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Liite. Pitkälänvuoren tuulivoimahanke (Petäjävesi), ympäristövaikutusten arviointiselostus 

Annetut lausunnot ja mielipiteet (osin tiivistettynä ja henkilöiden nimet on poistettu). Mielipiteissä on pääosin 

1-2 allekirjoittajaa, vaikka puhutaan yksikössä. Mikäli kirjoittajia on enemmän, lukumäärä on mainittu suluissa. 

Lisäksi yhden mielipiteen mukana toimitettiin adressi, missä allekirjoittajia oli 724 henkilöä.  

 

Fingrid Oyj on lausunut 16.4.2021 sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta että YVA-

ohjelmasta. Tuulivoima-alueella sijaitsee Fingridin 110 kV voimajohto Petäjävesi - Mänttä. Lausunnossa tuotiin 

esille edellisissä lausunnossamme Fingridin seuraavaa: 

- Fingrid suunnittelee 110 kV Petäjävesi - Mänttä voimajohdon uusimista nykyisen johdon paikalle (ym-

päristöselvitys vuonna 2020 ks. www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajoh-

dot/manