Liittymälupa maantiehen Maantielaki (503/2005) Pirkanmaan ELY-keskus 
Lupa kaapeleiden ja johtojen si-
joittamiseen yleiselle tiealueelle 

Maantielaki (503/2005) 47 §:n 
mukainen poikkeamislupa 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lupa sähköradan jännitekat-
koon ja ratatyöhön 

Väyläviraston ohje 23/2019, Eri-
koiskuljetukset rautatien tasoris-
teyksissä 

Väylävirasto 

Muinaismuistolain poikkeamis-
lupa 

Muinaismuistolaki (295/1963) Pirkanmaan ELY-keskus 

 

6 Arviointityön kuvaus 

6.1 Arvioitavat vaikutukset 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti 
ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön, elinkeinoihin ja luonnonvaroihin sekä näiden 
keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. 

Kullakin YVA-hankkeella on omat hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypilliset 
vaikutuksensa, joihin YVA-menettelyn yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt 
päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti. Ympäristövaikutus 
määritetään tilaksi, jossa hankealueella tai sen lähiympäristössä sijaitseva kohde muuttuu 
hankkeen rakennusvaiheessa tai käytön aikana. 

6.2 Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset 
Tuulivoimahankkeiden keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat 
visuaaliset vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös 
tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. 
Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät 
huomioon otettavat vaikutukset kohdistuvat linnustoon.  

Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta eli noin 50 vuoden 
mittaiselta ajanjaksolta. Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikaiset vaikutukset jakautuvat kolmeen 
vaiheeseen: rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä 
poistamisen aikaisiin vaikutuksiin.  

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat pääasiallisesti 
tiestön, tuulivoimala-alueiden ja ilmajohtojen rakentamisen vaatimasta kasvillisuuden 
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raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevaikutuksista sekä työmaakoneiden 
äänistä.  

Tuulivoimahankkeen käytön aikaiset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. 
Käytön 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. 

Ilmajohdoilla toteutettavan sähkönsiirron tyypillisiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset 
maankäyttöön, luontoarvoihin, maisemaan, elinympäristön viihtyisyyteen ja elinkeinoihin. Ilma-
johdoilla ja maakaapeleilla toteutettavien sähkönsiirtohankkeiden vaikutukset poikkeavat 
toisistaan. Maakaapeleilla toteutettavissa hankkeissa vaikutuksia aiheutuu lähinnä kaapelin 
asennusvaiheessa.  

Ilmajohdoista aiheutuu rakennusaikaisten vaikutusten lisäksi käytön aikaisia ympäristövaikutuksia, 
jotka kohdistuvat lähinnä maisemaan ja voimajohtoalueen rakentamisrajoitusten kautta maan-
käyttöön. Sähkönsiirtorakenteiden mahdollisen purkamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa 
rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Purkamisen vaikutukset ovat 
lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä. 

Arvioinnin perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä 
ohjelmassa arvioiduista. 

6.3 Tarkastelualue ja vaikutusalue 
Ympäristövaikutusten laajuus ja merkitys riippuvat vaikutustyypin luonteesta. Erityyppiset 
ympäristövaikutukset kohdistuvat alueellisesti eri tavoin. Osa vaikutuksista kohdistuu vain 
hankealueelle, osa voi koskettaa jopa laajoja valtakunnallisia kokonaisuuksia. 
Ympäristövaikutuksen tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, 
jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelualueeseen kuuluvat alueet, 
joiden olosuhteita hanke voi muuttaa sekä alueet, joille esimerkiksi maisemaan, ihmisiin ja 
elinkeinoihin kohdentuvat vaikutukset voivat ulottua.  

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6.1) on esitetty vaikutustyypin ominaisuuksien ja muiden 
vastaavien hankkeiden kokemusten pohjalta määritetyt alustavat tarkastelualueet 
vaikutustyypeittäin. Tarkastelualueen laajuus voi muuttua arviointityön aikana, mikäli vaikutusten 
ulottuvuus koetaan laajemmaksi tai suppeammaksi.  

Taulukko 6.1. YVA:n tarkastelualueen laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Tarkastelualueen laajuus 

Ihmiset, maankäyttö,  
elinkeinotoiminta 

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimahankkeen alue lähiympäristöi-
neen (noin 2–5 km), sähkönsiirtoreitin lähiympäristö (noin 200 m). 
 

Melu ja 
varjon välkkyminen 

Vaikutukset arvioidaan Ympäristöministeriön melumallinnusohjeiden mu-
kaisesti laadittavien laskelmien ja mallinnusten perusteella noin 2-3 kilo-
metrin etäisyydelle tuulivoimaloista. Arviointi sisältää ulkotilojen kes-
kiäänitasojen lisäksi matalataajuisen melun tarkastelun.  
Tiestön ja sähkönsiirron rakentamisen osalta tarkastellaan meluvaikutukset 
noin 500 metrin etäisyydelle. 
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Virkistyskäyttö ja metsäs-
tys 

Arviointi kohdistetaan hankealueelle ja sähkönsiirtoreiteille sekä näiden vä-
littömään läheisyyteen.  
 

Maisema ja rakennettu 
kulttuuriympäristö 

Vaikutusten arviointi keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–12 ki-
lometrin etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaiku-
tukset noin 30 kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista. Sähkönsiirto on 
tarkoitus toteuttaa ilmajohtona, jolloin vaikutuksia tarkastellaan noin 200 – 
1 000 metrin etäisyydelle johtoalueesta.  
 

Muinaisjäännökset Vaikutukset arvioidaan rakennuspaikkakohtaisesti hankealueella ja sähkön-
siirtoreitillä. 
 

Kasvillisuus Vaikutukset arvioidaan hankealueella rakennuspaikkakohtaisesti ja sähkön-
siirtoreitillä, sekä hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä tunnis-
tetuilla arvokkailla luontokohteilla kaavoituksen vaatimalla tarkkuudella. 
 

Eläimistö Tarkastelualueena on hankealue ja sähkönsiirtoreitti. Linnuston osalta tar-
kastellaan myös linnuston muuttoreitit ja uhanalaisten lintulajien osalta 
alue noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. 
 

Luonnonsuojelualueet Tarkastelualue ulottuu noin 10 kilometrin etäisyydellä sijaitseville luonnon-
suojelu- ja Natura-alueille. 
 

Maa- ja kallioperä, pohja- 
ja pintavedet, kalasto 

Vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan hankealueella. Pohjaveden 
osalta arviointi keskittyy laadulliseen ja määrälliseen tarkasteluun ja siihen, 
onko hankkeella vaikutuksia lähimpiin pohjavesialueisiin. Pintavesien ja ka-
laston osalta vaikutuksia arvioidaan hankealueen vesistöihin sekä tarpeen 
vaatiessa muutaman kilometrin etäisyydelle virtaavien vesien alajuoksulle. 
 

Liikenne Vaikutukset arvioidaan tieosuuksilla, joille hankkeen toteuttamisesta voi ai-
heuta liikenteen kasvua tuontisatamasta hankealueelle. 

 

Alustavasti määritelty Takakangas-Pihlajanharjun tuulivoimahankkeen vaikutusalue (0-12 km) 
ulottuu Parkanon, Karvian ja Kihniön kuntien alueelle. Yleispiirteinen tarkastelualue (12-30 km) 
ulottuu myös Ikaalisten, Jämijärven, Kankaanpään, Kauhajoen, Kurikan, Seinäjoen, Virrat ja Ylöjär-
ven kuntien alueelle. Hankkeen vaikutusalue tarkentuu arvioinnin aikana. Etäisyysvyöhykkeet 
hankealueen ympärillä on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6.1). 
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Kuva 6.1. Hankealueen etäisyysvyöhykkeet. 

6.4 Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely 
Vaikutusten merkittävyyden määrittelyssä hyödynnetään soveltuvin osin IMPERIA-hankkeessa 
(http://imperia.jyu.fi) kehitettyjä menetelmiä. Merkittävyyden kriteerit perustuvat kussakin 
vaikutustyypissä kohteen tai vaikutuksen alaisena olevan ympäristön herkkyystasoon ja muutoksen 
suuruuteen. Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä 
nykytilassaan. Niihin kuuluu keskeisesti kyky vastaanottaa hankkeen aiheuttama muutos. 
Vaikutuksen suuruus kuvaa itse vaikutuksen ominaispiirteitä. Vaikutusten arvioinnin kehikko on 
esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6.2) ja kohteen herkkyyden sekä muutoksen suuruuden luokkien 
yleispiirteiset kuvaukset seuraavissa taulukoissa (Taulukko 6.2 ja Taulukko 6.3). 

Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vaikutustyypeittäin matriisikehikkoon perustuen. Niiltä osin, 
kuin mainittu menetelmä ei sovellu tarpeeseen, merkittävyyden arviointi tehdään asiantuntija-
arviona. Vaikutuksen merkittävyys luokitellaan seitsemänasteisesti (Taulukko 6.4). Merkittävyyden 
määrittely kuvataan YVA-selostuksessa vaikutustyyppikohtaisesti. Arviointi tehdään sekä 
kohteittain että kootusti hankevaihtoehdoittain. 
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Kuva 6.2. Vaikutusten arvioinnin kehikko (lähteenä Imperia-hanke). 

 

Taulukko 6.2. Kohteen herkkyyden määrittämisen periaatteita. 

Poliittinen ja lainsää-
dännöllinen tausta 

Ympäristöllinen tausta Sosiaalinen tausta Sosioekonominen 
tausta 

Lainsäädännöllinen sta-
tus 

Luokittelu Viihtyisyysarvo Taloudellinen arvo 

Ohje- ja raja-arvot Harvinaisuus Virkistysarvo  

 Sopeutuvuus ja palautu-
vuus 

Tärkeys intressitahoille  

Taulukko 6.3. Vaikutuskohteen herkkyyden luokkien osatekijät yleispiirteisesti. 

Vaikutuskohteen 
herkkyys 

Lainsäädännön ohjaus Yhteiskunnallinen 
merkitys 

Alttius muutoksille 

Suuri Kohteesta on tiukasti sää-
detty lainsäädännössä 

Kohteen  
yhteiskunnallinen  
merkitys suuri 

Kohteen alttius muutoksille 
suuri 

Kohtalainen Kohdetta koskee lainsää-
dännölliset ohjearvot tai 
suositukset tai se kuuluu jo-
honkin ohjelmaan 

Kohteen  
yhteiskunnallinen  
merkitys kohtalainen 

Kohteen alttius muutoksille 
kohtalainen 

Vähäinen Ei lainsäädännöllistä asemaa Kohteen yhteiskun-
nallinen  
merkitys vähäinen 

Kohteen alttius muutoksille 
vähäinen 
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Taulukko 6.4. Muutoksen suuruuden luokkien yleispiirteiset kuvaukset. 

Muutoksen 
suuruus 

Voimakkuus ja suunta Alueellinen laa-
juus 

Kesto 

Suuri kielteinen Hanke aiheuttaa voimakkuudel-
taan suuren kielteisen muutoksen 

Alueellinen tai 
valtakunnallinen 

Muutos havaittavissa toimin-
nan aikana, palautuu hitaasti 
toiminnan päätyttyä tai pa-
lautumaton muutos. 

Kohtalainen 
kielteinen 

Hanke aiheuttaa voimakkuudel-
taan selvästi havaittavissa olevan 
kielteisen muutoksen 

Paikallinen Muutos havaittavissa toimin-
nan aikana, palautuu nope-
asti toiminnan päätyttyä 

Vähäinen 
kielteinen 

Muutos on kielteinen ja se on ha-
vaittavissa, mutta muutos on vä-
häinen 

Lähiympäristö Muutos on havaittavissa ly-
hytaikaisesti esimerkiksi ra-
kennusaikana 

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

Ei vaikutusta/ 
Hyvin suppea 
alue 

Ei muutosta/Hyvin lyhytkes-
toinen muutos 

Myönteinen Hanke aiheuttaa vähäisen, kohta-
laisen tai suuren myönteisen muu-
toksen  

Lähiympäristöön 
kohdistuva, pai-
kallinen, alueelli-
nen tai valtakun-
nallinen 

Lyhytaikainen, nopeasti tai 
hitaasti palautuva tai palau-
tumaton muutos 

 

Taulukko 6.5. Merkittävyyden määrittäminen vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruuden 
perusteella. 

 
Suuri 
 kielteinen 
 muutos 

Kohtalainen 
 kielteinen 
 muutos 

Vähäinen 
 kielteinen  
muutos 

Ei muutosta 
Myönteinen 
muutos 

 

   

 

 

Vähäinen herkkyys   
 
 
 

 

 

Kohtalainen herkkyys     

Suuri herkkyys     

      
Vaikutuksen merkittävyys Suuri kieltei-

nen 
Kohtalainen 
kielteinen 

Vähäinen 
kielteinen Ei vaikutusta Myönteinen 
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Taulukko 6.6. Merkittävyyden luokittelun käsittely YVA-selostuksessa 

+ … + + + Myönteinen vaikutus 

 Neutraali muutos tai ei vaikutusta 

– Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus 

– – Kohtalainen kielteinen vaikutus 

– – – Suuri kielteinen vaikutus 

6.5 Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuuden arviointi 
Vaikutusten vertailumenetelmä on ns. erittelevä menetelmä. Eri vaikutustyyppien arvioituja 
vaikutuksia tarkastellaan ja eritellään kullekin vaikutustyypille ominaisimmalla tavalla. Eri 
vaikutustyyppien arvioituja vaikutuksia ei pyritä yhteismitallistamaan eli summaamaan yhteen. 
Erittelevän arvioinnin myötä ei välttämättä löydy yhtä parasta toteutusvaihtoehtoa vaan eri 
vaihtoehdoilla voidaan todeta olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Vaikutusten 
arvioinnin tavoitteena onkin etsiä toteutusratkaisuja, joissa pyritään yhdistämään eri vaihtoehtojen 
parhaimmat puolet. 

Ympäristövaikutusten vertailusta laaditaan yhteenveto sekä sanallisena että taulukkomuodossa. 
Kutakin vertailtavaa vaihtoehtoa verrataan vaikutustyypeittäin sekä nykytilanteeseen ja sen 
kehitykseen, että muihin hankevaihtoehtoihin. Kokoavassa vertailutaulukossa ei nosteta yksittäistä 
kohdetta esille, vaan vertailu perustuu vaihtoehdon aiheuttamien vaikutusten koosteeseen. 
Vaikutuksia yksittäisiin kohteisiin vertaillaan teemakohtaisissa luvuissa teksti- tai 
taulukkomuodossa. 

Taulukkomuotoisessa vertailussa esitetään vaikutukset havainnollisesti värikoodein jaoteltuna 
merkittävyyden mukaan kuten edellisessä taulukossa (Taulukko 6.5). Värikoodien tarkoitus on 
helpottaa taulukon lukemista. Arvioidut asiat eivät ole yhteismitallisia, joten eri kohtien värikoodien 
esiintymistä ei voi laskea yhteen. Vaihtoehtojen vertailun johtopäätöksenä esitetään arvio 
hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna. 

7 Melu- ja äänimaisema 

7.1 Äänimaiseman nykytilanteen kuvaus 
Äänimaisemalla tarkoitetaan sitä äänikokonaisuutta, jossa kulloinkin olemme. Äänimaiseman äänet 
muodostuvat sijaintipaikan olosuhteiden perusteella luonnon, ihmisen, teknologian ja liikenteen 
äänistä. Osa äänistä on nk. perusääniä, joihin totutaan (liikenteen humina, meren kohina, lehtien 
havina). Lehtipuiden havina voi aiheuttaa tuulisina päivinä esimerkiksi noin 40–50 dB äänitason ja 
ohiajava auto noin 50–70 dB äänitason. Perusääniä ei tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä 
äänissä voivat vaikuttaa alueella oleskeleviin ja liikkuviin henkilöihin tai eläimiin. 

Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpiä äänimaiseman muodostajia ovat luonnonäänet, 
alueen virkistyskäytöstä muodostuvat äänet sekä ajoittaisista metsänhoitotöistä muodostuva 
melu. Hankealueelle kantautuu myös jossain määrin läheisen tiestön liikenteen aiheuttamia ääniä. 

7.2 Meluvaikutukset 
7.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimahankkeen infrastruktuurin rakentamisesta ja vastaavasti purkamisesta muodostuu tila-
päisiä kuljetusliikenteen ja rakentamisen meluvaikutuksia eri puolilla hankealuetta ja sen 
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läheisyydessä sekä kuljetusreiteillä ja niiden läheisyydessä. Paikallisesti meluvaikutukset voivat olla 
suuria, mutta ajallinen kesto on lyhyt. Rakentamisen äänet vertautuvat normaalin maanrakentami-
sen ääniin, joista kuuluvimpia ovat mahdolliset räjäytystyöt esimerkiksi tuulivoimaloiden perusta-
misesta kallioperään liittyvistä töistä. 

Hankkeen toiminnan aikana tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat aerodynaamista melua. 
Ääniä muodostuu jonkin verran myös sähköntuotantokoneiston (vaihteisto, generaattori, jäähdy-
tysjärjestelmät) toiminnasta. Muodostuvista äänistä aerodynaaminen melu on hallitsevinta. Ääni 
muodostuu, kun lapa ohittaa maston ja siiven, jolloin ääni heijastuu mastosta ja syntyy uusi ääni 
lavan ja tornin jäävän ilmakerroksen puristuessa. Aerodynaamisen melun taso vaihtelee lavan pyö-
rimisnopeuden mukaan. Hankkeen toiminnan aikana meluvaikutuksia syntyy vähäisissä määrin 
myös huoltoliikenteestä.  

Tuulivoimahankkeen melutasoon vaikuttavat voimaloiden määrä, maaston muodot sekä alueen 
vallitseva kasvillisuus. Melun leviämiseen vaikuttavat myös tuulen suunta ja nopeus sekä ilman läm-
pötila eri korkeuksilla. Melun havaittavuuteen vaikuttaa olennaisesti taustamelun taso. 

7.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan rakentamisen verrattain lyhytaikaisen keston takia 
sanallisesti asiantuntija-arviona perustuen selvityksiin vastaavanlaisten rakentamistoimenpiteiden 
meluvaikutuksista. Tuulivoimaloiden ylläpidon ja huollon aiheuttamaa melua ei tarkastella, koska 
ylläpitotoimia tehdään harvoin, noin kaksi kertaa vuodessa kullekin voimalalle, ja ylläpidon pääasi-
allisin meluava työvaihe on ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille.  

Tuulivoimaloiden toiminnan aiheuttamia meluvaikutuksia suunnittelualueen ympäristössä arvioi-
daan laadittavien melumallinnusten avulla. Melumallinnukset laaditaan Ympäristöministeriön oh-
jeen 2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” mukaisin melun laskentamenetelmin. Mal-
linnuksessa käytettävien tuulivoimaloiden ominaisuustietoina käytetään alueelle suunnitellun voi-
malatyypin ominaisuustietoja, mikäli tiedot ovat saatavilla. Mikäli tarkat tyyppitiedot eivät ole saa-
tavilla, käytetyt lähtötiedot ja mallinnusperusteet kuvataan erityisen tarkasti ja arvioinnissa koros-
tetaan varovaisuusperiaatetta epävarmuusmarginaalia tarvittaessa kasvattamalla. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan melualuekartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen aiheutta-
mat keskiäänitasot (LAeq). Melualuekartoissa esitetään 35–50 dB keskiäänitasojen meluvyöhykkeet 
5 dB välein. Melualuekartat laaditaan laskentaohjelmistolla, joka käyttää melun leviämisen mallin-
tamiseen kolmiulotteista maastomallia ja teollisuusmelun laskentamallia ISO 9613-2. Mallinnustu-
loksia verrataan tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annettuun valtioneuvoston asetuk-
seen. Mallinnuksista vastaa Etha Wind Oy. 

Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20–200 Hz) mallinnetaan valitun turbiinin valmistajan ters-
seittäin ilmoittaman äänitehotason mukaan Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 ”Tuulivoimaloi-
den melun mallintaminen” mukaisin melun laskentamenetelmin. Äänitaso lasketaan lähimmille ra-
kennuksille niiden ulkopuolelle ja asuinhuoneiden äänitasoja arvioidaan käyttäen DSO1284 mu-
kaista ääneneristävyyttä. Lisäksi pienitaajuisen melun laskennassa käytetään Turun Ammattikor-
keakoulun tutkimuksessa (ANOJANSSI-projekti, 2020) ehdotettuja vaihtoehtoisia eristyskertoimia. 
Mallinnustuloksia verrataan asumisterveysasetuksen toimenpiderajoihin. Matalataajuisen melun 
laskennasta vastaa Etha Wind Oy. 

Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden ja tuulivoimaloiden yhteismelua arvioidaan asian-
tuntijan toimesta sanallisesti laadittujen mallinnusten sekä samankaltaisten projektien tuomien ko-
kemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta 
muutoksesta nykyisiin melutasoihin. 
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Melun merkittävyyttä arvioidaan hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja vapaa-ajan 
rakennuksen kohdalla. Tuulivoimaloiden rakentamisen aikaisen melun ohjearvona käytetään Suo-
messa Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja (Taulukko 7.1). 
Tuulivoimaloiden käytön aikaisen melun ohjearvona käytetään Suomessa Valtioneuvoston asetuk-
sen (27.8.2015) mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja (Taulukko 7.2). Asuinhuonei-
den matalatajuisen äänen tasoja verrataan tersseittäin sosiaali- ja terveysministeriön Asumister-
veysohjeen 545/2015 mukaisiin matalien taajuuksien ohjearvoihin (Taulukko 7.3). 

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimaloiden ai-
heuttaman melun elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden me-
luvaikutuksiin liittyviä aiempia selvityksiä. 

Meluvaikutusten arvioinnista vastaavat Sitowise Oy:n asiantuntijat. Asiantuntijat on esitelty esipu-
heen yhteydessä. 

Taulukko 7.1. Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992). 

Ulkona LAeq, klo 7-
*22 

LAeq, klo 
22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB1)2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset 
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB3)4) 

Sisällä   

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike ja toimistohuoneet 35 dB - 

 1) uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB 
 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai 

luonnon havainnointiin yöllä. 
 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien 

alueiden ohjearvoja. 
 

Taulukko 7.2. Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot (VNa 27.8.2015). 

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason  
suunnitteluohjearvot 

LAeq päivä 
klo 7-22 

LAeq yö 
klo 22-7 

Pysyvä asutus, loma-asutus, hoitolaitokset ja leirintäalueet 45 dB 40 dB 

Oppilaitokset ja virkistysalueet 45 dB – 

Kansallispuistot 40 dB 40 dB 

Muilla alueilla ei sovelleta ei sovelleta 
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Taulukko 7.3. Pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoi-
tetuissa tiloissa. 

Terssin  
keskitaajuus, Hz 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Painottamaton keskiääni-
taso sisällä 
Leq, 1h, dB 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

7.2.3 Melun ohjearvot 

Meluvaikutusten mallinnuksessa ja arvioinnissa tullaan käyttämään uusimpia viranomaisten ohjeita 
ja huomioidaan tuulivoimameluasetus. Ympäristöministeriön ohje ”Tuulivoimaloiden melun mal-
lintaminen” on ilmestynyt helmikuussa 2014. Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa ympäristö-
ministeriö suosittelee käytettäväksi yllä esitettyjä suunnitteluohjearvoja (Ympäristöhallinnon oh-
jeita 4/2012), jotka toimivat Takakankaan tuulipuiston suunnittelun lähtökohtana. Näillä suunnit-
teluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriötä lähi-
alueen asukkaille. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 2015 asetuksessa pienitaajuiselle melulle toimenpiderajat.  
Taulukko 7.3 esitetyt toimenpiderajat koskevat nukkumiseen tarkoitettua tilaa ja ne on annettu 
taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Päiväajalle sallitaan 5 dB 
suuremmat arvot. Vertailtaessa mittaus- tai laskentatuloksia näihin ohjearvoihin ei tuloksiin tehdä 
kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjauksia. 

 

8 Valo-olosuhteet 

8.1 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 
Nykytilanteessa hankealueella tai sen lähialueilla ei ole tuulivoimaloita, jotka muodostaisivat 
hankealueelle tai sen lähivaikutusalueelle varjostusta. 

8.1.1 Vaikutusten tunnistaminen 

8.1.1.1 Varjovälke 

Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelulla tarkoitetaan ensisijaisesti auringonvalon 
välkkymistä, kun aurinko paistaa tuulivoimalan liikkuvan roottorin takaa. Varjostusta tapahtuu 

Vaikutusten arviointi, melu ja äänimaisema: 

• Lähtötietoina hankealueen paikkatietoaineistot mukaan lukien tiedot alueen pinnan-
muodoista. 

• Tuulivoimaloiden aiheuttaman vaikutuksen arvioimiseksi laaditaan melu- ja varjostus-
mallinnukset. Mallinnuksista vastaa Etha Wind Oy. 

• Mallinnusten pohjalta tehdään asiantuntija-arviot melun vaikutusten merkittävyydestä 
herkille kohteille.  

• Toiminnanaikaisen melun vaikutusten merkittävyyden arvioinnin viitearvoina käyte-
tään Valtioneuvoston asetuksen 27.8.2015 arvoja.  

• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioin-
nista vastaa Sitowise Oy. 
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ainoastaan kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimak-
kuuden nopeana vaihteluna. Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei 
muodosta selkeitä varjoja. Varjostusvälkkeen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi aurin-
gon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen 
etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, 
ettei varjostusvälkettä enää havaita. 

8.1.1.2 Lentoestevalot 

Valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan myös tuulivoimaloiden mastoihin ja konehuoneen päälle 
asennettavien lentoestevalojen näkyvyyttä. Lentoestevalojen näkyvyys on huomattavinta hämä-
rään ja pimeään aikaan. Käytettävät lentoestevalot määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin 
perusteella Traficomin ohjeiden (TraFi 2013) ja lentoesteluvan mukaan. Valot ovat joko valkoisia 
vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot lisäävät hankealueen valopisteiden 
määrää. Valojen näkyminen muuttaa myös alueen maisemakuvaa. 

8.1.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Varjonmuodostuksen määrä lasketaan WindPRO –ohjelman Shadow-moduulilla suoritetun mallin-
nuksen pohjalta. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” –tilanteen mukaan eli mallinnuksessa otetaan 
huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain, eli 
kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella, sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu 
vuotuinen käyntiaika. Tuulivoimaloiden vuotuisen käyntiajan oletetaan olevan 90 %.  

Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi las-
ketaan tilanne, jossa siipi peittää vähintään 20 prosentti auringosta. Varjostuksen mallinnuksessa 
huomioidaan maaston korkeussuhteet ja lasketaan kaksi tilannetta eli toinen missä huomioidaan 
metsän peitteisyys ja toinen missä metsän peitteisyyttä ei huomioida. 

Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain tarkastelta-
vien vaihtoehtojen varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään 
eri väreillä kartoille, joissa näkyvät myös tuulivoimalat ja niiden ympäristö vaikutusalueelta. Mallin-
nuksista ja karttojen laadinnasta vastaa Etha Wind Oy. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä sekä 
varjonmuodostuksen mahdollisesti aiheuttamasta haitasta. Arviossa huomioidaan tarkastelualu-
eella sijaitsevat herkät kohteet eli loma-asunnot sekä vakituinen asutus. Arvioinnista vastaavat Si-
towise Oy:n asiantuntijat. 

Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjos-
tuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Suomessa on vakiintunut 
käytäntö verrata saatuja mallinnustuloksia Pohjoismaissa käytössä oleviin ohjearvoihin. Ruotsin oh-
jearvo varjostuksen osalta on 8 tuntia varjostusta vuodessa ja Tanskan ohjearvo 10 tuntia vuodessa. 

Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan tuulivoimaloiden käytön ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa 
ei ilmene varjonmuodostusta. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkyvyysanalyysiä hyödyn-
täen. Sen perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheutta-
maa maisemakuvan muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 
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9 Maankäyttö ja elinkeinot 

9.1 Voimassa olevat maankäyttösuunnitelmat 
9.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteut-
tamista. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Tavoitteilla 
pyritään edistämään muun muassa energiahuollon uudistusta, luonto- ja kulttuuriympäristön elin-
voimaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä muutosta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. 

Parkanon tuulivoimahankkeen suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet: 

Alueidenkäyttö tukee siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan 

Edistetään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä avaimena kohti fossiilitonta tulevaisuutta. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Ehkäistään melusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 
säilymistä. 

Uusiutumiskykyinen energianhuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energiantuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. 
Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljetta-
miseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolin-
jauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

Vaikutusten arviointi, valo-olosuhteet: 

• Lähtötietoina hankealueen paikkatietoaineistot mukaan lukien tiedot alueen pinnan-
muodoista. 

• Tuulivoimaloiden aiheuttaman vaikutuksen arvioimiseksi laaditaan melu- ja varjostus-
mallinnukset. Mallinnuksista vastaa Etha Wind Oy. 

• Mallinnusten pohjalta tehdään asiantuntija-arviot varjon välkkymisen vaikutusten 
merkittävyydestä herkille kohteille.  

• Varjostuksen osalta tuloksia verrataan Ruotsin vastaaviin suosituksiin, koska Suomessa 
ei ole olemassa virallisia raja-arvoja. 

• Lentoestevalojen vaikutuksia arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 
• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioin-

nista vastaa Sitowise Oy. 
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9.1.2 Maakuntakaavat 

9.1.2.1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

 

Kuva 9.1. Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:stä. Kaava- ja hankealue sekä etäisyysvyöhykkeet 
on merkitty kaavakuvan päälle mustalla katkoviivalla. 

Parkanon tuulivoimahankealueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. (hyv. 27.3.2017) 
Kaava- ja hankealue sijoittuu valtaosin maakuntakaavaan maaseutualueelle (M). Kaava-alueelle on 
erityisominaisuuksina ilmaisevina merkintöinä osoitettu tuulivoima-alue (tv1), turvetuotannon kan-
nalta tärkeä alue (EOt) ja turvetuotantoon liittyvä valuma-alue (tu) sekä alueen eteläosassa Ren-
gassalon Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, kaava-alueen keskellä tärkeä vedenhankintaan so-
veltuva pohjavesialue (I-luokka, Latikkakangas), sekä tutkimusmetsän alueelle sijoittuvat arvokkaat 
geologiset muodostumat (arvoluokka 4, ge2, arvokas Alkkianvuoren kallioalue sekä ge3, valtakun-
nallisesti arvokas Alkkianvuoren rantakerrostuma) ja Raatosulkonnevan Natura 2000 -verkostoon 
kuuluva alue. Hankealueen länsiosassa on osoitettu kehittämisperiaatemerkinnällä luonnon moni-
muotoisuuden ydinalue, jolla osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset ja luonto-
arvoiltaan maakunnallisesti edustavat luontokokonaisuudet. Alueet ovat osa maakunnan ekolo-
gista verkostoa. 

Sähkönsiirtoreitti sijoittuu luonnon monimuotoisuuden ydinalueelle, turvetuotantoon liittyvälle va-
luma-alueelle sekä Isonevan tuulivoima-alueelle ja sivuaa Katajalamminkankaan valtakunnallisesti 
arvokasta moreenimuodostumaa sekä risteää merkittävästi parannettavan valtatien 3 ja merkittä-
västi parannettavan pääradan kanssa päätyen valtatien 23 suuntaisesti 110kV:n voimalinjaan (z) 
liittyvälle Rännärin sähköasemalle. Sähköasemalle on osoitettu voimalinjan yhteystarpeet (z) idästä 
(Nerkoo) ja etelästä (Poikkeusjärvi-Rännäri). Siirtoreitti ylittää Parkanon melontareitin sekä Kaito-
jenvesien suojelualueen (S), joka kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon. Siirtoreitille on vt 3:n ja vt 
23:n risteykseen osoitettu uusi eritasoliittymä. 
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Kaava-alueen läheisyydessä vaikuttavat seuraavat merkinnät: Alueen eteläpuolella noin kilometrin 
etäisyydellä kaava-alueen rajasta sijaitsee maakunnallisesti arvokas geologinen muodostuma (ge1, 
Ristiharju) ja tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (Ristiharju). Noin kilometrin etäisyy-
dellä kaava-alueen rajasta itään sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat geologiset Huhdanmäen 
moreenimuodostumat (ge3). Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Lätäkkölammen suojelualue 
(S). Sähkönsiirtoreitin pohjois- ja eteläpuolelle sijoittuvat Katajalamminkankaan valtakunnallisesti 
arvokkaat moreenimuodostumat sekä lähimmillään noin 400 metrin päähän Kaitojen vesien ret-
keily- ja ulkoilualueet (VR).  

Kaava-alueen itäpuolelta kulkee valtatie 3 Hämeenkyröstä pohjoiseen. 

Taulukko 9.1.  Hankealueelle ja sen lähialueelle osoitetut Pirkanmaan maakuntakaava 2040:en kaa-
vamerkinnät ja määräykset (Pirkanmaan liitto 2017). 

Kaavamerkintä Kaavamääräys 

Maaseutualue (M) Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tar-
koitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkei-
nojen käyttöön. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle 
osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maan-
käyttöä. 

Tuulivoima-alue (tv1 ja harmaa viiva) Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät tuulivoimaloiden alueet, joille on mahdol-
lista sijoittaa kymmenen tai useampia voimaloita (tv1). 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ot-
taa huomioon vaikutukset vakituiseen ja loma-asutuk-
seen, luontoon, kuten linnustoon ja lepakoihin, ekologi-
siin yhteyksiin, pohjaveteen sekä ulkoilu- ja virkistysyh-
teyksiin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon asutuk-
seen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset sekä varmis-
taa arvokkaiden geologisten muodostumien ja maisema- 
ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen. Lisäksi tulee ot-
taa huomioon puolustusvoimien toimintaedellytykset, 
tutkajärjestelmien ja radioyhteyksien turvaaminen sekä 
Ilmatieteen laitoksen säätutkien, lentoliikenteen, tie- ja 
raideliikenteen ja voimajohtojen asettamat rajoitteet. 
Ikaalisten Parkanon, Ikaalisten Unnannevan, Ikaalisten ja 
Hämeenkyrön Konikallio-Kivinevankallion alueiden, Hä-
meenkyrön Tohlenmaankallion sekä Ikaalisten ja Parka-
non Luikesneva-Susinevan tuulivoima-alueiden suunnit-
telussa tulee varmistua, ettei toiminta aiheuta haitallisia 
vaikutuksia Ilmatieteen laitoksen säätutkaan. 
Tuulivoima-alueilla tv1, joille on mahdollista sijoittaa 
kymmenen tai useampia voimaloita, on voimassa maan-
käyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen ra-
kentamisrajoitus. 

Turvetuotannon kannalta tärkeä alue (EOt) Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on turvetuotantoa 
ja/tai tutkittuja turvevaroja. Alueiden rajaukset ovat 
yleispiirteisiä, ja ne tarkentuvat yksityiskohtaisemman 
suunnittelun yhteydessä, kun ottamisedellytyksiä arvioi-
daan ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla. 



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

50 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 
Kaavamerkintä Kaavamääräys 

Suunnittelumääräys: 
Turvetuotantoon voidaan ottaa jo ojitettuja tai muuten 
luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käy-
töstä poistettuja suopeltoja. 
Turvetuotannon suunnittelussa on otettava huomioon 
toiminnan liikenteelliset vaikutukset ja vaikutukset lähi-
asutukseen, luonnon- ja kulttuuriympäristön arvoihin, 
alapuolisen vesistön tilaan ja pohjavesiin sekä vältettävä 
näille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. 

Turvetuotantoon liittyvä valuma-alue (tu) Merkinnällä osoitetaan valuma-alueet, joilla turvetuo-
tantoa suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota toiminnan vesistö- ja kalatalousvaikutuksiin. 
Suunnittelumääräys: 
Turvetuotantoa suunniteltaessa on selvitettävä tuotan-
non vaikutukset purkuvesistön veden laatuun, kala- ja 
rapukantoihin sekä kalatalouteen. Huomioon tulee eri-
tyisesti ottaa tuotantotoiminnan yhteisvaikutukset ja va-
luma-alueen kokonaiskuormitus. Toiminta tulee järjes-
tää ja ajoittaa siten, ettei aiheuteta vesistön tilan heik-
kenemistä eikä vesistön kokonaiskuormitus lisäänny. 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue (har-
maa palloviiva) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mu-
kaiset Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet, joiden 
suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty  
luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä. 

Suojelualue (S, luonnonsuojelualue) Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suo-
jellut tai suojeltaviksi tarkoitetut alueet, kuten kansallis-
puistot ja luonnonpuistot sekä soiden-, rantojen-, van-
hojen metsien, lehtojen- ja lintuvesiensuojelualueet. 
Merkinnällä osoitetaan myös ne suojelualueet, jotka 
voidaan toteuttaa luonnonsuojelulain ja/tai muun lain-
säädännön perusteella, sekä koskien suojelulailla rau-
hoitetut kosket. 
Kohdemerkintää käytetään osoittamaan 2–10 hehtaarin 
kokoisia alueita. Alle 2 hehtaarin kokoisia alueita ei osoi-
teta maakuntakaavassa. Alueilla, joihin sisältyy pinta-
alaltaan merkittäviä vesialueita, käytetään lisäksi alueen 
ulkorajat osoittavaa merkintää. 
Suojelumääräys: 
Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka 
saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Luonnonsuo-
jelulain nojalla muodostettuja alueita koskevat suojelu-
päätöksessä annetut määräykset, ja alueiden toteutta-
misesta vastaa ensisijaisesti valtio. Muiden alueiden 
osalta suojelun toteutus päätetään yksityiskohtaisem-
man suunnittelun yhteydessä. 

Luonnon monimuotoisuuden ydinalue Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät 
laajat, yhtenäiset ja luontoarvoiltaan maakunnallisesti 
edustavat luontokokonaisuudet. Alueet ovat osa maa-
kunnan ekologista verkostoa. Merkintä ei rajoita alueen 
maa- ja metsätalouskäyttöä tai käyttöä haja-asutusluon-
teiseen rakentamiseen tai loma-asumiseen. 
Kehittämissuositus: 
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Maankäytön suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ot-
taa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja muiden 
luontoarvojen säilyminen sekä välttää luonnonympäris-
töjen pirstoutumista. Aluetta koskevissa suunnitelmissa 
ja päätöksissä tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot. 

Tutkimusmetsä (MTm) Merkinnällä osoitetaan pinta-alaltaan merkittävät tutki-
musmetsät. 

Harjualue (ge1) 
Kallioalue (ge2) 
Moreenimuodostuma tai tuuli- ja rantakerros-
tuma (ge3) 

Arvokas geologinen muodostuma.  
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnal-
lisesti arvokkaat harjualueet (ge1), valtakunnallisesti ar-
vokkaat kallioalueet (ge2) sekä valtakunnallisesti arvok-
kaat moreenimuodostumat ja tuuli- ja rantakerrostumat 
(ge3). 
Merkinnällä osoitetut geologiset muodostumat sisältä-
vät merkittäviä, maa-aineslain tarkoittamia geologisia, 
maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja. 
Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. 
Suunnittelumääräys: 
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, 
että geologisten muodostumien sisältämien arvojen säi-
lyminen turvataan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve. 
Suojelumääräys: 
Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpi-
teet ovat kiellettyjä. Alueella saa kuitenkin ottaa kiviai-
neksia maisemavaurioiden korjaamiseksi. 

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesi-
alue 

Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeät 
ja vedenhankintaan soveltuviksi luokitellut pohjavesialu-
eet. 
Suunnittelumääräys: 
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, 
etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua, määrää tai ve-
denhankintakäyttöä. Vesienhoidon riskialueiksi todettu-
jen pohjavesialueiden maankäytön suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelma sekä pyrkiä 
pohjaveden laatua ja antoisuutta uhkaavien riskien vä-
hentämiseen. 

Valta- tai kantatie Merkinnällä osoitetaan valta- ja kantatiet. Valtatiet pal-
velevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämat-
kaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa 
ja palvelevat maakunnan sisäistä liikennettä. 

Merkittävästi parannettava valtatie tai paran-
nettava kantatie (musta-punainen viiva) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan yhdyskuntaraken-
teen kannalta merkittäviä yhtenäisiä tieosia valta- ja 
kantateillä, joiden kunto, liikennetarve tai ympäröivä 
maankäyttö edellyttää tien merkittävää parantamista.  
Merkintään liittyy Urjalassa valtatiellä 9 välillä Akaa–Ur-
jala Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alueen läheisyydessä 
erityismääräys em6, Kangasalla valtatiellä 12 välillä Alas-
järvi–Huutijärvi Kirkkojärven Natura-alueen läheisyy-
dessä erityismääräys em11 sekä Hämeenkyrössä valta-
tiellä 3 välillä Sasi–Hanhijärvi Sarkkilanjärven Natura-alu-
een läheisyydessä erityismääräys em21. 
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Suunnittelumääräys: 
Valtatiellä 3 välillä Sasi–Hanhijärvi, valtatiellä 9 välillä 
Ruutana–Orivesi, valtatiellä 12 väleillä Alasjärvi–Huuti-
järvi sekä Maatiala–Kahtalammi ja Tampereen rantaväy- 
lällä (kantatie 65 ja valtatie 12) välillä Lielahti–Santalahti 
tulee varautua lisäkaistojen rakentamiseen. 
Valtatie 2, valtatie 3 Hämeenkyröstä pohjoiseen sekä 
valtatie 9 Akaasta länteen kuuluvat merkittävien ylimaa-
kunnallisten yhteysvälien kokonaiskehittämiseen.  
Merkintä ei edellytä koko tiejakson parantamista tai lisä-
kaistojen rakentamista.  
Kantatiellä 65 välillä Kyrönlahti–Virrat on tarpeen varau-
tua tien osittaiseen leventämiseen ja liikenneturvalli-
suutta parantaviin toimenpiteisiin. Merkintä ei edellytä  
koko tiejakson parantamista. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä 
huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja kulttuuriympä-
ristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologi- 
sen verkoston kannalta tärkeiden viheryhteyksien jatku-
vuuden turvaamiseen. 
Valtatieosuuksilla tulee jatkosuunnittelun yhteydessä 
tarkastella olemassa olevien liittymien parannustarpeet 
sekä kiinnittää huomiota joukkoliikenteen järjestelyiden  
toimivuuteen. 

Uusi eritasoliittymä Merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan aluevarausten 
kannalta tärkeät uudet eritasoliittymät sekä maanalai-
nen Näsinkallion eritasoliittymä.  
Suunnittelumääräys: 
Maakuntakaavassa esitetty eritasoliittymä voidaan lii-
kennemäärien ja maankäytön niin salliessa ensi vai-
heessa toteuttaa myös tasoliittymänä. Eritasoliittymän 
tarve ja toteuttamisen ajoitus tulee varmistaa läheisyy-
teen sijoittuvan yksityiskohtaisemman maankäytön 
suunnittelun yhteydessä. Näsinkallion eritasoliittymä va-
rataan maanalaisiin liikennetunneleihin liittyvänä eikä 
sen aluevaraus vaikuta maanpäällisiin varauksiin. 

Melontareitti Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät ohjeelliset melontareitit.  
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
melonnan edellytykset. 

Merkittävästi parannettava päärata: Parkano / 
rataosa Tampere (Lielahti)–Parkano (pohjoinen 
maakunnan raja). 

Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistut-
tava siitä, etteivät Ahvenuksen (FI0336008) Natura-alu-
een läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai  
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 
merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suo-
jelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.  
Erityistä huomiota tulee kiinnittää vesitalouden säilymi-
seen. 



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

53 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 
Kaavamerkintä Kaavamääräys 

Sähköasema (Energiahuollon alue) Kohdemerkinnällä osoitetaan sähkönsiirron runkoverk-
koon (400 kV ja 110 kV) liittyvät sähköasemat. 

Voimalinja Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat 400 kV:n ja 110 
kV:n voimalinjat. Maakaapeloituja voimalinjoja ei osoi-
teta maakuntakaavakartalla. 

Retkeily- ja ulkoilualue (VR) Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät ja alueeltaan laajat taajamarakenteen ulko-
puolella sijaitsevat retkeilyn ja ulkoilun alueet.  
Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, joiden 
osoittamiseen ei maakuntakaavan mittakaavan vuoksi 
ole tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää.  
Suunnittelumääräys: 
Alue varataan yleiseen retkeilyyn ja ulkoiluun. Alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
retkeily- ja ulkoilukäyttöedellytyksien säilyminen ja ke-
hittäminen.  Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huo-
miota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekolo-
gisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon moni-
muotoisuuden kannalta. 

9.1.2.2 Satakunnan maakuntakaava 

Kaava-alueen länsipuolelle noin 2,5 kilometrin päähän hankealueen rajasta sijoittuu Satakunnan 
maakuntakaava (saanut lainvoiman 17.12.2009, tarkistettu 14.4.2014). Maakuntakaavaa täydentä-
vät Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 (saanut lainvoiman 6.5.2016) ja vaihemaakuntakaava 2 
(saanut lainvoiman 1.7.2019). 
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Kuva 9.2 Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Kaava- ja hankealue sekä etäisyysvyöhykkeet on mer-
kitty kaavakuvan päälle mustalla katkoviivalla. 

Satakunnan maakuntakaavaan on merkitty Karvian kirkonkylän taajamatoimintojen alue (A) sekä 
Sarvelan palvelukyläalue (at), jotka sijoittuvat kaava-alueelta noin 14 kilometrin etäisyydelle län-
teen. Lisäksi alueelle sijoittuvat Kirkkojärven pohjoispään maakunnallisesti merkittävä kulttuuriym-
päristö (kh2) sekä Karviankylän valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh, kh1). Samalle 
alueelle sijoittuu myös matkailun kehittämisvyöhyke (mv3), pohjavesialue sekä arvokas harjualue 
(ge1). Kyseisen taajama-alueen poikki kulkevat myös koillinen-lounas suuntaisesti Kankaanpää-Kar-
via seututie (st-30), Karvia-Kristiina voimalinja (z-92), yhdysvesijohto (vy-154), ohjeellisen ulkoilu-
reitin yhteystarve (ury-651), ylimaakunnallinen moottorikelkkareitin yhteystarve (mry2-635) ja oh-
jeellinen melontareitti (ml-619). Lisäksi luode-kaakko suuntaisesti kulkee seututie (st) Karvian kir-
konkylältä Parkanon taajamaa kohden kaava- ja hankealueen eteläpuolelta. Seututietä myötäilee 
myös yhdysvesijohto (vy).  

Kaava-alueelta noin 5–8 kilometrin etäisyydelle länteen on Satakunnan maakuntakaavaan merkitty 
myös useita maa-ainesten otto- ja turvetuotantoalueita (EO3) sekä Rastiaisnevan, Suomijärven ja 
Häädetkeitaan luonnonsuojelualueet (SL). Lisäksi kaava-alueelta koilliseen noin 4,5 kilometrin pää-
hän on osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuva alue (tv1). Kaava-alueen länsipuolelle noin 4–8 
kilometrin päähän sijoittuu myös kolme muinaismuistoaluetta (sm) sekä kaksi maakunnallisesti 
merkittävää kulttuuriympäristön kohdetta (kh). 

Taulukko 9.2. Hankealueen lähelle osoitetut Satakunnan maakuntakaavan kaavamerkinnät ja mää-
räykset (Satakuntaliitto 2014). 

Kaavamerkintä Kaavamääräys 

Taajamatoimintojen alue (A) Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua 
edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, 
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kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle 
rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväylä-
alueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 
Suunnittelumääräys: 
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentä-
miseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. 
Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava 
suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taa-
jaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja 
muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava 
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset 
ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on 
turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maise-
marakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan 
kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhte-
näistä viher- ja virkistysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille pal-
veluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähit-
täiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt 
ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perus-
teella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikal-
linen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 
k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. Päivittäistava-
rakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja 
ostovoiman kasvun perusteella. 

Palvelukylä (at) Merkinnällä osoitetaan maakunnan palvelukeskusverk-
koon kuuluvat maaseudun palvelukylät. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tuet-
tava asumisen ohella alueen luonteeseen soveltuvan 
elinkeinotoiminnan sijoittumista, parannettava kylän 
elinvoimaisuuden edellytyksiä, varmistettava kylien lii-
kenneyhteydet päätieverkkoon ja selvitettävä yhteisen 
vesihuollon toteuttamismahdollisuudet. Täydennysra-
kentamisessa on hyödynnettävä ensisijaisesti olemassa 
olevaa infrastruktuuria. Täydennysrakentamista ja 
muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava 
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset 
ominaispiirteet. 

Tuulivoima-alue (tv1 ja musta viiva) Merkinnällä osoitetaan alue, jolle on mahdollista sijoit-
taa tuulivoimaloita 
Suunnittelumääräys: 
Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti usean tuulivoi-
malan muodostamiin ryhmiin ja niin lähelle toisiaan kuin 
se energiatalouden kannalta on mahdollista. Tuulivoi-
maloiden suunnittelussa on otettava huomioon vaiku-
tukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen, lin-
nustoon ja muuhun eläimistöön, vedenalaiseen luon-
toon ja vedenalaiseen kulttuuriperintöön. Aluetta suun-
niteltaessa tulee ilmailulaitokselle, Liikennevirastolle ja 
museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon 
antamiseen. 
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Maa-aineisten ottoalue (Turvetuotannon alue) 
(EOt) 

Merkinnällä osoitetaan merkittävät maa-ainesten otto-
alueet. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava luon-
nonsuojelulain 65 ja 66 §:ien säädökset. 

Pohjavesialue (pv) Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan 
kannalta tärkeät ja siihen soveltuvat pohjavesialueet. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjave-
den laadun ja muodostumisen turvaaminen. 

Suojelualue (S) Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain tai muun 
lainsäädännön nojalla suojellut tai suojeltavat suojelu-
alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ra-
kentamisrajoitus 
Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavista mer-
kittävistä suunnitelmista ja hankkeista tai ennen vallitse-
via olosuhteita merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä tulee luonnonsuojelusta vastaavalle alueelli-
selle ympäristöviranomaiselle varata mahdollisuus lau-
sunnon antamiseen. 
Suojelumääräys: 
Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai hank-
keita, jotka voivat oleellisesti vaarantaa tai heikentää 
alueen suojeluarvoja. 

Luonnonsuojelualue (SL) Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suo-
jellut tai suojeltavat luonnonsuojelualueet. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavista mer-
kittävistä suunnitelmista ja hankkeista tai ennen vallitse-
via olosuhteita merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä tulee luonnonsuojelusta vastaavalle alueelli-
selle ympäristöviranomaiselle varata mahdollisuus lau-
sunnon antamiseen. 
Suojelumääräys: 
Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai hank-
keita, jotka voivat oleellisesti vaarantaa tai heikentää 
alueen suojeluarvoja. Alueella voidaan kuitenkin valtion 
luonnonsuojeluviranomaisen niin salliessa toteuttaa alu-
een suojeluarvojen säilyttämiseksi ja palauttamiseksi 
tarkoitettuja toimenpiteitä. Suojelumääräys on voi-
massa, kunnes alue on muodostettu   luonnonsuojelu-
lain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. 

Muinaismuistoalue (sm) Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla rau-
hoitettuja muinaisjäännösalueita ja -kohteita. 
Suojelumääräys: 
Muinaismuistoalueiden ja -kohteiden ja niiden lähialuei-
den   maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa suunnitelta-
essa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava 
huomioon niiden suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja 
mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin 
tai kulttuuriympäristöihin. Kaikista aluetta koskevista 
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Kaavamerkintä Kaavamääräys 

suunnitelmista tulee Museovirastolle varata mahdolli-
suus lausunnon antamiseen. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet.  
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otet-
tava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien ar-
vojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet 
viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista 
suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muutta-
vat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja 
siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnitte-
lussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, mai-
sema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, 
ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heiken-
netä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö (kh1) 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt.  
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otet-
tava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien ar-
vojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet 
viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista 
suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muutta-
vat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja 
siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnitte-
lussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, mai-
sema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, 
ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heiken-
netä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö (kh2) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöt. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otet-
tava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien ar-
vojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet 
viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista 
suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muutta-
vat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja 
siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnitte-
lussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, mai-
sema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, 
ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heiken-
netä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

Arvokas geologinen muodostuma (ge) 
Harjualue (ge1) 

Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen 
kannalta arvokkaat geologiset muodostumat. 
Suunnittelumääräys: 
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Kaavamerkintä Kaavamääräys 
Kallioalue (ge2) 
Moreenialue (ge3) 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueella 
olevat   maa-aineslain tarkoittamat maisema- ja luon-
nonarvot sekä mahdollisten maisemavaurioiden kor-
jaustarve. 

Matkailun kehittämisvyöhyke (mv3) Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun ke-
hittämisen kohdevyöhykkeet, joihin kohdistuu luonto-
matkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistö-
jen sekä luonnonsuojelun kehittämis- ja yhteensovitta-
mistarpeita. 
Suunnittelumääräys: 
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön 
suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota mat-
kailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. 
Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien 
toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, mai-
sema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkei-
noihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja 
suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehi-
tettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisomi-
naisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen. 

Seututie / pääkatu (st) Merkinnällä osoitetaan seututiet ja vastaavat pääkadut. 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamis-
rajoitus. 

Voimalinja (z ja musta viiva) Merkinnällä osoitetaan vähintään 110 kV:n voimalinjat. 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamis-
rajoitus. 

Ohjeellinen yhdysvesijohto (vy) Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset yhdysvesijohdot. 
Suunnittelumääräys: 
Maankäytön suunnittelulla on turvattava yhdysvesijoh-
don toteuttamismahdollisuus. 

Ohjeellinen ulkoilureitti (harmaavihreä pallo-
viiva) 

Merkinnällä osoitetaan merkittävät olemassa olevat tai 
kehitettävät ohjeelliset ulkoilureitit. 

Ohjeellinen melontareitti Merkinnällä osoitetaan merkittävät olemassa olevat tai 
kehitettävät melontareitit. 

Moottorikelkan yhteystarve Merkinnällä osoitetaan merkittävät moottorikelkkareit-
tien yhteystarpeet. 
Suunnittelumääräys: 
Maankäytön suunnittelulla on turvattava moottorikelk-
kareitin   yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. 

 

9.1.2.3 Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 

Maakuntakaavaa täydentävä Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 hyväksyttiin maakuntavaltuus-
tossa 13.12.2013 ja se tuli lainvoimaiseksi 6.5.2016. Vaihemaakuntakaava koskee maakunnallisesti 
merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita.  
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Kuva 9.3 Ote Satakunnan vaihemaakuntakaava 1:stä (13.3.2013), joka koskee maakunnallisesti 
merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita. Osayleiskaava-alueen sijainti on osoitettu maakuntakaa-
van päälle punaisella katkoviivalla. 

Hankealueen länsipuolella sijaitsee Kantin tuulivoima-alue ja luoteessa Jäkäläkankaan tuulivoima-
alue. 

Taulukko 9.2. Hankealueen lähelle osoitetut Satakunnan vaihemaakuntakaava 1:n kaavamerkinnät 
ja määräykset (Satakuntaliitto 2014). 

Kaavamerkintä Kaavamääräys 

Taajamatoimintojen alue (A) Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua 
edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, 
kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle 
rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväylä-
alueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 
Suunnittelumääräys: 
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Kaavamerkintä Kaavamääräys 

Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentä-
miseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. 
Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava 
suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taa-
jaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja 
muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava 
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset 
ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on 
turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maise-
marakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan 
kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhte-
näistä viher- ja virkistysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille pal-
veluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähit-
täiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt 
ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perus-
teella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikal-
linen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 
k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. Päivittäistava-
rakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja 
ostovoiman kasvun perusteella. 

Palvelukylä (at) Merkinnällä osoitetaan maakunnan palvelukeskusverk-
koon kuuluvat maaseudun palvelukylät. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tuet-
tava asumisen ohella alueen luonteeseen soveltuvan 
elinkeinotoiminnan sijoittumista, parannettava kylän 
elinvoimaisuuden edellytyksiä, varmistettava kylien lii-
kenneyhteydet päätieverkkoon ja selvitettävä yhteisen 
vesihuollon toteuttamismahdollisuudet. Täydennysra-
kentamisessa on hyödynnettävä ensisijaisesti olemassa 
olevaa infrastruktuuria. Täydennysrakentamista ja 
muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava 
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset 
ominaispiirteet. 

Tuulivoimaloiden alue (tv1) Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat 
tuulivoimatuotannon alueiksi. Merkintään sisältyy 
maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen  
ehdollinen rakentamisrajoitus. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon rakenta-
misen vaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maise-
maan, kulttuuriperintöön, luontoon sekä pyrittävä eh-
käisemään haitallisia vaikutuksia. Lisäksi tulee ottaa 
huomioon lentoliikenteen aiheuttamat rajoitteet suun-
niteltujen alueiden soveltuvuuteen tuulivoimaloiden si-
joituspaikaksi. Aluetta suunniteltaessa tulee turvata  
puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityi-
sesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten 
tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta 
johtuvat rajoitteet. 
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9.1.2.4 Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 

Maakuntakaavaa täydentävä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin maakuntavaltuus-
tossa 17.5.2019 ja se tuli lainvoimaiseksi 1.7.2019. Vaihemaakuntakaava 2 koskee etenkin energi-
antuotantoa (turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia), soiden moninaiskäyttöä 
(kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppaa, maisema-alueita ja rakennettuja kulttuu-
riympäristöjä. 

 

Kuva 9.4 Ote Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:sta. Osayleiskaava-alueen sijainti on osoitettu 
maakuntakaavan päälle mustalla katkoviivalla. Osayleiskaava-alueen sijainti on osoitettu maakun-
takaavan päälle punaisella katkoviivalla. 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:ssa hankealueen länsipuolelle on merkitty maisemallisesti tär-
keää aluetta Karvian taajama-alueen ja Karvianjärven alueelle ja maakunnallisesti merkittävää kult-
tuuriympäristöä Karvian taajaman pohjoispuolelle sekä Karvianjärven itäpuolella valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alue (kh1). Vaihemaakuntakaavaan on lisäksi merkitty 
turvetuotantoalue (EO5) noin 10 kilometrin etäisyydelle kaava-alueen luoteispuolelle. 
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Taulukko 9.2. Hankealueen lähelle osoitetut Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:n kaavamerkinnät 
ja määräykset (Satakuntaliitto 2019). 

Kaavamerkintä Kaavamääräys 

Taajamatoimintojen alue (A) Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua 
edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, 
kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle 
rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväylä-
alueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 
Suunnittelumääräys: 
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentä-
miseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla.  
Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava 
suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taa-
jaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja 
muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava 
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset 
ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on 
turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maise-
marakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan 
kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhte-
näistä viher- ja virkistysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa voidaan palveluverkon tarpeiden perus-
teella taajamatoimintojen alueelle osoittaa uusia vähit-
täiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt 
ovat merkitykseltään paikallisia, yhdyskuntarakenne  
tukee kaupan saavutettavuutta ja haitalliset vaikutukset 
voidaan välttää. Taajamatoimintojen alue ei ole ensisi-
jaisesti tarkoitettu tilaa vaativan kaupan suuryksikköjen 
sijoittumisalueeksi. Kaupan suuryksiköiden mitoitus tu-
lee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määritellä 
paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden toteutumi-
sen ajoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
sitoa muun taajamarakenteen ja liikennejärjestelmien 
toteutukseen. 

Maa-ainestenottoalue (EO5) Merkinnällä EO5 osoitetaan merkittäviä turvetuotan-
nossa olevia tai turpeenottoon soveltuvia alueita, joilla 
ottamisen edellytykset soiden luonnonarvojen säilymi-
sen ja muun käytön kannalta on selvitetty. Turpeenoton 
laajuus ja sijainti alueella määräytyy tuotantoaluekohtai-
sen suunnittelun perusteella 
Suunnittelumääräys: 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava luon-
nonsuojelulain 65 ja 66 §:ien säädökset. Turvetuotanto-
alueiden käyttöönoton suunnittelussa, ajoittamisessa ja 
jälkikäytössä on otettava huomioon valuma-alueen tur-
vetuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin ja va-
luma-alueiden kokonaiskuormitus ja arkeologisen kult-
tuuriperinnön selvitystarve. Tarpeen vaatiessa samanai-
kaisesti käytössä olevien alueiden määrää on rajoitet-
tava niin, että vesien tilaa koskevat tavoitteet voidaan 
saavuttaa. 
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Kaavamerkintä Kaavamääräys 

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympä-
ristö (kh) 
 
 
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö (kh1) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti  
ja seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja raken-
nusperintökohteet. 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt ja rakennusperintökoh-
teet.  
 
Karttateknisistä syistä kaavakartassa on  
esitetty keskusta-alueiden kulttuuriympäristöt mittakaa-
vassa 1:20 000. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otet-
tava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien  
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoi-
met viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta koske-
vista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti 
muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviran-
omaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön 
suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-
, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdit-
tava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai 
heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

 

9.1.3 Yleis- ja asemakaavat 

Kaava-alueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja tai asemakaavoja. 

Pirkanmaassa Parkanon puolella ovat voimassa Parkanon keskusta-alueen osayleiskaava ja Parka-
non asemanseudun osayleiskaava sekä Parkanon keskustan asemakaava noin 10–15 kilometrin 
päässä kaava-alueelta kaakkoon. 

Satakunnassa kaava-alueen länsipuolella noin 10–15 kilometrin etäisyydellä ovat voimassa Karvian 
kunnan keskustataajaman osayleiskaava (2020), Sarvelan taajaman osayleiskaava (2003) sekä Kar-
vianjärvi-Rastiaisjärvi rantayleiskaava (korjattu viimeksi 2001). Karvian kirkonkylän eteläpuolelle si-
joittuu myös Kantin tuulivoimaosayleiskaava (2014). Satakunnasta ei ole saatavilla kootusti tietoa 
naapurikuntien asemakaavoista. 

Kaava-aluetta lähimmät yleiskaava-alueet sijaitsevat noin puolen kilometrin etäisyydellä lännessä, 
2,5–5 kilometrin etäisyydellä kaakossa ja noin 5 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa ja ne kuuluvat 
Parkanon ranta-alueiden osayleiskaavaan. Hankealueen pohjoispuolelle noin 15 kilometrin etäisyy-
delle sijoittuu myös Jalasjärven rantaosayleiskaavaan kuuluvia alueita. 

Lähimmät ranta-asemakaavat ovat Rihkaanjärven ranta-asemakaava noin puoli kilometriä kaava-
alueesta länteen, Pitkäjärven ranta-asemakaava noin kilometri itään ja Pirttijärven ranta-asema-
kaava noin kilometri kaava-alueesta lounaaseen. Ranta-asemakaavoja on myös etenkin 3-5 kilomet-
rin etäisyydellä kaava-alueen itäpuolella Kuivasjärven rannalla ja kaava-alueen eteläpuolella Koves-
järven rannalla. 
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Kuva 9.5. Kaava-alueen lähistölle sijoittuvat yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat Pirkanmaan alu-
eella. Kaava- ja hankealue on merkitty mustalla katkoviivalla ja etäisyysvyöhykkeet harmaalla kat-
koviivalla. 

9.2 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 
9.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa yksityishenkilöiden ja elinkeinonharjoittajien mahdolli-
suuksiin käyttää aluetta ja sen lähiympäristöä sekä näiden alueiden käytön houkuttelevuuteen.  

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimaloiden ja mahdollisen ilma-
johdon voimajohtoreitin lähiympäristössä. Voimaloiden rakennuspaikoilla, noin 0,5–1 hehtaarin 
alueella voimalaa kohden, alue muuttuu metsätalousalueesta energiantuotannon alueeksi.  

Voimaloita ei aidata eikä tuulipuiston alueella liikkumista rajoiteta muuten kuin hyvin paikallisesti. 
Nykyisen kaltainen maankäyttö (mm. metsästys ja marjastus) voi jatkua suurimmalla osalla alu-
eesta. Melulla, yhtenäisen metsän pirstoutumisella tai maisemavaikutuksilla voi olla vaikutuksia 
alueen virkistyskäyttöön sekä vakituiseen asutukseen ja loma-asutukseen. 
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9.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Arvioinnissa lähtötietona käytetään muun muassa pohjakarttaa, hankkeen suunnitelmia, melusel-
vityksiä, asukaskyselyn tuloksia, yleisötilaisuudessa esille tulevia näkemyksiä, YVA-ohjelmasta saa-
tavaa palautetta sekä muista tuulivoimahankkeista saatuja tietoja ja kokemuksia. 

Lähtötietojen ja hankkeen suunnitelmien pohjalta kaavan laatija arvioi vaikutukset maankäyttöön 
ja yhdyskuntarakenteeseen asiantuntija-arviona. Tulokset esitetään sanallisesti sekä arviointitaulu-
kossa. 

 

9.3 Alueen elinkeinotoiminta 
Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Alueella on pelto, joka on entistä turvetuotantoalu-
etta. Hankealueella sijaitsee Ristinevan turvetuotantoalue.  

Hankealueen koillis- ja itäpuolella on peltoja noin kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä voi-
malasta. Länsi- ja luoteispuolella on peltoja noin kolmen kilometrin etäisyydellä lähimmästä voima-
lasta.  

Hankealueen pohjoisosaan sijoittuvat Alkkianvuoren alue on myös matkailullisesti tärkeässä ase-
massa oleva luontokohde. Lähiympäristön matkailu- ja majoituskohteita ovat esimerkiksi SyVilla lo-
mamökki Kovesjärven rannalla noin 8 kilometriä hankealueelta lounaaseen sekä Holiday Club Py-
häniemen lomakylä Kankarinjärvellä hankealueen itäpuolella noin 12 kilometrin etäisyydellä.  

9.4 Vaikutukset elinkeinotoimintaan 
9.4.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeella voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia alueen elinkeinotoimintaan. Tuulivoi-
mahankkeen vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen hankealueella ja voimajohtoreitillä arvioi-
daan metsätalousalueiden määrän muutoksien ja alueen saavutettavuuden näkökulmasta. Tämän 
lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia alueen työllisyyteen ja alueen tuloihin (mm. investoinnit, 
verotulot). 

9.4.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutuksia elinkeinoihin arvioidaan suunnittelualueen elinkeinotoiminnan sekä hankealueelle 
kohdistuvien vaikutuksien osalta. Hankkeen vaikutuksia elinkeinoelämään selvitetään tarkastele-
malla paikallisia maankäytön suunnitelmia ja tavoitteita. Metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia 
arvioidaan tuulivoimahankkeen ja voimajohtojen rakentamiseen tarvittavien alueiden pinta-alatar-
kasteluin. Vaikutuksia elinkeinotoimintaan selvitetään myös asukasvuorovaikutuksen avulla. 

Vaikutusten arviointi, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne: 

• Lähtötietoina Maanmittauslaitoksen ja ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot sekä 
lähialueen kaava-aineistot ja maankäytön suunnitelmat 

• Työssä arvioidaan vaikutukset kuntakaavoihin ja maakuntakaavoihin sekä mahdolliset 
kaavojen muutostarpeet hankkeesta ja voimajohdosta johtuen. Vaikutuksia tutkitaan 
myös maankäytön pinta-alojen muutosten kautta. 

• Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen tehdään asiantuntija-arviona. 
Vaikutusten arvioinnista vastaa Sitowise Oy:n kaavan laatija. 
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Pyrkimyksenä on saada elinkeinonharjoittajia vastaamaan asukaskyselyyn sekä osallistumaan ylei-
sötilaisuuksiin. 

 

10 Ihmiset 

10.1 Asutus ja väestö – nykytilan kuvaus 
Hankealue sijaitsee Pirkanmaalla, jossa asuu yhteensä noin 524 000 asukasta. Vuonna 2020 Par-
kanossa oli asukkaita noin 6 350 ja asuntokuntia noin 3 200. Parkanon väkiluku on viimeisen 10 
vuoden aikana laskenut yli 500 henkilöllä. (Tilastokeskus) 

Parkanon kaupungin keskusta sijaitsee noin 15 kilometriä hankealueesta kaakkoon ja Karvian kes-
kusta noin 13 kilometriä hankealueesta länteen. 

Hankealueella ei ole vakituista asutusta tai loma-asutusta. Lähimmät asutuskeskittymät sijoittuvat 
hankealueelta koilliseen Ylinenpäähän, Vatajankylään ja Luomankylään noin 2–3 kilometrin päähän 
lähimmistä voimaloista. Alueen itäpuolella Pihlajakylän asustukseen on matkaa lähimmistä voima-
loista noin 5 kilometriä ja länsipuolella Tuulenkylään noin 4–6 kilometriä.  

Loma-asutusta sijaitsee erityisesti hankealueen viereisten järvien ja lampien rannoilla, lähimmillään 
noin 1,5 kilometrin päässä lähimmistä voimaloista. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5 
kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. 

Alueella toimivat muun muassa Pohjois-Parkanon kyläyhdistys, Pohjois-Parkanon Nuorisoseura, 
maamiesseura, metsästysseuroja sekä Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta (Parkanonkylat.fi). 

Vaikutusten arviointi, elinkeinot: 

• Lähtötietoina tiedot maankäytöstä ja työllisyydestä.  
• Vaikutuksia selvitetään maankäytön suunnitelmia ja tavoitteita tarkastelemalla. Met-

sätalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan rakentamiseen tarvittavien alueiden 
pinta-alatarkasteluin. Vaikutuksia selvitetään myös asukaskyselyn avulla.  

• Vaikutuksia elinkeinoihin arvioidaan suunnittelualueen elinkeinotoiminnan sekä han-
kealueelle kohdistuvien vaikutuksien osalta.   

• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioin-
nista vastaa Sitowise Oy. 
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Kuva 10.1. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat asuin- ja lomarakennukset (MML).  

10.2 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
10.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään hankkeen vaikutuksia ihmisten 
viihtyvyyteen, elinoloihin ja terveyteen. Vaikutuksia arvioidaan sekä vakinaisten asukkaiden että 
vapaa-ajan asukkaiden näkökulmista. 

Merkittävimpiä ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimahankkeissa yleensä voimaloiden 
käyntiäänen ja varjon välkkymisen vaikutukset sekä elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaiku-
tukset. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvia vai-
kutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyi-
syydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset).  

Sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua tuulivoimahankkeista usealla eri tavalla. Vaikutukset saattavat 
olla suoria (esim. melu) tai epäsuoria (esim. rajoitukset alueen virkistyskäytössä). Lisäksi tuulivoi-
mahankkeet saattavat aiheuttaa yleisesti kokemiseen perustuvia vaikutuksia (esim. muutoksia mai-
semassa).  Yleistäen ympäristön muuttumisella saattaa olla vaikutuksia alueen ihmisiin ja 
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yhteisöihin sekä alueella vieraileviin matkailijoihin ja retkeilijöihin. Näitä vaikutuksia pyritään tun-
nistamaan YVA-selostusvaiheessa.  

Vaikutusten tunnistamisessa hyödynnetään asukaskyselystä saatavaa palautetta, ihmisiin kohdis-
tuvien vaikutusten arvioinnin oppaissa esitettyjä tarkistuslistoja sekä voimajohtohankkeita varten 
laadittua vaikutusmatriisia teoksesta Reinikainen & Karjalainen 2005. Vaikutusmatriisissa tarkastel-
tavia vaikutusosa-alueita ovat mm. väestörakenne, palvelut, asuminen, turvallisuus ja yhteisölli-
syys. 

10.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa käsiteltävät vaikutuk-
set ovat yhteydessä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Näitä vaikutustyyppejä ovat erityisesti 
maankäyttö ja elinkeinot (asutuksen sijainti, elinkeinot, palvelut), maisema ja virkistyskäyttö (viih-
tyisyys), melu- ja varjostusvaikutus sekä liikenne. Arvioinnin yhteydessä pyritään myös selvittämään 
sitä, millaisia ajatuksia ja pelkoja asukkailla on terveysvaikutuksiin liittyen. Selostuksessa otetaan 
kantaa terveysvaikutuksiin yleisellä tasolla olemassa oleviin tutkimuksiin perustuen. 

Arvioinnin tukena hyödynnetään asukaskyselyä, yleisötilaisuuden aineistoa, YVA-prosessin aikana 
saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä muuta palautetta ja kirjoituksia mediassa. Arviointityön 
tausta-aineistona käytetään muiden tuulivoimahankkeiden selvitystuloksia sekä vuonna 2013 val-
mistunutta laajaa tuulivoimakyselyä (Mikkonen & Aarni 2013), joka on Energiateollisuus ry:n, Mo-
tiva Oy:n ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen julkaisema selvitys kansalaisten (n= 2073) ja kuntapäät-
täjien (n=1322) näkemyksiä tuulivoimasta. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikista Manner-Suomen 
maakunnista. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista vastaa Sitowise Oy:n sosiaalisten vaikutusten arvi-
oinnin asiantuntija. 

 

11 Virkistyskäyttö ja metsästys 

11.1 Alueen virkistyskäyttömuodot 
Muiden metsätalousalueiden tavoin hankealuetta voidaan käyttää ulkoiluun, marjastukseen, 
sienestykseen, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueella metsästetään pienriistaa, hir-
viä ja muita riistaeläimiä. 

Vaikutusten arviointi, ihmiset: 

• Lähtötietoina ovat hankealueen kartta-aineistot, asukaskysely, muiden tuulivoima-
hankkeiden selvitystulokset, tehdyt tuulivoimakyselyt sekä tuulivoimaa käsittelevä Pir-
kanmaan maakuntakaava. Tämän lisäksi sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan muiden 
YVA-selostuksessa arvioitujen vaikutusten perusteella.  

• Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan sekä vakinaisten asukkaiden, vapaa-ajan 
asukkaiden, että matkailijoiden ja retkeilijöiden näkökulmista. Arvioinnin tukena ovat 
asukaskysely, yleisötilaisuus, YVA-prosessin aikana saadut lausunnot ja mielipiteet, 
muu palaute sekä kirjoitukset mediassa.  

• Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan Parkanon keskustaan asti noin 15 kilomet-
rin etäisyydelle hankealueesta. 

• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioin-
nista vastaa Sitowise Oy. 



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

69 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 
Parkano kuuluu laajempaan 10 kunnan alueelle sijoittuvaan Lauhanvuori-Hämeenkangas aluee-
seen, jolle Unesco on myöntänyt vuonna 2020 Geopark-statuksen. Parkanossa geo-kohteita ovat 
muun muassa Kaidatvedet ja Häädetkeidas, luonnonpuistot hankealueen eteläpuolella sekä Raa-
tosulkonnevan suo hankealueen pohjoisosassa, missä sijaitsevat myös Alkkianvuoren näköalakal-
liot, Alkkiavuoren luontopolku ja Kauniston kierros ulkoilureitti sekä Alkkianlammen kota. Alkkian-
vuoren luontopolkua ja kotaa hoitaa Metsähallitus.  

Alkkianvuori on myös ollut tutkimusmetsänä vuodesta 1960 lähtien ja alueen soita on ojitettu ja 
lannoitettu tutkimusmielessä metsän kasvun parantamiseksi.  

 

Kuva 11.1. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat virkistyskäyttökohteet (LIPAS). 

11.2 Vaikutukset virkistyskäyttöön 
11.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloista ja sähkönsiirtoreiteistä kohdistuvia mahdollisia vaikutuksia hankealueen läheisyy-
dessä kulkeviin ulkoilureitteihin ja alueen yleiseen virkistyskäyttöön arvioidaan YVA-selostuksessa. 
Vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan, että rakennettu ympäristö maisemakuvassa saattaa 
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vähentää kokemusta koskemattomasta luonnosta ja tällä voi olla välillisiä vaikutuksia alueen 
virkistyskäyttöön kuten retkeilyyn. 

11.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoina käytetään kartta-aineistoja, asukaskyselyn tuloksia, yleisötilaisuudessa saatuja tie-
toja, muuta palautetta sekä muiden vaikutustyyppien vaikutusarviointeja. 

Hankkeen vaikutuksia virkistyskäyttöön arvioidaan sekä saavutettavuuden että viihtyisyyden näkö-
kulmista. Vaikutusten arvioinnissa tunnistetaan sekä tuulivoimaloiden että sähkönsiirtoreittien ai-
heuttamia mahdollisia vaikutuksia.  

Tämän lisäksi hankkeen vaikutukset virkistyskäyttöön kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa 
käsiteltävät vaikutukset ovat yhteydessä hankealueen maankäyttöön. 

 

11.3 Alueen riistalajisto ja metsästys 
Hankealue sijoittuu Parkanon-Karvian riistanhoitoyhdistyksen toimialueelle. Hankealueen läheisyy-
dessä toimivat Susiperän Metsästysseura ry, Kuivasjärven Eränkävijät ry ja Vuorijärven Metsästys-
seura ry. Alueella esiintyy hirviä, pienriistaa sekä tavanomaisia riistalintuja.  

11.4 Vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen 
Riistalajeihin kohdistuu samankaltaisia vaikutuksia kuin muuhunkin eläimistöön. Vaikutukset 
johtuvat pääasiassa rakentamisen ja toiminnan aiheuttamista elinympäristön muutoksista. 
Tuulivoimahankkeiden keskeisimmät tunnetut vaikutukset riistanisäkkäisiin on esitetty seuraavassa 
taulukossa (Taulukko 11.1). 

Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimahankkeen rakentamisen aikainen 
melu ja muu häiriö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, lisääntyvä virkistyskäyttö (mm. 
marjastus, sienestys, huviajelu), tuulivoimapuiston huoltoliikenne, huoltotiestön muodostama 
estevaikutus ja käytävävaikutus, elinympäristöjen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen. 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähialueet muuttuvat rakentamisen myötä 
avonaisemmiksi ja teollisemmiksi, eivätkä voimaloiden lähistöt siten sovellu enää kovinkaan hyvin 
metsästyksen harjoittamiseen. Voimalat rajoittavat jossain määrin mm. latvalinnustuksen osalta 
vapaita ja turvallisia ampumasektoreita. Muutoin alue soveltuu edelleen metsästykseen. 

Vaikutusten arviointi, virkistyskäyttö: 
• Lähtötietoina tiedot alueen virkistyskäyttötavoista ja reiteistä 
• Vaikutuksia arvioidaan yleisötilaisuuksissa saadun tiedon ja palautteen avulla. Tämän 

lisäksi vaikutukset virkistyskäyttöön kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa käsitel-
tävät vaikutukset ovat yhteydessä hankealueen maankäyttöön. 

• Vaikutuksia virkistyskäyttöön arvioidaan rakentamiseen tarvittavien ja lähistölle sijoit-
tuvien alueiden pinta-alatarkasteluin sekä alueen viihtyisyyteen (mm. maisema ja 
melu) kohdistuvien muutosten avulla. 

• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioin-
nista vastaa Sitowise Oy. 



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

71 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 
Taulukko 11.1. Tuulivoimahankkeen keskeiset riistanisäkkäisiin kohdistuvat vaikutusmekanismit 
(Helldin ym. 2012). 

Vaikuttava tekijä Vaikutuksen 
 toteutumi-
sen 
 todennäköi-
syys 
 (1 = pieni, 4 = 
suuri) 

Vaikutuksen laatu ja  
voimakkuus 
 (negatiivinen,  
positiivinen) 

Vaikutus-
alueen  
laajuus 

Vaikutuksen 
kesto 

S
u

u
re

t 
p

et
o

el
äi

m
et

 Rakennusaikainen 
häiriö 

2 Kielteinen, kohtalai-
nen tai voimakas 

Pieni Riippuvainen ra-
kennusvaiheen 
pituudesta 

Tuulivoimahankkeen 
toiminnan aikainen 
melu ja muu häiriö 

1 Kielteinen, kohtalai-
nen 

Pieni Pitkä 

Huoltoliikenne ja vir-
kistyskäyttö 

2 Kielteinen, heikko tai 
kohtalainen 

Laaja Pitkä 

Huoltoteiden este / 
käytävävaikutus 

2 Kielteinen tai positiivi-
nen, heikko 

Pieni Pitkä 

H
ir

vi
el

äi
m

et
 

Rakennusaikainen 
häiriö 

2 Kielteinen, kohtalai-
nen 

Pieni  

Rakennusaikainen 
häiriö 

2 Kielteinen, kohtalai-
nen tai voimakas 

Pieni Riippuvainen ra-
kennusvaiheen 
pituudesta 

Tuulivoimahankkeen 
toiminnan aikainen 
melu ja muu häiriö 

1 Kielteinen, kohtalai-
nen 

Pieni Pitkä 

Huoltoliikenne 2 Kielteinen, heikko Pieni Pitkä 

Virkistyskäytön ja va-
paa-ajan liikenne 

2 Kielteinen, heikko tai 
kohtalainen 

Laaja Pitkä 

Elinympäristöjen 
muutos 

2 Kielteinen tai positiivi-
nen, heikko 

Pieni Pitkä 

Huoltoteiden este / 
käytävävaikutus 

2 Kielteinen tai positiivi-
nen, heikko 

Laaja Pitkä 

Voimalinjat ja voi-
majohtoaukeat 

2 Negatiivinen, kohtalai-
nen 

Pieni Pitkä 

P
ie

n
em

m
ät

 n
is

äk
-

kä
ät

 

Tuulivoimahankkeen 
toiminnan aikainen 
melu ja muu häiriö 

2 Negatiivinen, heikko Pieni Pitkä 

Elinympäristöjen 
muutos 

2 Negatiivinen, heikko 
tai kohtalainen 

Pieni Pitkä / pysyvä 

Huoltoteiden este / 
käytävävaikutus 

3 Negatiivinen, heikko 
tai kohtalainen 

Pieni Pitkä 

 



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

72 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 
11.4.1.1 Sähkönsiirtoreitit 

Metsäalueilla sähkönsiirron rakentaminen voi muuttaa maaston olosuhteita muun muassa pirsto-
malla yhtenäisiä metsäalueita. Muutoksilla voi olla vaikutusta riistanisäkkäiden ja -lintujen liikkumi-
seen sekä elinympäristöihin. Maaston muutoksilla voi olla myös vaikutusta eläinten ravinnonhan-
kintaan. Voimajohdot voivat muodostaa törmäysriskin linnuille. 

11.4.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietojen kartoittamiseksi tietoa alueen riistakannoista ja metsästyskäytännöistä saadaan Suo-
men Luonnonvarakeskukselta ja Suomen riistakeskukselta sekä alueen riistanhoitoyhdistykseltä ja 
paikallisilta metsästysseuroilta. Lisäksi tietoa saadaan asukaskyselystä sekä yleisötilaisuudesta ja 
YVA-ohjelman lausunnoista. Tietoa alueen riistalajeista saadaan myös vuonna 2021 ja 2022 toteu-
tettavista luontoselvityksistä, joiden yhteydessä kiinnitetään huomiota riistalajiston esiintymiseen 
alueella ja lajien kannalta huomionarvoisiin ympäristöihin. 

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoreittien vaikutuksia metsästykseen ja riistaeläimiin arvioidaan 
erikseen hirvieläinten ja muiden riistalajien kohdalta. Lisäksi metsäkanalintuihin kohdistuvia vaiku-
tuksia tarkastellaan omana kokonaisuutenaan linnustovaikutusten yhteydessä. Arviointi tehdään 
maisema- ja lähiympäristötasolla. Hankkeen vaikutuksia metsästyksestä saataviin kokemuksellisiin 
ja virkistyksellisiin arvoihin arvioidaan myös erikseen. 

 

12 Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö 
Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan kuvauksessa esitetään noin 30 km:n etäisyydelle han-
kealueesta sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohdealueet sekä kuvail-
laan hankealueen ja tuulivoimahankkeen teoreettisen maisemallisen vaikutusalueen yleis- ja eri-
tyispiirteet. 

Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat 
aluekokonaisuudet, jotka ovat jo aiemmin arvotettuja (valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alu-
eet, RKY 2009, maakuntakaavat). Mukana on myös kirkkolain, rakennussuojelulain ja rautatiesopi-
muksen nojalla suojeltuja kohteita. Yksittäisiä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia (maa-
kuntakaava) ei nosteta esille, jos ne eivät sijaitse hankkeen lähivaikutusalueella (0–5 km). 

Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet 
Takakangas-Pihlajaharjun hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuo-
lella ja noin 13 kilometriä Karvian keskustan itäpuolella. Hankealueen pinta-ala on 2269 hehtaaria. 

Vaikutusten arviointi, riistalajisto ja metsästys: 
• Lähtötietoina käytetään Suomen Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen 

aineistoja sekä riistanhoitoyhdistyksiltä, metsästysseuralta ja asukkailta saatuja tietoja 
asukaskyselystä, yleisötilaisuuksista sekä YVA-ohjelman lausunnoista. 

• Luontoselvitysten yhteydessä kiinnitetään huomiota riistalajiston esiintymiseen ja la-
jien kannalta huomionarvoisiin ympäristöihin. 

• Arvioinnin yhteydessä esitetään ehdotukset vaikutuksien lieventämiseen ja seuran-
taan liittyen. 

• Vaikutusten arvioinnista vastaa Sitowise Oy laadittujen selvitysten ja lähtötietojen pe-
rusteella. 
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Hankealue on maastonmuodoiltaan varsin tasaista, etenkin Ristinevan, Latikkanevan ja Ylimysne-
van alueilla. Maastonkorkeus on noin 163–175 metriä merenpinnan yläpuolella. Hankealueella tuu-
livoimaloiden pohjoispuolella on Alkkianvuori, joka kohoaa 200 metrin korkeuteen. Idän ja kaakon 
suuntaan hankealueesta maisema muuttuu korkeusasemaltaa vaihtelevammaksi ja kumpuilevam-
maksi, ja lännessä maasto jatkuu tasaisempana harjumuodostelmia lukuun ottamatta. 

Hankealue on pääosin talousmetsää ja ojitettuja suoalueita. Lisäksi alueella on Ristinevan turvetuo-
tantoalue sekä viljelyskäyttöön muutettu Latikkanevan entinen turvetuotantoalue. Muut viljelys-
maat ja asutus ovat keskittyneet hankealueen ulkopuolelle vesistöjen läheisyyteen, erityisesti Kar-
vian, Parkanon ja Kihniön ympäristöön ja lähialueille. Hankealueelle sijoittuu kaksi pientä lampea, 
mutta ei järviä.  

Lyhyet näkymät avautuvat hankealueella lampien selkien lisäksi avoimille suo- ja turvetuotantoalu-
eille. Alkkianvuorelta avautuvat hienot näkymät peltojen ja metsien täyttämälle alavalle, ja hanke-
alueen ulkopuolella näkymät avautuvat pidemmästi etenkin joki- ja järvilaaksoihin keskittyneiden 
viljelysmaiden ja järven selkien yli.  

12.1.1 Maisemamaakunta ja maisema-alueet 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Parkanon hankealue 
sijoittuu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993 B) mukaan maisema-
maakuntajaossa Suomenselän maisemamaakuntaan. Hankealueelta itään on Hämeen viljely- ja jär-
vimaan maisemamaakunta ja lounaassa Lounaismaan maisemamaakunta.  

Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä, jossa maasto 
on suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa, joskin korkeammat 
maastonmuodot tai harjujaksot eivät yleensä erotu maisemasta kovinkaan selväpiirteisinä. Pieneh-
köjen järvien ohella esiintyy suolämpäreitä ja isompia järvialtaita, ja niukat peltoalat ja asutus ovat 
keskittyneet jokilaaksoihin ja vesistöjen läheisyyteen. Kasvillisuus on karumpaa ja niukempaa kuin 
viereisillä Hämeen viljely- ja järvimailla. (Ympäristöministeriön mietintö 66/1992, Maisema-alue-
työryhmän mietintö I) 

12.1.2 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, 
joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisra-
kentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 A).  

Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ovat Hyypänjokilaakson kulttuurimai-
sema Kauhajoen alueella noin 30 kilometrin etäisyydellä hankealueelta luoteeseen sekä noin 60 
kilometrin etäisyydellä hankealueesta etelään Hämeenkyrön kulttuurimaisema sekä hankealueesta 
koilliseen Ähtärin reitin kulttuurimaisemat. 

Parhaillaan on vireillä valtakunnallisten maisema-alueiden päivitystyö. Uudet alue-ehdotukset ja 
rajaustarkistukset on tehty syksyllä 2020. Pirkanmaan harjumaisemat Ikaalisissa noin 45 kilometriä 
hankealueelta etelään on ehdolla uudeksi valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. 
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Kuva 12.1. Hankealueen ympäristön arvokkaat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt, kulttuuripe-
rintökohteet, muinaisjäännökset ja arvokkaat geologiset muodostumat (Museovirasto & Pirkan-
maan maakuntakaava 2040). 
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12.1.3 Perinnemaisemat ja paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet 

Hankealueella ei sijaitse perinnemaisemia tai paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristön kohteita. 

Lähimmät maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat sijoittuvat hankealueen itäpuolelle Lam-
minkosken alueelle noin 8 kilometrin etäisyydelle, koilliseen Kihniön kuntakeskuksen alueelle noin 
15-18 kilometrin etäisyydelle sekä kaakkoon Parkanon kuntakeskuksen alueelle noin 13-15 kilomet-
rin etäisyydelle hankealueesta. 

Lähimmät valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (RKY) ovat Kirkko-
kylän ja Karviankylän kulttuurimaisema-alueet noin 12-15 kilometriä hankealueesta luoteeseen 
sekä Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie, joka kulkee noin 20 kilometrin etäisyydellä hankealueen 
länsipuolella. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu 30 kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsevat maisemallisesti 
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.  

Taulukko 12.1. Tuulivoimaloista noin 30 kilometrin säteelle sijoittuvat maisemallisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaat kohteet. 

Nro Nimi Valtakunnallisesti 
merkittävä 

Maakunnallisesti 
merkittävä 

Etäisyys  
lähimpään 
voimalaan 

lisätieto 

Kohteet lähialueella 0-5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 
1 Alkkianvuori   alle 1 km Kulttuuriym-

päristön tai 
maiseman 
vaalimisen 
kannalta tär-
keä alue 

Kohteet välialueella 5–10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

2 Linnankylän kult-
tuurimaisema 

 Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 7 km  

Kohteet 10–20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

3 Parkanon kirkon 
ympäristö ja 
vanha raitti 

 Maakunnallisesti 
merkittävä raken-
nettu kulttuuriym-
päristö 

n. 13 km  

4 Myllykylän ja Tar-
sian kulttuurimai-
sema 

 Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 14 km  

5 Korhoskylän kult-
tuurimaisema 
 

 Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 17 km  

6 Viinikanojan kult-
tuurimaisema 
 

 Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 12 km  

7 Alaskylän kulttuu-
rimaisema 

 Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 17 km  
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Nro Nimi Valtakunnallisesti 

merkittävä 
Maakunnallisesti 
merkittävä 

Etäisyys  
lähimpään 
voimalaan 

lisätieto 

8 Kirkkojärven kult-
tuurimaisema 

Valtakunnallisesti arvo-
kas kulttuurimaisema 

Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 14 km Kulttuuriym-
päristön tai 
maiseman 
vaalimisen 
kannalta tär-
keä alue 

9 Karviankylän kult-
tuurimaisema 

Valtakunnallisesti arvo-
kas kulttuurimaisema 

Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 12 km Kulttuuriym-
päristön tai 
maiseman 
vaalimisen 
kannalta tär-
keä alue 

10 Hämeenkankaan- 
ja Kyrönkankaan-
tie 

RKY 2009 
 

Lähimmil-
lään n. 16,5 
km 

 

Kohteet 20-30 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

11 Kovelahden kult-
tuurimaisema 

 Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 23 km  

12 Riitialan - Heitto-
lan kulttuurimai-
sema 

 Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 27 km  

13 Kallionkielen - Te-
vaniemen - Rii-
tialan kulttuuri-
maisema 

Valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi esitetty 
ja/tai maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue 

 n. 26 km  

14 Poltinjoen kult-
tuurimaisema 

 Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 27 km  

15 Karvianjoen kult-
tuurimaisema 

Valtakunnallisesti arvo-
kas kulttuurimaisema 

Maakunnallisesti 
arvokas kulttuuri-
maisema 

n. 29 km Kulttuuriym-
päristön tai 
maiseman 
vaalimisen 
kannalta tär-
keä alue 

16 Aurejärven kirkko Valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö 

 n. 29 km  

 

12.1.4 Arvokkaat geologiset muodostumat 

Hankealueella ei sijaitse arvokkaita geologisia muodostumia lukuun ottamatta hankealueen poh-
joisosaan sijoittuvaa Alkkianvuoren kallioaluetta. 

Yleispiirteisesti hankealueen läheisyyteen sijoittuu muutamia yksittäisiä arvokkaita harju-, kallio- ja 
moreenimuodostumia noin 1–6 kilometrin etäisyydellä. Lisäksi hankealueelta länteen noin 20 kilo-
metrin etäisyydellä Karvian kirkonkylän alueella kulkee pohjois-etelä suuntaisesti arvokas harju-
jono.  
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Seuraavaan taulukkoon on koottu 30 kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsevat sijoittuvat arvok-
kaat geologiset muodostumat ja alueet. 

Taulukko 12.2. Tuulivoimaloista noin 30 kilometrin säteelle sijoittuvat arvokkaat geologiset muo-
dostumat ja alueet. 

Nro Nimi Valtakunnallisesti 
merkittävä 

Maakunnallisesti 
merkittävä 

Etäisyys  
lähimpään 
voimalaan 

lisätieto 

Kohteet lähialueella 0–5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

1 Alkkianvuori Arvokas geologinen 
muodostuma 

 alle 1 km Arvokas kallio-
alue, arvo-
luokka 4 (Val-
takunnallisesti 
arvokas) 

2 Huhdanmäki Arvokas geologinen 
muodostuma 

 n. 2 km Moreenimuo-
dostuma, ar-
voluokka 4 
(Valtakunnalli-
sesti arvokas) 

3 Katajalamminkan-
gas 

Arvokas geologinen 
muodostuma 

 n. 4-5 km Moreenimuo-
dostuma, ar-
voluokka 4 
(Valtakunnalli-
sesti arvokas) 

4 Ristiharju 
 

 Arvokas geologinen 
muodostuma 

n. 1,5 km Harjualue, ar-
voluokka 3 
(Maakunnalli-
sesti arvokas) 

5 Lylynharju  Arvokas geologinen 
muodostuma 

n. 2 km Harjualue, ar-
voluokka 3 
(Maakunnalli-
sesti arvokas) 

Kohteet välialueella 5–10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

6 Kannonrannan 
drumliini 

Arvokas geologinen 
muodostuma 

 n. 6,5 km Moreenimuo-
dostuma, ar-
voluokka 4 
(Valtakunnalli-
sesti arvokas) 

Kohteet 10–20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

7 Majurinvuori - 
Ruskiavuori 

Arvokas geologinen 
muodostuma 

 
n. 12 km Kallioalue, ar-

voluokka 4 
(Arvokas) 

8 Kiviharju-Elliharju  Arvokas geologinen 
muodostuma 

n. 16,5 km Harjualue, ar-
voluokka 3 
(Maakunnalli-
sesti arvokas) 

9 Kauniskangas 
 

 Arvokas geologinen 
muodostuma 

n. 16 km Harjualue, ar-
voluokka 3 
(Maakunnalli-
sesti arvokas) 
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Nro Nimi Valtakunnallisesti 

merkittävä 
Maakunnallisesti 
merkittävä 

Etäisyys  
lähimpään 
voimalaan 

lisätieto 

10 Pohjankangas  Arvokas geologinen 
muodostuma 

n. 17 km Harjualue, ar-
voluokka 3 
(Maakunnalli-
sesti arvokas) 

11 Lammasniemi  Arvokas geologinen 
muodostuma 

n. 19 km Harjualue, ar-
voluokka 3 
(Maakunnalli-
sesti arvokas) 

Kohteet 20–30 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

12 Majakangas  Arvokas geologinen 
muodostuma 

 Harjualue, ar-
voluokka 3 
(Maakunnalli-
sesti arvokas) 

13 Vääräjoki - Kukku-
ramäki 

 Arvokas geologinen 
muodostuma 

n. 24 km Harjualue, ar-
voluokka 3 
(Maakunnalli-
sesti arvokas) 

14 Vähä-Ojajärven 
kalliot 

 
 n. 29 km Kallioalue, ar-

voluokka 4 
(Arvokas) 

15 Seitsemisharju Arvokas geologinen 
muodostuma 

 
n. 29 km Harjualue, ar-

voluokka 2 
(Valtakunnalli-
sesti arvokas) 

16 Käskyvuori   n. 22 km Kallioalue, ar-
voluokka 3 
(Hyvin arvo-
kas) 

 

12.1.5 Sähkönsiirtoreitit 

Sähkö siirretään noin 11 kilometriä pitkällä 110 kV ilmajohdolla hankealueelta kaakkoon Linnanjär-
ven eteläpuolelle Fingridin verkkoon. Voimajohdon sijaintia voidaan tarkentaa YVA-ohjelmasta saa-
tavan palautteen perusteella. 
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Kuva 12.2 Alustava sähkönsiirtoreitti hankealueelta 110 kV ilmajohtona. 

12.2 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

12.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen aiheuttaa visuaalisia muutoksia maisemaan. Maisemakuvan muu-
toksilla voi olla välillisiä vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön luonteeseen ja laatuun. Raken-
nettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin vain maisemakuvallisia, koska 
hankkeen rakenteet eivät muuta arvokkaiden kohteiden rakenteita. Tästä syystä vaikutuksia mai-
semaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön tarkastellaan samojen periaatteiden mukaisesti. 

Maisemalliset muutokset johtuvat tuulivoimaloista, jotka muodostavat uuden konkreettisesti ha-
vaittavan elementin maisemakuvaan. Lisäksi tuulivoimaloiden mastoihin ja konehuoneen päälle 
asennettavien lentoestevalojen näkyminen muuttaa alueen maisemakuvaa. Maisemallisten muu-
tosten laajuus ja voimakkuus riippuvat tarkastelupisteestä ja ajankohdasta. Vaikutuksen laajuuteen 
vaikuttavat huomattavasti alueen topografia ja peitteisyys.  
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Tuulivoimaloiden rakentamispaikoilla muutoksia maisemaan aiheuttavat tuulivoimaloiden lisäksi 
rakennettavat huoltotiet, kaapelikaivannot ja sähköaseman sekä mahdollisen ilmajohtojen raken-
taminen. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ovat si-
doksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän 
maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Mai-
semavaikutusten kokeminen on hyvin henkilökohtaista ja kokemiseen vaikuttaa havainnoijan suh-
tautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön. 

Rakennettavat voimajohdot aiheuttavat maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia, kun 
kaapelilinjaa kaivetaan ja puustoa raivataan kaivulinjan tai ilmajohtoreitin tieltä. Voimajohtopylväät 
ja -johdot muodostavat teknisen elementin maisemaan. Sähkönsiirtoon liittyvien rakenteiden mai-
semavaikutusten laajuus riippuu paljon tarkastelupisteestä ja ajankohdasta. 

12.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arviointityön pohjana käytetään ympäristöministeriön julkaisuja ja ohjeita “Tuulivoi-
marakentamisen suunnittelu” (2012), "Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa” 
(Ympäristöministeriö 2016) sekä "Mastot maisemassa" (Weckman & Yli-Jama 2003). Kulttuuriym-
päristön vaikutustenarvioinnissa käytetään apuna teosta "Kulttuuriympäristö ympäristövaikutus-
ten arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön" (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2002). 

Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöai-
neistona käytetään muun muassa aikaisempia selvityksiä alueen maisema-alueista, olemassa olevia 
tietoja arvokkaista ja suojelluista alueista ja kohteista, valo- ja ilmakuvia alueelta sekä karttoja ja 
karttapalveluita (mm. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna ja Suomen ympäristökeskuksen 
Karpalo). Maaston peitteisyyden osalta käytetään arvioinnissa noin 30 kilometrin säteeltä hanke-
alueesta Corine Land Cover 2012 –aineistoon perustuvaa metsämaskia. Olemassa olevia lähtötie-
toja täydennetään hankealueelle ja sen maisemalliselle vaikutusalueelle tehtävillä maastokäyn-
neillä. Lisäksi hyödynnetään YVA-menettelyn aikana tehtäviä muita selvityksiä. Maastokäynnit koh-
teeseen tehdään kesällä 2021. Vaikutustenarvioinnista ja lähtötietojen keräämisestä vastaavat Si-
towise Oy:n asiantuntijat. 

Lähtötietojen pohjalta analysoidaan hankkeen teoreettinen maisemallinen vaikutusalue noin 20–
30 kilometrin etäisyydelle tuulivoimahankkeesta. Analyysissä määritellään maisemakuvan kannalta 
merkittävimmät näkymäsuunnat ja -alueet sekä maisemakuvallisesti herkimmät ja arvokkaimmat 
kohteet. Analyysin pohjalta suunnitellaan mm. havainnekuviin mallinnettavat kohteet. 

Maisemavaikutusten laajuuden todentamiseksi laaditaan näkyvyysanalyysi, jonka tarkastelualue 
ulottuu noin 20 kilometrin etäisyydelle hankkeesta. Lähtöaineistona käytetään maanmittauslaitok-
sen korkeusmallia, Corine Land Cover -maankäyttöaineistoa sekä ArcGIS-paikkatieto -ohjelmistoa. 
Maastonmuotojen lisäksi sulkeutuneen metsän näkymiä estävä vaikutus sekä hakkuualueet huomi-
oidaan. Analyysissä tarkastellaan näkyvien voimaloiden lukumäärää ja voimaloiden nasellin (eli la-
pojen kiinnityskohdan) ja lapojen näkyvyyttä tarkastelualueella. Näkymisalueanalyysin tulokset esi-
tetään näkymisaluekarttoina. Näkyvyysanalyysi antaa yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille 
voimalat näkyisivät. 

Havainnekuvia laaditaan vaikutusten arvioinnin tueksi ja maisemavaikutusten havainnollistamiseksi 
alueen ympäristöstä otettuihin valokuviin. Lähtötietoina mallinnuksessa käytetään alueen digitaa-
lista korkeusmallia, voimalasijainteja, voimalakokoa sekä valokuvista poimittuja paikannuspisteitä. 
Kuvien avulla voidaan havainnollistaa voimaloiden näkyvyys valittuihin kohteisiin. Näkyvyysanalyy-
sin ja havainnekuvien laadinnasta vastaa Etha Wind Oy. 
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Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan millaisia muutoksia hanke aiheuttaa maisemakuvaan ja ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön ja kuinka laajalla alueella muutokset ovat havaittavissa. Vaiku-
tuksia arvioidaan vertaamalla aiheutuvia muutoksia maisemakuvan ja rakennettujen kulttuuriym-
päristöjen nykyhetkiseen rakenteeseen, laatuun ja luonteeseen. 

Tuulivoimahankkeen vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin mai-
sema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan ar-
vioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen osalta. Maisemavaikutusten 
merkittävyyttä eri etäisyyksiltä ja tarkastelupisteistä arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimahank-
keen hallitsevuutta yleismaisemassa sekä hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen 
maisemakuvaan verrattuna.  

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta arvioidaan asiantuntija-arviona, vaikuttavatko maisemaku-
van muutokset kohteiden suojeluperusteena oleviin arvoihin tai luonteeseen.  

Maisemakuvan muutosten arviointi keskittyy hankkeen lähi- ja välialueelle, 0–10 km:n etäisyydelle 
tuulivoimaloista, joilla vaikutukset ovat kokemuksen mukaan voimakkaimpia, mikäli voimalat ovat 
maisemassa havaittavissa. Vaikutuksia arvioidaan myös hankkeen maisemallisella kaukoalueella 
10–30 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista, jolla voimaloiden hallitseva asema maisemakuvassa tut-
kitusti vähenee. Arvioinnissa huomioidaan hankealueen ja sen vaikutusalueen topografian vaihtelut 
ja sen vaikutukset voimaloiden näkyvyyteen. 

Taulukko 12.3. Maisema- ja kulttuuriympäristön arvioinnissa käytetyt tarkasteluvyöhykkeet. 

Etäisyys Vaikutusalue Kuvaus 

0–2 km Välitön vaikutusalue ja sen 
lähiympäristö 

Välittömät vaikutukset (huoltotiet ja muu tuulivoimainfra, 
sähkönsiirto, varjostus, melu, jää). 
Tuulivoimala hallitseva. 

2–5 km Lähialue Alue, jolla visuaaliset vaikutukset voivat olla niin merkittäviä, 
että ne voivat vaikuttaa maiseman luonteeseen ja laatuun. 
Tuulivoimalat voivat olla maisemakuvassa dominoivia, mikäli 
näkemäesteitä ei ole. 

5–10 km Välialue Alue, jolle voimalat voivat näkyä selvästi, mutta jolla niiden 
vaikutukset maiseman luonteeseen ja laatuun vähenevät etäi-
syyden kasvaessa. 
Voimalat ovat osa laajempaa maisemakokonaisuutta. 
Voimaloiden kokoa ja etäisyyttä voimaloihin voi olla vaikea 
hahmottaa. 

10–20 km Kaukoalue Alue, jolle voimalat voivat näkyä, mutta jolla niillä ei yleensä 
enää ole merkitystä maiseman luonteen ja laadun kannalta 
(poikkeuksena esimerkiksi erämaiset alueet). 
Lentoestevalot voivat erottua sopivissa olosuhteissa. 

20 < km Teoreettinen maksi-
minäkyvyys 

Voimalat voi hyvissä sää- ja valaistusolosuhteissa erottaa pal-
jaalla silmällä, ei merkitystä maiseman luonteen tai laadun 
kannalta. 

Lähde: Eri selvitykset tuulivoimaloiden näkyvyydestä (mm. Weckman 2006), muut tuulivoimaselvitykset 
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13 Arkeologisen kulttuuriperinnön kohteet 

13.1 Alueen tunnetut muinaisjäännökset 
Hankealueille sijoittuvat tunnetut muinaisjäännökset on haettu Museoviraston 
muinaisjäännösrekisteristä. Lähtötietojen pohjalta on tehty maastotarkastelu hankealueen poikki 
etelä-pohjoissuunnassa kulkevan kapean harjumuodostelman alueella.  

Hankealueen rajalla on kaksi ennestään tunnettua muinaisjäännöstä: alueen länsirajalla Latikkalam-
men tervanpolttohauta ja alueen itäreunalla Löyttyharjun tervahauta Löyttylammen itäpuolella. Li-
säksi alueen pohjoispuolella selvästi hankealueen ulkopuolella havaittiin peuranpyyntikuoppien 
keskittymä. Muut hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat tunnetut muinaisjäännökset on kuvattu 
alla olevassa kartassa (Kuva 13.1) sekä taulukossa (Taulukko 13.1). 

Vaikutusten arviointi, maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö: 
• Lähtötietoina tiedot arvokohteista, kartat, valokuvat ja ilmakuvat. Lähtötietoja täyden-

netään maastokäynneillä. 
• Hankkeesta laaditaan näkyvyysanalyysi ja havainnekuvia alueelta otettuihin valokuviin. 

Näkyvyysanalyysistä ja havainnekuvista vastaa Etha Wind Oy 
• Maisemavaikutukset arvioidaan noin 30 kilometrin etäisyydelle ja vaikutukset kulttuu-

rihistoriallisiin kohteisiin arvioidaan noin 12 kilometrin etäisyydelle  
• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioin-

nista vastaa Sitowise Oy.  



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

83 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 

 

Kuva 13.1. Muinaisjäännökset hankealueen ympäristössä (Museovirasto). 
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Taulukko 13.1. Museoviraston rekisterissä olevat muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet 
alle 10 kilometrin etäisyydellä hankealueelta. (Museovirasto). 

Nro Nimi Mj-tunnus Mj-laji Tyyppi Tyypin tar-
kenne 

Ajoitus 

1 Löyttyharju 1000025414 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

2 Latikka-
lampi 

1000025413 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

3 Kouranpää-
kangas 

1000025389 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Pyyntikuopat Ajoittamaton  

4 Iso-Koura 
 

230010009 
 

Kiinteä muinais-
jäännös 

Asuinpaikat Ei määritelty Kivikautinen 

5 Lammin-
tausta 

230010007 Kiinteä muinais-
jäännös 

Asuinpaikat Ei määritelty Kivikautinen 

6 Tuulikangas 
 

230010008 Kiinteä muinais-
jäännös 

Asuinpaikat Ei määritelty Kivikautinen 

7 Mäki 
 

1000025408 
 

Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

8 Rajala 1000038800 
 

Muu kulttuuri-
perintökohde 
 

Kivirakenteet Röykkiöt Historiallinen 

9 Marjoniemi 
1 
 

1000035054 
 

Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Nauriskuopat 
 

Historiallinen  

10 Kallioniemi 
 

1000030999 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Kaskiröykkiö 
 

Keskiaikainen 

11 Valli 
 

1000003195 Kiinteä muinais-
jäännös 

Asuinpaikat, 
kivirakenteet 
 

Ei määritelty, 
röykkiöt 

Historiallinen, 
kivikautinen 

12 Teininniemi 
 

1000006722 
 

Kiinteä muinais-
jäännös 

Asuinpaikat, 
maarakenteet, 
työ- ja valmis-
tuspaikat 
 

Kaskiröykkiöt, 
kuopat, talon-
pohjat 
 

Historiallinen 

13 Kuuhimo 
 

1000038798 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

14 Lystilä 
 

581010003 Kiinteä muinais-
jäännös 

Kivirakenteet Röykkiöt 
 

Ajoittamaton 

15 Kaidatve-
det Rata-
paanantie 

1000006411 Kiinteä muinais-
jäännös 

Kivirakenteet Rajamerkit Historiallinen 

16 Kuusisto 
 

1000038799 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

17 Matomäki 1000006721 
 

Kiinteä muinais-
jäännös 

Kivirakenteet Latomukset Ajoittamaton  
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Nro Nimi Mj-tunnus Mj-laji Tyyppi Tyypin tar-

kenne 
Ajoitus 

18 Häädet-
keidas 

581010007 Kiinteä muinais-
jäännös 

Kivirakenteet Latomukset Ajoittamaton  

19 Rastiais-
neva 

230010014 Kiinteä muinais-
jäännös 

Kivirakenteet Röykkiöt 
 

ajoittamaton 

20 Malkaneva 1000022754 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

21 Niitto-
nenänkallio 

1000029684 Kiinteä muinais-
jäännös 

Kivirakenteet Rakkakuopat Esihistorialli-
nen 

22 Korpinie-
men 
kämppä 

230010010 Kiinteä muinais-
jäännös 

Asuinpaikat Ei määritelty Kivikautinen 

23 Pitkäntan-
te-
reenalusta 

1000025416 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

24 Salmilam-
minkeidas 

1000029687 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

25 Palokangas 1000029692 Kiinteä muinais-
jäännös 

Työ- ja valmis-
tuspaikat 

Tervahaudat 
 

Historiallinen 

26 Jylhänkan-
gas 

1000025392 Kiinteä muinais-
jäännös 

Kivirakenteet Röykkiöt 
 

Ajoittamaton  

13.2 Vaikutukset arkeologisen kulttuuriperinnön kohteisiin 
13.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Arkeologiset kulttuuriperinnön kohteet ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia 
muinaisesineitä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mu-
kaan rauhoitettuja eikä niihin saa kajota ilman Museoviraston lupaa. Kiinteän muinaisjäännöksen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen 
on kielletty ilman muinais-muistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun 
muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kal-
liomaalaukset ja -piirrokset. 

Tuulivoimahankkeen vaikutukset arkeologisen kulttuuriperinnön kohteisiin ajoittuvat erityisesti ra-
kentamisvaiheeseen. Vaikutukset ovat rakentamisen aiheuttamia mahdollisia fyysisiä muutoksia 
alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa kohde jää rakennustyön välittö-
mälle vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, kuten voimajohtojen ja 
huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin kohteiden vahingoittumisesta tai 
peittymisestä. Lisäksi kohteet tulee huomioida huolto- ja kunnostustöissä. Vaikutuksen merkittä-
vyys riippuu muun muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkittä-
vyydestä. 

Lisäksi tuulivoimahankkeen käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskitilanteita, 
mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata huomioida maastossa. 
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13.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hankealueella 
tehtyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin, joita täydennetään hankealueelle ja 
vaihtoehtoisille sähkönsiirtoreiteille laadittavalla arkeologisella inventoinnilla. Arkeologinen selvi-
tys laaditaan vuonna 2021. Tehtävän arkeologisen inventoinnin tarkoitus on paikantaa esihistorial-
lisen ja historiallisen ajan muinaisjäännökset. Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan olevien 
lähtötietojen sekä maastoinventoinnin perusteella. Arkeologisesta inventoinnista vastaa Suomen 
Luontotieto Oy. 

Hankkeen yhteydessä toteutettavan muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on suunnittelualueen 
tunnettujen muinaisjäännösten rajojen ja tarkemman sijainnin selvittäminen sekä ennestään tun-
temattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. Selvitys koostuu esitutkimuksesta, 
maastotutkimuksesta sekä raportoinnista. 

Valmisteluvaiheessa kartoitetaan alueen potentiaaliset muinaisjäännösalueet sekä selvitetään alu-
een muinaisjäännökset muinaisjäännösrekisterin sekä aiempien arkeologisten tutkimusraporttien 
avulla. Muita esitöissä käytettäviä lähteitä ovat muinaisjäännösrekisteri, vanhat kartat ilmakuvat, 
LiDAR-aineisto sekä maaperäkartat. Valmisteluvaiheessa hyödynnetään myös Pirkanmaan maakun-
takaava 2040:n valmistelussa toteutettua ”Arkeologisen kulttuuriperinnön potentiaalin arviointi 
Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 tuulivoima-alueilla” -selvitystä (Heiskanen & Luoto 
Oy 2015). 

Maastotarkastukset kohdennetaan muuttuvan maankäytön alueille, kuten voimalapaikoille ja huol-
toteiden, nosturialueiden ja sähkönsiirron maakaapeliverkoston alueelle, sekä tarvittaessa muille 
maastollisesti otollisille alueille. Tunnettujen muinaisjäännösten osalta tarkastetaan kohteiden ny-
kytila sekä nykyinen maankäyttö. Tarvittaessa maastotarkastelulla pyritään tarkentamaan kohtei-
den sijaintia esimerkiksi koekuoppien avulla. 

Maastossa kohteiden paikantamisen perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet do-
kumentoidaan valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Sijaintimittaukset 
tehdään tarpeen mukaan joko GPS-laitteella tai kelamitan avulla. Kohteiden sijainnista laaditaan 
kartta. 

 

14 Kasvillisuus ja luontotyypit 
Hankkeen luontovaikutusten arvioinnin pohjana ovat seuraavat selvitykset, jotka on kuvattu tar-
kemmin kyseisissä kohdissa:  

• Lohkokohtainen luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 
• Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä koskeva tarkastelu 
• Pesimälinnustoselvitys 

Vaikutusten arviointi, arkeologisen kulttuuriperinnön kohteet: 
• Lähtötietoina tiedot tunnetuista alueen arkeologisista kulttuuriperinnön kohteista, ku-

ten muinaisjäännöksistä sekä kartat, valokuvat ja ilmakuvat. Lähtötietoja on täyden-
netty maastokäynneillä. 

• Vaikutukset kohteisiin arvioidaan voimaloiden rakennuspaikoilta. 
• Hankealueelle ja sähkönsiirtoreiteille tehdään arkeologinen selvitys vuonna 2021. Sen 

tekemisestä vastaa Suomen Luontotieto Oy. 
• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioin-

nista vastaa Sitowise Oy. 
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• Pöllöjen kuuntelu- ja soidinselvitys 
• Metson soidinpaikkaselvitys 
• Lintujen kevät- ja syysmuuttoseuranta 
• Viitasammakkoselvitys 
• Lepakkoselvitys 
• Liito-oravaselvitys 

14.1 Luonnonympäristön yleispiirteet 
Luonnonympäristö kuvataan YVA-selostuksessa jälkeen, kun alueen luontoselvitysten raportit ovat 
valmistuneet. 

14.2 Uhanalainen tai muutoin arvokas kasvilajisto 
Ennen luontoselvitysten maastokäyntejä tilattiin tiedot uhanalaisista ja rauhoitetuista lajeista 
ympäristöhallinnon ylläpitämästä uhanalaisten lajien rekisteristä. 

14.3 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

14.3.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat kasvillisuuspeitteen hä-
viämisestä tuulivoimaloiden perustuksien ja huoltoteiden sijainneilta. Vaikutuksia syntyy rakenta-
misen alkuvaiheessa pintamaan poiston ja pintojen kovettamisen yhteydessä.  

Avointen alueiden lisääntyminen pirstoo ja aiheuttaa reunavaikutuksen lisääntymistä metsäalu-
eilla. Reunavaikutus voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen myönteisesti tai kielteisesti riip-
puen ympäristöstä ja tarkasteltavasta eliöryhmästä. Se voi vähentää tiettyjen lajien tiheyksiä tai 
aiheuttaa jonkin lajin siirtymisen reunan läheisyydestä toisaalle. Toisaalta reuna-alueen ympäristöt 
ovat usein monipuolisempia käsittäen sekä avointa että sulkeutuneempaa ympäristöä, mikä voi li-
sätä tiettyjen lajien tiheyksiä tai mahdollistaa uusien lajien tulemisen alueelle.  

Reunavaikutuksen voimakkuus vaihtelee erityyppisten ympäristöjen välillä. Luontaisesti avoimilla 
alueilla, kuten kallioilla ja vähäpuustoisilla soilla reunavaikutus on verrattain vähäistä, kun taas peit-
teisillä alueilla reunavaikutus voi ulottua useiden kymmenien metrien etäisyydelle. 

Mahdollinen uuden voimajohdon rakentaminen ilmajohtona aiheuttaa avohakkuiden kaltaisia vai-
kutuksia metsäalueilla, kuten metsäalueiden pirstoutumista ja reunavyöhykkeiden syntymistä. Py-
syviä vaikutuksia voi aiheutua lähinnä uusille pylväspaikoille ja johtoaukean reunavyöhykkeelle. 

14.3.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Luontoselvitysten lähtöaineistona on käytetty mm. otetta ympäristöhallinnon uhanalaisten lajien 
rekisteristä (Pirkanmaan ELY-keskus 2021), OIVA-aineistoja (mm. suojelualueiden, suojeluohjelma-
kohteiden, Natura 2000–alueiden sijainnit), Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja karttamateriaalia, 
VMI-aineistoja (valtakunnan metsien inventoinnin puustotiedot) sekä Metsähallituksen ja Metsä-
keskuksen kuviotietoja. 

Touko-elokuussa 2021 tehtiin lohkokohtainen luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys. Kasvukauden ai-
kana tehtiin arvokkaiden luontotyyppien selvitys koko tutkimusalueelta, mikä käsitti Luonnonsuo-
jelulain 29 § mukaisten suojeltavien luontotyyppien selvityksen, Metsälain 10 § mukaisten erityis-
ten arvokkaiden elinympäristöjen selvityksen sekä Vesilain 587/2011 mukaisen suojeltavien pien-
vesien selvityksen. Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä koskeva tarkastelu tehdään 
koko alueelta.  
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Luontoselvitysten tulokset otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa, jotta kasvillisuudelle ja 
luonnolle aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. Mikäli voimalapaikalta ilmenee erityisiä 
luontoarvoja, esitetään selostuksessa voimalan siirtämistä luonnon kannalta vähempiarvoisem-
malle sijainnille. Kartoituksessa havaitut arvokkaat ja huomionarvoiset luontokohteet kuvataan ja 
merkitään kartoille YVA-selostuksessa. Arvokkaiden kohteiden kohdalla arvioidaan erikseen hank-
keen rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset. 

Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja luontoarvoihin arvioidaan kasvillisuus- ja luontotyyppisel-
vityksen tulosten sekä luontoselvityksen lähtöaineistojen perusteella asiantuntija-arviona. Luonto-
vaikutusten tarkastelussa keskitytään erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin 
kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. 

Tuulivoimahankkeesta aiheutuneita vaikutuksia metsän rakenteeseen tarkastellaan maisema- ja lä-
hiympäristötasolla. Keskeistä arvioinnissa on se, muuttaako tuulivoimahanke oleellisesti metsän ra-
kennetta verrattuna nykytilaan ja nykyisen käyttömuodon tuomiin muutoksiin. 

Luontoselvityksistä vastaa Suomen Luontotieto Oy sekä tuulivoimahankkeen kasvillisuuteen ja 
luontotyyppeihin kohdistuva vaikutusten arvioinnista vastaa Sitowise Oy:n ympäristöasiantuntijoi-
den työryhmä. Vaikutusten arviointi tehdään sanallisena asiantuntija-arviona. 

15 Linnusto 

15.1 Nykytila 

15.1.1 Linnustollisesti arvokkaat alueet 

Hankealueen eteläosassa sijaitsee lintudirektiivin perusteella muodostettu Rengassalon Natura-
alue (SAC; Keidassuot, boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot; liito-orava) sekä pohjoispuolella 
Raatosulkonnevan Natura-alue (SAC).  

Hankealueen länsipuolelle 5–9 kilometrin etäisyydelle sijoittuvat Suomijärven luonnonsuojelualue 
(SPA) ja Rastiaisnevan Natura-alue (SAC). Lisäksi hankealueelta 8–10 kilometrin etäisyydellä kaa-
kossa sijaitsee myös Kaidatvedet Natura-alue (SAC). 

Lähimmät maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) ovat Saukonsuo noin 3 kilometriä hanke-
alueelta etelään, Iso Kivijärvi noin 9 kilometriä hankealueelta pohjoiseen sekä Louhinneva noin 9 
kilometriä hankealueelta koilliseen. Lähin kansallisesti tärkeä lintualue (FINIBA) Häädetkeidas sijait-
see hankealueelta lounaaseen noin 4 kilometrin etäisyydellä. 

15.1.2 Pesimälinnusto 

Alueen pesimälinnusto on selvitetty kesän 2021 aikana kahteen käyntikertaan perustuvalla kartoi-
tuslaskenta menetelmällä. 

15.1.3 Muuttolinnusto 

Hankealue ei sijoitu valtakunnallisille päämuuttoreiteille (BirdLife Suomen raportti: Lintujen pää-
muuttoreitit Suomessa) lukuun ottamatta kurjen laajalle alueelle levittyviä kevät- ja syysmuutto-
reittejä. Valtakunnallisia päämuuttoreittejä ovat ne alueet, joille keskittyy huomattava osa lintulajin 
Suomessa havaittavasta muutosta ja joilla muuttovirta on ympäröivää aluetta voimakkaampaa. Si-
sämaassa lintujen muuttoa ohjaavat pääasiassa vesistöt, mutta muutto ei ole samalla tavoin kes-
kittynyttä kuin rannikkoseudulla ja Kaakkois-Suomen muuttoväylillä. Muutonseurannoissa ei ha-
vaittu runsasta muuttoa eikä selkeitä muuttolinjoja. 
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Kuva 15.1. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat tärkeät lintualueet (BirdLife). 

15.2 Vaikutukset linnustoon 
15.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: suoriin ja epä-
suoriin vaikutuksiin (Kuva 15.2). Suorat vaikutukset ovat törmäyskuolleisuudesta johtuvia vaikutuk-
sia. Epäsuorat vaikutukset näkyvät lajistokoostumuksessa ja yksilömäärissä pidemmällä aikavälillä. 
Epäsuoria vaikutuksia ovat häirintä, estevaikutus ja elinympäristömuutokset (esim. Hötker ym. 
2006, Drewitt & Langston 2006, Langston & Pullan 2003 sekä Fox ym. 2006). Vaikutukset jakautuvat 
myös ajallisesti rakennusvaiheen ja tuotantovaiheen erityyppisiin vaikutuksiin (Pearce-Higgins ym. 
2012). Vaikutusten kohteena voivat olla joko tuulivoimahankkeen vaikutuspiirissä talvehtivat ja le-
vähtävät lajit tai pesimälajisto. 

Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset ovat usein hyvin vaihtelevia ja riippuvat hankkeen mitta-
suhteista, teknisistä ratkaisuista, maantieteellisestä sijainnista sekä ympäröivän alueen topografi-
asta ja alueen linnuston koostumuksesta. Lisäksi vaikutukset ovat pääsääntöisesti laji- ja paikkakoh-
taisia (Drewitt & Langston 2006).   
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Stewart ym. (2007) osoittivat metatutkimuksessaan, että yleisesti ottaen tuulivoimahankkeilla on 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia linnuston runsauteen tuulivoimahankkeiden alueella ja linnusto-
vaikutuksissa on huomattavia eroja hankkeiden ja lajikohtaisten vaikutusten välillä. Tutkimuksesta 
ei käynyt ilmi, johtuivatko kielteiset muutokset lintujen esiintymisessä tuulivoimahankkeiden vält-
telystä vai populaatiotason kielteisistä vaikutuksista. Tutkimuksessa vaikutusten arvioinnissa mu-
kana olivat myös talvehtivat linnut, jotka voivat olla alttiimpia reagoimaan häiriötekijöihin verrat-
tuna pesiviin lintuihin (vertaa Pearce-Higgins ym. 2012 ja Hötker ym. 2006). Vaikutuksille alttiimpia 
lajiryhmiä järjestyksessään olivat sorsalinnut (Anseriformes), kahlaajat (Charadriiformes), haukat 
(Falconiformes, Accipitriformes) ja varpuslinnut (Passeriformes). Mitä kauemmin tuulivoimahanke 
oli ollut toiminnassa, sitä suuremmat kielteiset vaikutukset olivat. Voimaloiden lukumäärällä tai 
koolla ei sen sijaan ollut juurikaan merkitystä (Stewart et al. 2007). Toisaalta Pearce-Higgins ym. 
(2012) osoittivat tutkimuksessaan, että suurimmat pesimälinnustovaikutukset syntyivät rakennus-
vaiheessa ja häiriötila palautui joidenkin lajien osalta normaalitasolle rakennusvaiheen jälkeisinä 
vuosina energiantuotannon jo alettua. Tutkimuksessa oli mukana kymmenen lajia: nummiriekko, 
kapustarinta, töyhtöhyyppä, suosirri, taivaanvuohi, kuovi, niittykirvinen, kiuru, kivitasku ja pensas-
tasku.  

Eri elinympäristöissä sijaitsevien tuulivoimahankkeiden vaikutukset voivat olla hyvinkin erilaisia ja 
kohdistua eri lajeihin. Avomerihankkeiden mainittavimpia vaikutuksia ovat estevaikutukset, häi-
rintä ja elinympäristömuutokset. Avomailla edellä mainittujen lisäksi usein myös törmäysvaikutuk-
set nousevat merkittävimmiksi haittavaikutuksiksi. 

Voimajohdot vaikuttavat paikallisesti metsälinnustoon johtoaukean hakkuiden seurauksena. Puu-
ton johtoaukea aiheuttaa muutoksia alueen elinympäristörakenteessa ja voi vaikuttaa alueen pesi-
mälajiston laji- ja runsaussuhteisiin paikallisesti. Lisäksi linnut voivat törmätä voimajohtoihin. 
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Kuva 15.2. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista. 

15.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hanketta varten tehtävien linnustoselvitysten tulosten lisäksi hankitaan olemassa olevia lintutietoja 
hankealueen läheisyydessä tehdyistä selvityksistä. Petolintujen ja muiden suojelullisesti arvokkai-
den lajien tunnetut pesäpaikat selvitetään Metsähallituksen petolinturekisteristä sekä Luonnontie-
teellisen keskusmuseon Rengastustoimistosta ja Sääksirekisteristä. Tarvittaessa ollaan yhteydessä 
paikalliseen lintutieteelliseen yhdistykseen. 

Hankkeen linnustoon kohdistuvista vaikutuksista arviointi tehdään tuulivoiman linnustovaikutuk-
sista julkaistua kirjallisuutta apuna käyttäen. Arvioinnissa keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin ja 
tuulivoiman vaikutuksille herkiksi tiedettyihin lajeihin. Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdo-
tukset vaikutuksien lieventämiseen ja seurantaan liittyen. 

Pesimälinnusto 

Pesimälinnustoselvitys tehtiin toukokuun 2021 aikana kahteen käyntikertaan perustuvalla kartoi-
tuslaskentamenetelmällä. Inventointiin kuuluivat EU:n Lintudirektiivin liitteen I pesimälajit sekä 
kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen 2019) mainitut pesimälinnut koko suunnittelualu-
eelta. Arvokkaiden (direktiivi- ja uhanalaislajit, erityisvastuulajit) lintulajien reviirit merkitään kart-
tapohjalle.  
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Maaliskuussa 2021 tehtiin pöllöjen kuuntelu- ja soidinselvitys. Metson soidinpaikkaselvitys tehdään 
huhtikuussa 2022. Linnustoselvitysten tekijä on Suomen Luontotieto Oy. 

Muuttolinnusto 

Elokuussa 2021 aloitetiin lintujen syysmuuttoselvitys, jota tehtiin 12 päivän ajan siten, että seuranta 
kohdistui suurten lintujen kuten kurkien, hanhien ja petolintujen seurantaan. Seuranta jatkui mar-
raskuun alkuun saakka. 

Huhtikuussa 2022 tehdään lintujen kevätmuutonseuranta. Sitä tehdään 10 päivän ajan siten, että 
seuranta kohdistuu suurten lintujen kuten kurkien, hanhien ja petolintujen muuton huippuhetkiin. 
Seuranta jatkuu toukokuulle asti. 

 

16 Muu eläimistö 

16.1 Hankealueen eläimistö 
16.1.1 Uhanalainen ja muutoin arvokas lajisto 

Uhanalainen ja muutoin arvokas lajisto on selvitetty vuoden 2021 luontoselvitysten yhteydessä.  

16.2 Vaikutukset eläimistöön 
16.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääasiallisesti elinympäristöjen muutoksista. 
Elinympäristöt voivat kaventua pinta-alallisesti ja pirstoutua rakentamisen johdosta. Myös niiden 
laatu voi heikentyä rakentamisen ja toiminnan aiheuttamasta häiriöstä johtuen. Elinympäristöjen 
muutokset voivat vaikuttaa eläimistöön suoraan tai välillisesti. 

Liito-oravan osalta vaikutukset voivat muodostua puustoisen metsämaan pinta-alan vähenemisestä 
ja metsäalueiden pirstoutumisesta. Tämän seurauksena mahdolliset elin- ja/tai lisääntymisympä-
ristöt voivat hävitä ja eriytyä suhteessa toisiinsa. 

Vaikutusten arviointi, linnusto: 
• Hankealueella toteutetaan seuraavat linnustoselvitykset: 

o Pesimälinnustoselvitys (myös kanalintuselvitys) kesällä 2021 
o Pöllöjen kuuntelu ja soidinselvitys maaliskuussa 2021 
o Metson soidinpaikkaselvitys huhtikuussa 2022 
o Lintujen syys- ja kevätmuutonseuranta vuosina 2021 ja 2022. 

• Voimajohtolinjan linnustovaikutuksia arvioidaan linjoille tehtyjen luontotyyppiselvitys-
ten ja muutonseurannan perusteella 

• Alueen petolinnuista laaditaan erillisraportti. 
• Tarvittaessa ollaan yhteydessä paikalliseen lintutieteelliseen yhdistykseen. 
• Arviointi hankkeen linnustoon kohdistuvista vaikutuksista tehdään tuulivoiman linnus-

tovaikutuksista julkaistua kirjallisuutta apuna käyttäen. Arvioinnissa keskitytään suoje-
lullisesti arvokkaisiin ja tuulivoiman vaikutuksille herkiksi tiedettyihin lajeihin, erityi-
sesti suuriin petolintuihin. 

• Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdotukset vaikutusten lieventämiseen ja seu-
rantaan liittyen. 

• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Linnustoselvityksistä ja 
vaikutusten arvioinnista vastaa Suomen Luontotieto Oy. 
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Viitasammakon osalta mahdolliset vaikutukset ajoittuvat rakentamisvaiheeseen, jos lajille suotuisat 
elinympäristöt muuttuvat. Mikäli rakennustoimet eivät kohdistu lajin kannalta oleellisiin lisäänty-
misympäristöihin, vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi.  

Tuulivoiman vaikutukset lepakoihin ovat samankaltaiset linnustovaikutusten kanssa. Tuulivoimalat 
aiheuttavat törmäysriskin lepakoille. Tuulivoimahankkeen rakentaminen muuttaa metsän raken-
netta ja voi ohjata lepakoiden elinympäristön käyttöä.  

Luonnonsuojelulailla suojeltujen ja luontodirektiivin IV-liitteessä mainittujen lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kieltoon voidaan hakea poikkeus-
lupaa alueelliselta ELY-keskukselta. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että lajin suo-
tuisa suojelutaso ei heikkene, hankkeella ei ole muuta toteuttamisvaihtoehtoa ja hanke on yhteis-
kunnan kokonaisedun mukainen. 

Metsäalueilla maasto muuttuu uusien maastokäytävien osalta puuttomaksi. Tämä voi vaikuttaa 
maaeläinten kulkureitteihin. Johtoaukeiden kasvillisuus muodostuu lehtipuuvaltaisten taimikkovai-
heen metsien kaltaiseksi. Liito-oravan osalta vaikutukset ovat tuulivoimahankkeen vaikutusten kal-
taiset. 110 kV voimajohdon vaatima johtoaukea ei estä lajin liikkumista, mikäli puusto johtoaukean 
molemmin puolin on riittävän kookasta (pituus noin 20 metriä). 

16.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Viitasammakkoselvitys tehtiin kosteikkokohteilla huhti-toukokuussa 2021 ja lepakkoselvitys kesällä 
2021. Liito-oravaselvitys tehdään maaliskuussa 2022. 

Hankkeessa tehtyjen eläimistöä koskevien selvitysten tulokset valmistuvat keväällä 2022 ja niiden 
tulokset raportoidaan YVA-selostuksessa. 

Hankkeen vaikutukset eläimistöön arvioidaan yleisesti tavanomaisten lajien kohdalla. Uhanalaisista 
ja/tai luontodirektiivin liitteen IV lajeista vaikutukset arvioidaan erikseen liito-oravan ja viitasam-
makoiden sekä lepakoiden osalta. 

 

17 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet 

17.1 Nykytila 
Hankealueen eteläosassa sijaitsee luontodirektiivin perusteella muodostettu Rengassalon Natura-
alue (SAC; Keidassuot, boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot; liito-orava) sekä pohjoispuolella 

Vaikutusten arviointi, eläimistö: 
• Arvioinnissa keskitytään uhanalaisiin ja EU:n luontodirektiivin liitteissä II tai IV mainit-

tuihin lajeihin kohdistuvia vaikutuksia. 
• Vaikutukset tavanomaisiin lajeihin arvioidaan yleisellä tasolla.  
• Huomionarvoisista lajeista vaikutukset arvioidaan erikseen liito-oravan, lepakon ja vii-

tasammakon osalta.  
• Hankealueella toteutettiin viitasammakkoselvitys keväällä 2021 ja lepakkoselvitys ke-

sällä 2021. Liito-oravaselvitys toteutetaan maaliskuussa 2022. 
• Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdotukset vaikutuksien lieventämiseen ja seu-

rantaan liittyen. 
• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnin 

tekevät Sitowise Oy:n ympäristöasiantuntijat. 
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Raatosulkonnevan Natura 2000 -alue (SAC), jonka eteläosassa on tutkimustarkoituksessa ojitettu ja 
kalkittu koealue ja pohjoisosassa rinnesuo sekä varttunutta tai uudistuskypsää metsää, jolla on 
luonnonmetsän luontotyypin piirteitä.  

Hankealueen pohjoiskärjessä sijaitsee Alkkianvuoren arvokas kallioalue.  

Hankealueen lähialueelle sijoittuu Suomijärven luonnonsuojelualue ja Natura-alue (SPA) noin 6 ki-
lometrin etäisyydelle länteen sekä yksityismaiden luonnonsuojelualueina (YSA) Hackin metsä noin 
4,5 kilometrin etäisyydelle itään ja Riekkosuo noin 6 kilometrin etäisyydelle koilliseen. 

Rastiaisnevan Natura 2000 -alue (SAC) sijaitsee noin 7 kilometriä hankealueelta länteen, Häädet-
keidas (SAC) 4 kilometrin etäisyydellä lounaassa sekä Kaidatvedet (SCA) 8–10 kilometrin etäisyy-
dellä kaakossa. 

 

Kuva 17.1. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja geo-
logiset suojelukohteet (Syke). 
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17.2 Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien 

kohteisiin 
17.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimahanke ei muuta luontodirektiivin perusteella muodostettujen Natura 2000 -alueiden 
(SAC-alueet) vesioloja, eikä sillä ole vaikutusta näiden alueiden suojeluperusteena oleviin luonto-
tyyppeihin.  

Lintudirektiivin perusteella Natura-verkostoon kuuluva lähin alue (SPA-alue) sijaitsee noin 4,5 kilo-
metrin päässä hankealueen länsipuolella (etäisyys lähimpiin voimaloihin noin 5,5 kilometriä). Hank-
keesta ei tuolla etäisyydellä aiheudu suoria esimerkiksi linnuston elinympäristöön kohdistuvia vai-
kutuksia. Mahdolliset välilliset vaikutukset kasvavan törmäysriskin seurauksena voivat heijastua Na-
tura-alueen suojeluperusteena olevaan lajistoon lähinnä tiettyjen lajien saalistuslentojen kautta. 

17.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Luonnonsuojelualueiden, suojeluohjelmakohteiden ja Natura 2000–alueiden tiedot ja sijainnit on 
koottu Suomen ympäristökeskuksen avoimista paikkatietoaineistoista. Natura-alueiden kuvaukset 
on saatu Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (http://www.ymparisto.fi/NATURA). Tar-
vittaessa Natura-alueita koskevat viralliset Natura-tietolomakkeet pyydetään käyttöön ELY-keskuk-
silta. 

Hankkeen vaikutukset Natura-alueiden, luonnonsuojelualueiden ja suojeluohjelmiin kuuluvien alu-
eiden kohdalla arvioidaan niiden suojeluperusteissa mainittuihin luontoarvoihin. 

17.2.3 Natura tarvearviot 

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpela ympäristöministeriöstä on antanut Natura-arvioinneista 
1.4.2013 (https://www.ym.fi/download/noname/%7BADEE4770-BB60-42C0-A95B-
84F2ED751241%7D/31250) seuraavia ohjeita: 

Natura-luontoarvot, joiden näkökulmasta vaikutuksia on tarkasteltava, ilmenevät Natura 2000 –
tietokannassa olevista alueittaisista tietolomakkeista ja ovat joko: 

• SAC-alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä, tai 
• SAC-alueilla luontodirektiivin liitteen II lajeja, tai 
• SPA-alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja, tai 
• SPA-alueilla lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja 

Heikentämisen käsitettä arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja ovat luontotyypin tai lajin suo-
tuisan suojelun tasoon kohdistuvat muutokset sekä kyseisen alueen vaikutus Natura 2000 –verkos-
ton yhtenäisyyteen. Heikentyminen on luontotyypin tai lajin elinympäristön fyysistä rappeutumista. 
Lajin kohdalla se voi olla myös lajin yksilöihin kohdistuvaa häiriövaikutusta. Tarkasteltavaksi on ti-
lanteesta riippuen syytä ottaa ympäristön tilaan, veteen, ilmaan tai maaperään kohdistuvia vaiku-
tuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon, miten alue vaikuttaa verkoston yhtenäisyyteen. Suotuisan 
suojelun tason määritelmistä on johdettavissa seuraavia heikentymisen kriteereitä: 

• luontotyyppi heikentyy, kun sen pinta-ala supistuu tai sille ominaisten lajien kannalta tarpeel-
linen ekosysteemin rakenne ja toimivuus huonontuvat 

• lajien elinympäristöjen heikentymistä tai häirintää tapahtuu, jos lajin elinympäristö tai sen 
laatu heikkenee, levinneisyysalue supistuu tai jos lajin populaatio vähenee tai se häviää alu-
eelta. 
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18 Muut luonnonolot 

18.1 Maa- ja kallioperä 
Hankealueen kallioperä on graniittia, itäreunalla on pieni alue porfyyrista graniittia (kuva 18.1.). 
Graniitti on nk. granitoidinen kivi, jossa päämineraalit ovat kvartsi, kalimaasälpä sekä plagio-
klaasimaasälpä. Porfyyrinen kivi sisältää perusmassaa suurempia hajarakeita. 

Hankealueen pinnantaso vaihtelee noin +160…+180 mmpy (N2000). Yleisesti maanpinta viettää 
hankealueen pohjoisosasta kohti etelää. Hankealueen pohjoisosassa on korkeampi kalliokohouma 
ja alueen keskellä on pohjoinen-etelä suuntainen painauma.  

Hankealueen maaperä on pääosin sekalajitteista (SY) ja karkealajitteista (KY) maalajia, pääsääntöi-
sesti hiekkamoreenia. Moreeni on jäätikön kerrostamaa sekalajitteista maalajia, joka voi sisältää 
raekokoja savesta lohkareisiin. Hiekkamoreeni sisältää yli 50 % hiekaksi luokiteltua maa-ainesta 
(raekoko 0,2 – 2 mm) ja enintään 5 % savesta (raekoko < 0,0002 mm). Hankealueen moreenimaata 
rikkovat alueen itäpuolella sekä lounaskärjessä on myös kalliomaakohoumat. Kalliomaalla kallion 
päällä olevan maakerroksen paksuus on enintään metrin ja maapeite koostuu useimmiten moree-
nista. Hankealueen keskellä, melkein pohjois-etelä-suuntaisesti kulkee Latikaharju ja hankealueen 
kaakkoisnurkkaan ylettää etelästä Latikkaharjusta risteävä Ristiharju. Harjut koostuvat jäätikköjoen 
kerrostamista karkeammista sedimenteistä, kuten hiekasta ja sorasta. Harjujen kohdalla maaperän 
sedimenttipaksuudet voivat olla useita kymmeniä metrejä. Sara- ja rahkaturvemaata esiintyy alu-
een alavimmilla alueilla, kuten aluetta halkovassa etelä-pohjoissuuntaisessa Ylimysneva-Latikka-
neva-Rengasnevan painanteessa ja alueen lounaisosassa sijaitsevan Ristinevan kohdalla. sekä 
muissa pienemmissä painanteissa ympäri aluetta. Hankealuetta ei ole luokiteltu mahdolliseksi hap-
pamien sulfaattimaiden esiintymisalueeksi. 

Hankealueen pohjoiskärki ulottuu arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi luokitelluille Alkkiavuo-
ren kallioalueelle (KAO040080, arvoluokka 4). Voimaloita eikä sähkönsiirtoreittejä ole suunniteltu 
sijoitettavan arvokkaan kalliomuodostuman alueelle. Karttatarkastelun mukaan suunnitellut voi-
malapaikat sijoittuvat pääsääntöisesti moreenimaalle tai kalliomaalle tai näiden rajalle. 

Vaikutusten arviointi, Natura 2000-alueet, luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelma-
kohteet: 

• Alueiden sijaintitiedot on koottu Ympäristöhallinnon Oiva-palvelusta. 
• Natura-alueiden kuvaukset on saatu Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta 

(http://www.ymparisto.fi/NATURA).  
• Olemassa olevien tietojen pohjalta on laadittu Natura-tarvearvioinnit osana YVA-ohjel-

maa.  
• Natura-arvioinneissa vaikutusten arviointi perustuu olemassa oleviin aineistoihin. Arvi-

oinnin tekevät Sitowisen asiantuntijat sanallisena arviona. 
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Kuva 18.1. Hankealueen kallioperä (GTK Kallioperä 1:200 000). 
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Kuva 18.2. Hankealueen maaperäkartta (GTK).  
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18.2 Pintavedet ja kalasto 

Hankealue sijoittuu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle (VHA3) ja pää-
osin Kokemäenjoen päävesistöalueelle (vesistöalue 35) sekä pieneltä osin lännetä Karvianjoen ve-
sistöalueelle (36). 2. jakovaiheen valuma-alueista hankealue sijoittuu pääosin Parkanonjärven va-
luma-alueelle (35.53) sekä itälaidaltaan Kuivasjärven valuma-alueelle (35.56) ja lounasosastaan Ko-
vesjoen valuma-alueelle (35.55). Hankealueen länsiosa sijoittuu myös osin Suomijoen valuma-alu-
eeseen (36.08). 

Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 voimalat sijoittuvat pääasiassa Parkanonjärven valuma-alu-
eelle eli 3. jakovaiheen alueista Vuorijoen valuma-alueelle (35.535), joskin reunimmaiset kolme tai 
neljä voimalaa sijoittuvat hankealueen länsiosassa Vatajanjoen valuma-alueelle (35.563) ja lou-
naassa Kovesjärven valuma-alueelle (35.554). 

Hankealueen itälaidalla sijaitsee Löyttylampi sekä länsilaidalla myös pieni Latikkalampi, jota ei ole 
luokiteltu. Löyttylammen rantaviiva on reilun kilometrin mittainen ja sen pituus on noin 400 metriä 
ja leveys 150 metriä. Löyttylampeen laskee kaksi suo-ojaa ja sen laskuoja lähtee eteläosasta ja las-
kee Tervajärveen. Lampien fysiologiset tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 18.1). 
Hankealueen läpi kulkee myös puro ja muita ojia. Suoalueet ovat pääsääntöisesti ojitettuja. 

Taulukko 18.1 Hankealueelle sijoittuvien lampien fysiologiset tiedot (Hertta ympäristötietojärjes-
telmä 2021) 

Nimi Vesiala ha* Rantaviiva km* Valuma-alue  
(3. jakovaihe) 

Löyttylampi 4,225 1,135 Vatajanjoen va 35.563 

Latikkalampi ei tiedossa ei tiedossa Vuorijoen va 35.535 

* Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 1:10 000 -mittakaavaiseen aineistoon perustuva tieto. 

 

Vuorijärven valuma-alueelta pintavedet virtaavat ojia pitkin Ritajokeen ja siitä Majajärveen ja Vuo-
rijärveen. Ritajoen ja Majajärven ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Vuorijärven ekologinen tila (vuo-
den 2022 luokitus) on hyvä. Vuoden 2016 luokituksessa Vuorijärven tila oli luokiteltu tyydyttäväksi.  

Vatajanjoen valuma-alueelta pintavedet kulkeutuvat Ylinenjärven tai Vatajanjärven kautta Kuivas-
järveen. Ylinenjärveä ja Vatanenjärveä yhdistävä Isonahonjoki sekä Vatanenjärveä ja Kuivasjärveä 
yhdistävä Vatajanjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan (2022) tyydyttäväksi. Vatanenjärvi sekä Yli-
nenjärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi, Kuivasjärvi tyydyttäväksi. Tilat eivät ole muut-
tuneet vuoden 2016 luokitukseen nähden. 

Kovesjärven valuma-alueelta pintavedet virtaavat ojia pitkin Kovesjärveen ja siitä eteenpäin Koves-
jokea pitkin etelään. Kovesjärvi on luokiteltu 2022 luokituksessa ekologiselta tilalta erinomaiseksi 
ja Kovesjoki tyydyttäväksi. Luokat eivät ole muuttuneet vuoden 2016 luokitukseen nähden. 
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Kuva 18.3 Hankealueen sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueille (Syke) sekä pintavedet hanke-
alueen ja sähkönsiirtoreitin läheisyydessä. 

18.3 Pohjavesi 
Hankealueen keskelle sijoittuu Latikkakankaan pohjavesialue (0258123). Latikkakangas on veden-
hankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suo-
raan riippuvainen (1E lk). Latikkakankaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,55 km2, josta var-
sinainen muodostumisalue 1,73 m2. Arvioitu pohjaveden muodostumismäärä 1300 m3/d. Aluetta 
ei ole luokiteltu kemiallisen tai määrällisen riskin alueeksi.  

Laatikanharjun pohjavesialueella ei ole vedenottamoa. Alueella on tehty vedenottoon liittyviä tut-
kimuksia ja koepumppauksia mm. vuonna 2018. Pohjavesialueen eteläosassa, hankealueen ulko-
puolella, sijaitsee Pookinlähde, joka ylläpitää merkittävää pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä. 
Lähdealueella sijaitsee myös useita tihkupintoja, minkä takia alueen kasvillisuus on rehevää. Osa 
Laatikkaharjun vedestä purkaa Pookinlähteeseen sekä ympäröivälle lähdealueelle, osa puolestaan 
virtaa muodostumassa lähdealueen ohi etelään, kohti Ristiharjun pohjavesialuetta. 
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Laatikkaharjun pohjavesialueella, hankealueella, sijaitseva Laatikkalampi on oletettavasti pohjave-
sisyötteinen lampi. Lammen ympäristö on merkitty metsälakikohteeksi (suoelinympäristöt). Lampi 
itsessään on alle hehtaarin kokoinen. Jos lampi on myös luonnontilainen, täyttää se vesilain 2 luvun 
11 § kriteerit ja sen luonnontilan vaarantaminen on vesilain nojalla kielletty. Jos alueella esiintyy 
luonnontilaisia lähteitä, lähteikköjä tai tihkupintoja, ovat ne myös vesilailla suojeltuja. 

Hankealueen kaakkoisreunalle ulottuu Ristiharjun pohjavesialue (1 lk). Ristiharjun pohjavesialueen 
kokonaispinta-ala on 1,52 km2, josta varsinaista muodostumisaluetta on 0,74 km2. Arvioitu pohja-
veden muodostumismäärä on 650 m3/d. Alue ei ole kemiallisen tai määrällisen riskin alue. Ristihar-
julla ei ole vedenottoa. Vedenottoon liittyviä tutkimuksia on tehty kahdella alueella hankealueen 
ulkopuolella. Pohjavesi virtaa muodostumassa etelään. Hankealueelle ei ole merkitty maastokar-
tassa näkyviä lähteitä tai lähdealueita. Karttaan merkityt vesikuopat voivat mahdollisesti olla luon-
nontilaisia pohjaveden purkautumisalueita. 

Tuulivoimaloita ei ole suunniteltu pohjavesialuerajojen sisäpuolelle. Suunniteltu sähkönsiirtoreitti 
hankealueelta kaakkoon ei kulje tunnettujen pohjavesialueiden läpi. 

 

Kuva 18.4. Pohjavesialueet ja varsinainen muodostumisalue hankealueen ja sähkönsiirtoreitin lä-
heisyydessä. (Syke). 
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Taulukko 18.2. Pohjavesialueet hankealueen läheisyydessä. 

Nimi Numero Alueluokka Muod.alueen 
pinta-ala  
(km ²) 

Kok.pinta-ala 
(km ²) 

Arvio muod. 
pohjaveden 
määrästä 
(m³/d) 

Latikkakangas 0258123 1E 1,73 2,55 1300 

Ristiharju 0258117 1 0,74 1,52 650 
Luokitus: 1 = vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 2 = muu vedenhankintaan soveltuva pohjave-
sialue, E = pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen 

 

18.4 Vaikutukset muihin luonnonoloihin 
18.4.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Maa- ja kallioperään kohdistuu vaikutuksia käytännössä vain hankkeen rakentamisvaiheessa. Voi-
malapaikoilla ja yhdysteiden rakentamisen yhteydessä tehdään maanrakennustöitä, joissa tapah-
tuu kaivutöitä ja maansiirtoa ja joissa tarvitaan runsaasti maa-aineksia. Voimalapaikkojen sijainti-
paikoilta maa-ainesta poistetaan ja maa tasoitetaan perustusten alueen lisäksi noin 40 x 40 ne-
liömetrin alalta. Kallioalueille sijoitettavien voimaloiden tukemista varten kalliota voidaan joutua 
poraamaan teräsankkureiden kiinnittämistä varten. 

Käytön aikaisia vaikutuksia maa- ja kallioperään ei normaalitilanteessa synny. Vaihdelaatikon mah-
dollinen vuotoöljy kerätään talteen konehuoneeseen tai tornin alaosaan ja jätteiden käsittely ja 
säilytys hoidetaan niin, etteivät vuotaneet tai läikkyneet aineet pääse pilaamaan lähialueen maa-
perää. Riskinä kuitenkin on, että voimaloiden käytön ja huoltotöiden yhteydessä maaperään päätyy 
vuotoina pieniä määriä öljyjä tai kemikaaleja.  

Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset keskittyvät niin ikään tuulivoimahankkeen rakentamisvaihee-
seen. Teiden ja voimalapaikkojen rakentamisen vaatimat maanrakennustyöt voivat aiheuttaa ajoit-
taisia tukoksia ojiin sekä ojavesien tilapäistä samentumista. Vaikutukset ovat työnaikaisia, luonteel-
taan lyhytkestoisia ja pienialaisia. Tuulivoimahankkeen käytön aikaiset vaikutukset pintavesiin ovat 
luonteeltaan samankaltaisia maaperään kohdistuvien vaikutusten kanssa. Tarkastelussa otetaan 
huomioon myös mahdolliset yhteisvaikutukset hankealueen turvetuotannon kanssa. 

Myös pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset tai riskit ovat suurimmillaan rakentamisvaiheessa. Vaiku-
tus tai riski syntyy maansiirtotöistä, joissa pohjavettä suojaavaa metsämaannosta ja maakerrosta 
poistetaan ja maastossa on runsaasti koneita, joista tai joiden tankkauksista voi päästä öljyjä maa-
perään ja pohjaveteen. Tuulivoimaloiden perustuksissa käytettäviä betonirakenteita ei yleensä pi-
detä merkittävänä riskinä pohjaveden laadulle. Sen sijaan rakentamisessa on tunnistettava mah-
dollisen paineellisen pohjaveden esiintyminen rakennuspaikoilla. Tuulivoimaloissa ja muunta-
moissa käytettävä hydrauliikka-, voitelu- ja jäähdytysöljy on teknisesti estettävissä pääsemästä va-
lumaan maahan. Pohjavesialueella rakentaessa on huomioitava mahdollisten vedenottamoiden lä-
heisyys ja rakennustöistä mahdollisesti aiheutuva väliaikainen vaikutus vedenlaatuun. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset kalastoon ovat lähtökohtaisesti vähäisiä ja vaikutusmekanis-
meiltaan vastaavia kuin edellä pintavesien kohdalla esitettiin. Rakentaminen keskittyy vesialueiden 
ulkopuolelle eikä siihen liity esimerkiksi laajempia vesistöjen virtaamiin tai vedenlaatuun kohdistu-
via toimenpiteitä. Kalastoon kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua lähinnä rakentamisvaiheessa uu-
sien tielinjojen rakentamisen yhteydessä, mikäli rakentaminen tapahtuu vesistöjen välittömässä 
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läheisyydessä (esim. tierumpujen rakentaminen).  Vaikutukset ovat työnaikaisia, luonteeltaan ly-
hytkestoisia ja pienialaisia. 

Sähkönsiirron vaikutukset ja riskit maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin keskittyvät ilma-
johtojen pylväsrakenteiden pystytysvaiheeseen tai maakaapelikanavien kaivutöihin. Vaikutuk-
set/riskit ovat luonteeltaan samankaltaisia, joskin hieman pienempiä kuin tuulivoimaloiden pysty-
tyksessä tai teiden rakentamisessa. 

18.4.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Maa- ja kallioperäolosuhteiden selvittämiseen on käytetty peruskartta-aineistoja ja GTK:n paikka-
tietoaineistoja ja rajapintoja. Pinta- ja pohjavesien tarkasteluun on käytetty Maanmittauslaitoksen 
ilmakuvia ja kartta-aineistoja sekä ympäristöhallinnon julkaisuja ja avoimia aineistoja. Pintavesien 
ja kalaston tilan selvittämisessä on hyödynnetty myös alueen turvetuotantoon liittyviä selvityksiä 
ja lupatietoja. 

Maaperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan maaperän laatua ja kantavuutta ra-
kennuspaikoilla. Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten kohdalla tarkastellaan niiden sijoit-
tumista suhteessa tuulivoimahankkeen suunniteltuun infrastruktuuriin. Tuulivoimaloiden mahdol-
lisia kemikaali- tai öljyvuotoja tarkastellaan hankkeen ympäristöriskien arvioinnin yhteydessä. 

Kalastoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa arvioidaan asiantuntijatyönä hankealueen vesistö-
jen kalastoon kohdistuvien vaikutusten merkittävyys perustuen olemassa oleviin tietoihin, joita päi-
vitetään mm. paikallisilta osakaskunnilta sekä maanomistajalta ja yleisötilaisuuksissa saatavilla tie-
doilla. 

 

19 Liikenne 

19.1 Maantieliikenne 
Tuulivoimalat kootaan isoista kappaleista, jotka tuodaan alueelle erikoiskuljetuksina satamasta. 
Suunniteltu erikoiskuljetusreitti kulkisi Porin Tahkoluodon satamasta pitkin tietä numero 2, josta se 
kääntyisi kiertämään Porin keskustan tien numero 8 kautta tielle numero 23, jota pitkin kuljetus 
etenisi Parkanoon asti. Kuljetus kiertäisi Parkanon kirkonkylän länsipuolelta tielle 274, josta kään-
tyisi Latosuontielle jatkaen hankealueelle. Hankealueen eteläpuolella reitti sijoittuu pohjavesialu-
eelle. 

 

Vaikutusten arviointi, luonnonolot: 
• Vaikutuksia maa- ja kallioperään, pintavesiin ja kalastoon sekä pohjavesiin arvioidaan 

olemassa olevien aineistojen perusteella Sitowise Oy:n asiantuntijoiden toimesta. 
• Lähtötietoja täydennetään, etenkin kalaston osalta, maanomistajilta ja paikallisilta 

asukkailta sekä yleisötilaisuuksissa saaduilla tiedoilla. 
• Hankealue sijoittuu kahdelle pohjavesialueelle. Suunniteltuja voimaloita tai sähkönsiir-

toreittiä ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille. Hankealueelle ei sijoitu maastokartan 
mukaan lähteitä, mutta alueelle on merkitty vesikuoppia, jotka todellisuudessa voivat 
olla lähteitä. 

• Hankealueella ei ole maastokarttatarkastelun perusteella talousvesikaivoja. Alueella ei 
ole vedenottotoimintaa. 

• Hankealueelle sijoittuu lampia, jotka voivat olla pohjavesisyötteisiä ja luonnontilaisia 
vesilakikohteita. 

       



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

104 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 

 

Kuva 19.1 Tuulivoimaloiden suunniteltu kuljetusreitti Porin Tahkoluodon satamasta hankealueelle 
kuvattu punaisella viivalla. 
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Kuva 19.2. Hankealueen sijainti ja tieverkko satamista hankealueelle. 
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Kuva 19.3. Hankkeen tarkastelualueen maanteiden vuoden keskimääräiset vuorokauden liikenne-
määrät (vayla.fi). Hankealueen sijainti merkitty kartan päälle mustalla katkoviivalla.  

19.2 Lentoliikenne 
Hankkeen lähiympäristössä ei sijaitse liikennelentokenttiä. Lähin lentoasema sijaitsee Seinäjoella 
65 kilometrin päässä hankealueelta. Ilmailuharrastuskäytössä olevat lähimmät lentokentät 
sijaitsevat Jämijärvellä (38 km), Hämeenkyrössä (48 km) ja Kauhajoella (46 km) sekä kevytlento-
paikka Ilvesjoella (25 km). Hankealue ei sijaitse lentoestealueella.  

Hankealueen maanpinnan suurin korkeus on 180 metriä mpy ja voimaloiden enimmäiskorkeus 300 
metriä, joten voimalat ulottuvat korkeintaan 480 metrin korkeudelle merenpinnasta. 
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Kuva 19.4 Hankealueen ympäristössä olevat lentoliikenteen lentopaikat ja rajoitusalueet (Tra-
ficom). Hankealue on merkitty kuvaan mustalla pistekatkoviivalla. 

19.3 Vaikutukset liikenteeseen 
19.3.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutukset liikenteeseen ilmenevät lähinnä rakennusvaiheessa, joka on suhteellisen lyhytaikainen. 
Osa voimalan osista kuljetetaan erikoiskuljetuksina, mikä vaikuttaa hetkellisesti liikenteen 
sujuvuuteen. Vaikutuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten 
teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden ja siltojen sietokyky liikennemäärien kasvun 
suhteen. Voimaloiden huolto vaatii liikkumista alueella muutamia kertoja vuodessa. Käytön 
aikaisten vaikutusten vähäisyyden vuoksi vaikutusten arviointi rajataan koskemaan rakentamisen 
aikaista liikennettä. 

Lisäksi tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden liikenneturvallisuuteen. Tuulivoimaloiden 
lavoista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi tuulivoimala voi vaikuttaa ajoneuvon 
kuljettajan huomiokykyyn heikentävästi. Näiden riskien minimoimiseksi on Liikennevirasto laatinut 
Tuulivoimalaohjeen (Liikenne-viraston ohjeita 8/2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden 
suositelluista vähimmäisetäisyyksistä maanteistä sekä niiden sijoittumisesta suhteessa ajoneuvon 
kuljettajan näkökenttään. 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat 
lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Ennen voimalan 
rakentamista jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan Traficomin myöntämä lentoestelupa, tai Fintraffic 
Oy luvan tarpeesta vapauttava lausunto. 
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19.3.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten, asennuskentän ja tarvittavien yksityisteiden 
rakentamisen aiheuttamat kuljetusmäärät arvioidaan tuulivoimaloiden määrän, tyypin ja 
sijoittamisen perusteella. Rakentamisen aikaisen liikenteen osalta tarkastellaan olemassa olevan 
yksityisen tiestön riittävyyttä. Muita tarkasteltavia asioita ovat rakentamisen aikainen 
liikennemäärien kasvu erikoiskuljetusreitin ulkopuolisilla maanteillä, tieverkon ja siltojen kunnon 
riittävyys sekä liikenneturvallisuus. Liikenneverkon nykytila selvitetään Liikenneviraston tie-, silta- 
ja onnettomuusrekisterin sekä lähimpien automaattisten liikenteen mittauspisteiden (LAM) 
tiedoista. Vilkasliikenteisillä väylillä arvioidaan erikoiskuljetuksille keinot ja suositukset muun 
liikenteen haittavaikutusten minimoimiseksi, mm. aikataulutuksen avulla. 

Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumista 
suhteessa ilmailuharrastajien käytössä oleviin virallisiin lentopaikkoihin Traficomin ohjeistuksen 
sekä lentoesterajoitusalueiden perusteella. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään lentoestelupia, jos 
niitä on myönnetty hankkeelle YVA-selostusvaiheeseen mennessä. 

Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona Sitowise Oy:ssä. 

 

20 Luonnonvarat 

20.1 Alueen luonnonvarat 
Hankealueen tärkeimpiä luonnonvaroja ovat alueen talousmetsät sekä turvevarannot. Muita luon-
nonvaroja ovat alueen sienet ja marjat, riista sekä maa-ainesvarat. 

20.2 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 
20.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy hyödyntämään omaksi 
edukseen. Aineettomia luonnonvaroja ovat muun muassa auringon säteily, tuuli ja ilma. Aineellisia 
uusiutuvia luonnonvaroja ovat muun muassa puu, vesi, turve, sienet, marjat, riista ja kalat. Aineel-
lisia uusiutumattomia luonnonvaroja ovat muun muassa öljy, kivihiili, malmit ja kiviaines. 

Hankkeen aiheuttamat luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät vaikutukset muodostuvat lähinnä 
hankealueen metsäalueiden pinta-alojen ja luonteen muutoksista. Lisäksi tuulivoimahankkeen inf-
rastruktuurin rakentaminen edellyttää raaka-aineiden (mm. maa-ainekset) hankintaa. 

Vaikutusten arviointi, liikenne: 
• Lähtötietoina Liikenneviraston tierekisteri ja Digiroad -aineistot. 
• Työssä arvioidaan valtion kuin yksityisen tiestön sekä siltojen kunnon riittävyyttä ra-

kentamisen aikaiselle liikenteelle.  
• Arvioinnissa otetaan huomioon tiestön liikenneturvallisuuskehitys. 
• Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta arvioidaan tuulivoimaloiden sijoittu-

mista suhteessa ilmailuharrastajien käytössä oleviin virallisiin lentopaikkoihin. 
• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioin-

nista vastaa Sitowise Oy. 
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20.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Arvioidaan hankkeen vaikutukset metsätalouteen. Vaikutuksia arvioidaan perustuen laskelmiin me-
netetystä metsätalousmaasta. Arvioinnin lähtötietoina käytetään tietoja metsäaloista ja niiden ar-
vioiduista muutoksista hankkeen osalta. 

Vaikutuksia arvioidaan mahdollisiin lähialueiden maa-ainesten ottoalueisiin ja maa-ainesten ottoon 
varattuihin alueisiin. Arvioinnissa ei oteta suoranaisesti kantaa siihen, mistä maa-ainekset hanke-
alueelle tuodaan, koska hankkeen toteutuessa maarakentamisesta vastaava urakoitsija valitsee so-
pivat maa-ainesten ottopaikat. Maa-ainesten ottamiseen vaaditaan erilliset luvat. 

Arviointimenetelmänä käytetään maankäytön asiantuntijan vuorovaikutuksessa konsulttiryhmän 
kanssa tekemää laadullista arviointia. Arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Imperia-menetel-
mää. 

 

21 Viestintäyhteydet, puolustusvoimien toiminta ja tutkat 

21.1 Viestintäyhteydet ja tutkat 
Hankealue sijoittuu Tampereen Teiskon TV-lähetinaseman näkyvyysalueelle. Asema sijaitsee noin 
74 kilometrin päässä hankealueelta kaakkoon. Täytelähetinasemat sijaitsevat Parkanon keskus-
tassa (15 kilometriä hankealueesta kaakkoon) ja Karvialla (16 kilometriä hankealueesta länteen) 
(Kuva 21.1). 

Hankealueella ja sen ympäristössä on täysi Elisan 2G-, 3G sekä 4G (max 100M) -verkkojen kattavuus 
sekä täysi DNA:n 2G-, 3G sekä 4G -verkkojen kattavuus. Myös Telian 2G-, 3G ja 4G-verkot kattavat 
koko hankealueen, mutta niiden kuuluvuudessa on katveita etenkin hankealueen pohjoispuolella 
ja keskivaiheilla, jossa verkon kuuluvuus on vain perustasoa. Hyvän kuuluvuuden aluetta on lähinnä 
hankealueen eteläosassa. Erinomaisen kuuluvuuden aluetta sijoittuu vain hankealueen lounaiskul-
maan Ristinevan alueelle (Kuva 21.2). 

Ilmatieteen laitoksella on Suomessa yksitoista säätutkaa. Hankealueelta lähin säätutka sijaitsee 
Ikaalisten keskustan tuntumassa Hakumäessä noin 43 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

Hankealue sijoittuu suhteessa lähimpiin ilmavalvontatutkiin siten, että hankkeella on 
todennäköisesti enintään vähäisiä vaikutuksia ilmavalvontaan. 

Vaikutusten arviointi, luonnonvarojen hyödyntäminen: 
• Lähtötietoina tiedot alueen luonnonvaroista ja niiden käyttömuodoista 
• Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankealueen luonnonvarojen käytön ja laajuuden 

mahdollisia muutoksia. Arvioinnissa huomioidaan myös tulokset muista vaikutustyyp-
eistä. 

• Vaikutusten arviointi esitetään sanallisena asiantuntija-arviona, jota havainnollistetaan 
kartoin ja taulukoin. Arvioinnista vastaa Sitowise Oy. 
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Kuva 21.2 TV-lähetinasemat ja niiden peittoalueet hankealueen läheisyydessä (Digita Oy). Kartalla 
näkyy vaalean sinisenä Tampereen Teiskon TV-lähetinaseman peittoalue ja tumman sinisellä Par-
kanon täytelähetinaseman peittoalue. Hankealue on merkitty mustalla katkoviivalla.  

21.2 Vaikutukset viestintäyhteyksiin, puolustusvoimien toimintaan ja tutkiin 

21.2.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa ilma- ja merivalvontatutkille. Tuulivoimaloiden ai-
heuttamat häiriöt voivat ilmetä tutkien toiminnassa mm. varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuk-
sina, jolloin tutkien valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa suuren kokonsa 
vuoksi. Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien si-
jaintiin. 

Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiin, mikäli tuulivoimala 
sijaitsee radiolinkin lähettimen ja vastaanottimen välille. Radiolinkkiluvat myöntää Suomessa lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficom, jolla on tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä. 



 

 Takakangas-Pihlajaharjun 
tuulivoimahanke 

111 (119) 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
14.1.2022  

 
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa sopivissa olosuhteissa häiriöitä TV-signaaliin voimaloiden lähialu-
eilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu voimaloiden sijainnista suhteessa TV-mastoon, TV-vastaanot-
timeen, lähettimen signaalin voimakkuudesta ja suuntauksesta, sekä maaston muodoista ja muista 
mahdollisista esteistä vastaanottimen ja lähettimen välillä.  

Tuulivoimalat voidaan havaita Ilmatieteenlaitoksen säävalvontatutkissa. Suositusten mukaan voi-
maloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. 

Tuulivoimahankkeen aiheuttamat mobiiliyhteyksien häiriöt ovat VTT:n selvityksen (2015) mukaan 
selkeimmät hankealueella, jossa häiriöt voivat aiheuttaa katkenneita puheluja ja datayhteyksiä. On-
gelmia voi syntyä myös tilanteissa, joissa tukiasemia ei löydy kaikista ilmansuunnista esim. meren, 
vesistöjen, luonnonsuojelualueiden tai valtakunnan rajan läheisyydessä. 

21.2.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia viestintäyhteyksiin (radiolinkkiyhteydet, TV-signaalit, mobiiliyhteydet) arvioi-
daan asianomaisilta viranomaisilta saatujen lausuntojen perusteella kirjallisena asiantuntija-ar-
viona. Arvioinnista vastaa Sitowise Oy. 

Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelman OPERA:n mu-
kaan tuulivoimaloiden vaikutukset tulee arvioida säätutkiin, mikäli voimalat sijaitsevat alle 20 kilo-
metrin etäisyydellä säätutkista. Ikaalisten keskustan säätutka sijaitsee 10 kilometrin etäisyydellä 
hankealueesta.  

22 Muut vaikutukset 

22.1 Ilmasto ja ilmanlaatu 
Suomi on sitoutunut lukuisiin ilmastotavoitteisiin. Suomi hyväksyi 2016 Pariisin ilmastosopimuksen, 
jonka tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahden asteen. Suomen 
nykyinen ilmastolaki (609/2015) astui voimaan vuonna 2015 ja sen tavoitteena on, että Suomi on 
hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Tavoitteena on vähentää kasvihuo-
nekaasupäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990. 

Ilmastolakia uudistetaan tällä hetkellä ja uudistuksen myötä ilmastolaki laajenee kattamaan myös 
maankäyttösektorin sekä hiilinielujen vahvistamisen. Suomen ilmastopaneelin (2021) linjauksen 
mukaan maankäytönsektorin nettonielun tulee olla vähintään 21 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalent-
tia, jotta hiilineutraalius toteutuu. Vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrate-
gian mukaisesti tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus energian lop-
pukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. 

Pirkanmaan liitto on vuonna 2020 julkaissut yhteistyössä muun muassa Pirkanmaan ELY-keskuksen 
kanssa julkaisun Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta. Pirkanmaan tavoite on hiilineutraalisuus 
vuonna 2030. Pirkanmaan maakunta sekä Parkanon kaupunki ovat sitoutuneet HINKU-tavoitteisiin 
eli vähentämään päästöjään 80% vuoden 2007 tasosta ja sitomaan loput 20% hiilinieluihin. 

22.1.1 Hankkeen vaikutukset ilmastonmuutokseen 

Takakankaan tuulivoimahankkeen toteuttamisen tavoitteena on osaltaan lisätä Suomen tuulivoi-
makapasiteettia sekä lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää ja vastata siten ilmastopoliitti-
siin tavoitteisiin.  
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Ympäristöministeriö on julkaissut raportin, jossa annetaan suosituksia siitä, miten ilmastovaikutuk-
sia voitaisiin käsitellä johdonmukaisesti YVA:ssa (Hildén ym. 2021). Ohjeistusta noudattaen, hank-
keen ilmastovaikutuksia tarkastellaan koko sen elinkaaren ajalta huomioiden seuraavat näkökul-
mat: rakentamisen aikaiset päästöt mukaan lukien rakentamiseen liittyvät liikenteen päästöt, vai-
kutukset kasvillisuuden hiilinieluihin ja –varastoihin, käytön aikaiset vaikutukset sekä käytöstä pois-
toon liittyvät vaikutukset. 

Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. 
Tuulivoiman elinkaaristen päästöjen on tutkimuskirjallisuuden perusteella arvioitu olevan noin 10–
12 kg CO2-ekv/MWh (Koffi ym. 2017, Schlömer ym. 2014). Päästöt syntyvät pääosin tuulivoiman 
rakentamisen, kokoamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä. 
Tuulivoimatuotannon avulla voidaan vähentää energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä koko-
naiskuvassa. Päästövähennysten suuruuteen vaikuttaa se, mitä sähköntuotantomuotoa tuulivoima 
korvaa. Paikallisia vaikutuksia ilmanlaatuun syntyy lähinnä hankkeen rakennusaikana 
kuljetuskaluston ja työkoneiden päästöistä sekä pölyämisen kautta. 

Parkanon Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen ilmastovaikutus arvioidaan vertaamalla 
tuulivoimahankkeen päästöarvoja mm. hiililauhde- ja maakaasulauhde-energiantuotannon 
päästöarvoihin. Ilmastovaikutus määritetään rikkidioksidin, typen oksidin ja hiilidioksidin määrän 
sekä hiilidioksidiekvivalentin vähenemänä verrattuna vaihtoehtoisten sähköntuotantomuotoihin.  

Vaikutukset alueen hiilinieluihin ja -varastoihin arvioidaan mm. hila-aineistopoimittuun puuston 
määrään (m3/ha) ja LUKE:n maakuntatasoisiin kasvukertoimiin perustuvalla hiilitaseen laskentame-
netelmällä. Rakentamisen aikaisten päästöjen arvioinnissa noudatetaan elinkaariarvioinnin stan-
dardeja, ja lähtötietoina käytetään suunnitteluvaiheessa saatavilla olevia määrätietoja, joita täy-
dennetään kirjallisuusarvoilla. Hiilinielujen ja -varastojen vähenemän laskennassa otetaan huomi-
oon suunnittelualueelle rakennettava infra, rakennettavat tai parannettavat liikenneyhteydet sekä 
mahdollinen muu hankkeen aikana rakentuva infra. 

Ilmastovaikutusten ohella arvioidaan hankkeen vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun rikkidioksidin 
ja typen oksidien osalta (lähipäästöt). Hankkeen aikaansaamien käytönaikaisten päästöjen arvioin-
nissa verrataan eri sähköntuotantomuotojen päästöarvoja, ottaen huomioon kansalliset skenaariot 
sähkön tuotantorakenteen kehityksestä sekä arvio kansallisen päästökertoimen kehittymisestä. 
Käytöstä poiston vaikutusten arviointi muodostetaan huomioimalla nykyiset kierrätysmenetelmät 
tuulivoimaloiden osien kierrätysmahdollisuuksien suhteen. 

Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan vertaamalla laskennallista päästövähenemää paikallisiin, 
maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin soveltaen Imperia-ohjeistusta, jota täydennetään 
ilmastovaikutusten arvioinnin osalta Suomen Ympäristökeskuksen Ilmastovaikutusten arviointi 
YVAssa ja SOVAssa (2021) -selvitystä hyödyntäen. 

22.1.2 Ilmastonmuutoksen vaikutukset hankkeeseen 

Ilmasto on lämmennyt Suomessa 1880-luvulta noin kaksi astetta. Suomen Ilmastopaneelin mukaan, 
riippuen kasvihuonekaasupäästöjen kehittymisestä maailmanlaajuisesti, keskilämpötilan arvioi-
daan vuosisadan puolivälissä olevan noin 1,8–2,9°C korkeampi kuin nykyisin myös Pirkanmaan alu-
eella. Suomen lämpötilan arvioidaan nousevan tulevaisuudessa enemmän ja nopeammin kuin maa-
pallolla keskimäärin. Vastaavasti vuotuisten sademäärien arvioidaan kasvavan alueella 5–7 
prosenttia eli sademäärät ovat keskimäärin 630–750 mm vuodessa. Sään ääri-ilmiöt, kuten tulvan, 
myrskyt ja helteet yleistyvät. Talvella muutokset ovat suurempia kuin kesällä.  

Arvioidut muutokset voidaan tiivistää seuraavasti: 
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• Etenkin talvilämpötilat kohoavat 
• Hellejaksot yleistyvät ja pidentyvät sekä kaikkein korkeimmat lämpötilat todennäköisesti ko-

hoavat 
• Lumipeite ja routa vähenevät 
• Sademäärät kasvavat etenkin talvipuolella ja kesällä rankkasateet voimistunevat 
• Myrskytuulten arvioidaan voimistuvan etenkin Suomen merialueilla, mutta myös rannikoilla ja 

mahdollisesti sisämaassakin. 
• Keskimääräisissä tuulennopeuksissa ei juurikaan ole odotettavissa muutoksia 

Pitkittyneiden hellejaksojen aiheuttama kuivuus lisää riskiä metsäpalojen ja muiden tulipalojen syt-
tymiseen luonnossa, mikä voi lisätä tulipaloriskiä myös tuulivoimaloille. 

Myrskyjen esiintyvyyden kasvaessa tuulennopeus voi ylittää entistä useammin tuulivoimalle 
optimaalisen tason, missä tapauksessa turbiinit sammutetaan automaattisesti. Tästä voi aiheutua 
tulevaisuudessa nykyistä enemmän käyttökatkoja tuulivoimalle. 

Tuulennopeuksiin on kuitenkin odotettavissa hyvin vähän muutoksia. On arvioitu, että 
keskituulennopeus nousisi alueella vain 1 m/s. Tuulivoiman tuottaminen edellyttää 3,5–25 m/s 
tuulennopeuden (Vattenfall 2021).  

Pirkanmaalla ei arvioida olevan merkittäviä tulvariskialueita eikä tulvariskin arvioida kasvavan mer-
kittävästi ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Hulevesitulvien riski voi kuitenkin kasvaa rankkasatei-
den lisääntymisen myötä. (Suomen Ilmastopaneeli 2021) Tuulivoimahankkeen alueella hulevesitul-
vien riski voi kasvaa metsäalueiden vähenemisen johdosta. 

 

22.2 Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä 
Takakankaan tuulivoimahanke toteutetaan siten, ettei se pääse aiheuttamaan yleistä 
turvallisuusvaaraa. Tarvittavat turvaetäisyydet (mm. tiestöön ja rautateihin sekä tuulivoimaloiden 
korkeus lentoesterajoitus -alueilla) huomioidaan hankkeen suunnittelussa annettujen tuulivoiman 
rakentamista ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Hankkeen suunnittelussa huomioidaan seuraavat 
ohjeet: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opas SPEK opastaa 28, Tuulivoimaloiden 
paloturvallisuus (2013) sekä Finanssialan keskusliiton suojeluohje ”Tuulivoimalan vahingontorjunta 
2013”.  

Yleisellä tasolla puhuttaessa tuulivoimaloiden turvallisuuskysymyksistä tarkoitetaan lähinnä 
mahdollista vaaraa tilanteissa, joissa tuulivoimalasta irtoaisi jokin osa tai talvella lunta tai jäätä. 

Vaikutusten arviointi, ilmasto ja ilmanlaatu: 
• Lähtötietoina ovat saatavilla olevat materiaalien määrätiedot, puuston tilavuustiedot 

ja tiedot tuulivoimahankkeen päästöarvoista ja vastaavat päästöarvot muista energi-
antuotantomuodoista. 

• Ilmastovaikutus määritetään elinkaariarvioinnin periaatteiden mukaisesti huomioiden 
merkittävimmät kasvihuonekaasut sekä vaikutus kasvillisuuden hiilinieluihin ja -varas-
toon. Hankkeen aiheuttamia ja elinkaaren aikana vältettyjä päästöjä verrataan vaihto-
ehtoisiin energiatuotantomuotoihin vertailevassa arvioinnissa. 

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuulivoimatuotantoon arvioidaan ilmaston muuttumi-
sen vaikutusten ja lisääntyvien luonnonriskien perusteella. 

• Vaikutusten arviointi esitetään sekä taulukkomuodossa että sanallisena asiantuntija-
arviona. Arvioinnista vastaa Sitowise Oy. 
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Hankkeen yleistä turvallisuutta arvioidaan vertaamalla hankkeen teknisiä suunnitelmia ja 
voimaloiden etäisyyksiä riskialttiisiin kohteisiin ja tarkistetaan toteutuvatko yleisesti esitetyt 
turvaetäisyydet tuulivoimahankkeen toteutuksessa. Lisäksi tunnistetaan muut hankkeeseen 
liittyvät ympäristö- ja turvallisuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat koko hankkeen elinkaaren 
aikana sekä arvioidaan niiden todennäköisyyttä. 

22.3 Vaikutukset toiminnan jälkeen 
Tuulivoimalat tulevat kunnostuksesta riippuen käyttöikänsä päähän noin 25-35 vuoden käytön 
jälkeen, minkä jälkeen ne voidaan kunnostaa ja uusia, jolloin hankkeen toiminta voi jatkua toiset 
25-35 vuotta. Tuulivoimalat puretaan ja metallit kierrätetään. Käytöstä poisto tehdään silloisten 
voimassa olevien viranomaismääräysten mukaisesti. Perustukset ja maakaapelit voidaan purkaa 
kokonaan tai osittain tai jättää myös maahan, mikäli tämä on ympäristönsuojelullisesti perusteltua. 

Tuulivoimahanketta varten rakennettujen sähkönsiirron elementtien (voimajohdot, sähköasema) 
oletetaan jäävän muuhun käyttöön. 

Vaikutukset purkamisen aikana ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikana. Voimaloiden 
purkamisesta muodostuu mm. melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa otetaan kantaa 
mahdollisiin purkamisajan liikennemääriin sekä luonnon ympäristön palautumiskykyyn sekä 
maankäytön uudelleen muodostumiseen. Vaikutukset arvioidaan kirjallisena asiantuntija-arviona 
Sitowise Oy:ssä. 

23 Liittyminen muihin hankkeisiin 

23.1 Tuulivoimahankkeet 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on YVA-asetuksen (277/2017, 3 §) mukaan esitettävä 
tarpeellisessa määrin ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien 
yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuudessa kuin on tarpeen perustellun 
päätelmän tekemiselle.  
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Kuva 23.1. Kaava- ja hankealueen läheiset tuulivoimahankkeet (Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 
2021).  

Kaava-alueen läheisyyteen alle 30 kilometrin etäisyydelle on toteutettu seuraavat tuulivoimahank-
keet:  

• Kantti, Karvia, 8 tuulivoimalaa, etäisyys noin 17 km 
• Ratiperä, Jämijärvi, 9 tuulivoimalaa, etäisyys noin 25 km 
• Ilvesjoki, Kurikka, 1 tuulivoimala, etäisyys noin 25 km 
• Jylisevä, Kurikka, 1 tuulivoimala, etäisyys noin 27 km 
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Alle 30 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta ei ole tiedossa rakenteilla olevia tuulivoimahank-
keita. 

Kaava-alueen läheisyyteen on suunnitteilla seuraavat tuulivoimahankkeet: 
• Jäkäläkangas, Karvia, 6 tuulivoimalaa etäisyys noin 16 km 
• Myyränkangas, Kihniö, 20 tuulivoimalaa etäisyys noin 25 km 
• Tevaniemi, Ikaalinen, 9 tuulivoimalaa, etäisyys noin 29 km 
• Lylyharju, Parkano, 10-16 tuulivoimalaa, noin 16 kilometriä hankealueelta koilliseen 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä on edellä mainittujen lisäksi osoitettu seuraavia tuulivoima-
tuotantoon sopivia alueita alle 30 kilometrin etäisyydellä hankealueelta:  

• Isoneva, Parkano, kaava-alueelta kaakkoon noin 6 kilometriä 
• Lylyneva-Luohineva, Kihniö, Parkano, kaava-alueelta koilliseen noin 10 kilometriä 
• Niskalamminkangas, Parkano, kaava-alueelta pohjoiseen noin 12 kilometriä 
• Ronokorpi – Karjosillankorpi I ja II, Parkano, kaava-alueelta etelään noin 15 kilometriä 
• Unnaneva, Ikaalinen, kaava-alueelta etelään noin 28 kilometriä 
• Luikesneva-Susineva, Parkano, Ikaalinen, kaava-alueelta kaakkoon noin 30 kilometriä 
• Myyränkangas-Pahkakummunmaa I, Kihniö, Virrat, kaava-alueelta itään noin 25 kilometriä 
• Myyränkangas-Pahkakummunmaa II, Kihniö, Virrat, kaava-alueelta itään noin 30 kilometriä 

23.2 Muut hankkeet ja suunnitelmat 
Hankealueen läheisyydessä ei ole tiedossa muita hankkeita, joiden yhteisvaikutuksia pitäisi tarkas-
tella.  

23.3 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

23.3.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Takakankaan tuulivoimahankkeella ei todennäköisesti ole merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden 
tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksia voi muodostua mm. maiseman, virkistyskäytön, lii-
kenteen, linnuston ja maankäytön osalta.   

Yhteisvaikutukset arvioidaan olemassa olevien tuulivoimahankkeiden sekä suunnitteilla olevien 
hankkeiden osalta. 

23.3.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoina käytetään muista hankkeista julkisesti saatavilla olevia tietoja ja selvityksiä.  

Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdollisuuksiin 
kohdistuvien vaikutusten osalta.   

Maisemavaikutusten osalta yhteisvaikutuksia tarkastellaan tarkemmin hankkeen lähimpien muiden 
tuulivoimahankkeiden kanssa. Yleisellä tasolla tarkastellaan myös yhteisvaikutukset kauempana si-
jaitsevien tuulivoimahankkeiden kanssa (yli 15 km). Vaikutukset pyritään arvioimaan etenkin joka-
päiväisen elinympäristön muutosten osalta, sekä maisemallisesti herkkien kohteiden osalta (asutus, 
avoimet maisemallisesti merkittävät pelto-, suo- ja vesialueet, arvokkaat maisema-alueet).  

Luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta yhteisvaikutusten arviointi tehdään yleisellä tarkastelu-
tasolla. Erityisesti tarkastellaan linnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia.   
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Maankäyttöön kohdistuvien yhteisvaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat mahdolliset lähialueen 
muut tuulivoimahankkeiden suunnitelmat. Arviointimenetelmänä käytetään kaavoittajan tekemää 
asiantuntija-arviota yhteisvaikutuksista eri maankäyttömuotoihin. 

24 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 
YVA-selostuksessa esitetään yleisesti tuulivoimahankkeissa käytettyjä ja mahdollisia vaikutusten 
ehkäisy- ja lieventämiskeinoja ja niiden soveltamista Takakankaan tuulivoimahankkeen jatkosuun-
nittelussa. Takakankaan hankkeessa mahdollisesti tarvittavat vaikutusten lieventämistarpeet hah-
mottuvat teknisten suunnitelmien tarkentuessa ja vaikutustenarviointityön myötä. 

Hankekohtaiset ehkäisy- ja lieventämiskeinot kirjataan Takakankaan tuulivoimahankkeen ympäris-
tövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). 

25 Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät 
Laadittavaan vaikutusarviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, kuten oletuksia ja yleistyksiä. 
Hankkeen arviointivaiheessa myös tuulivoimahankkeen tekniset suunnitelmat ovat alustavia ja ne 
saattavat muuttua, johtuen osin laadittavista selvityksistä ja niiden tuloksista. Lisäksi käytössä ole-
vien lähtötietojen tarkkuus voi vaihdella, vaikka selvityksiä varten pyritään hankkimaan viimeisin ja 
ajankohtaisin tieto. 

YVA-selostuksessa tullaan esittämään vaikutustyypeittäin epävarmuustekijät, jotka voivat vaikuttaa 
lopulliseen vaikutusten arviointiin. YVA-selostuksessa tullaan kuvaamaan miten epävarmuustekijät 
on huomioitu vaikutustenarviointia laadittaessa. 

26 Vaikutusten seuranta 
Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. 
Laadittava seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. 
Vaikutusten seurannalla pyritään tuottamaan lisää tietoa tuulivoimatuotannon vaikutuksista ja si-
ten ennakoimaan entistä paremmin mahdollisten ennakoimattomien vaikutusten torjuntaan. 
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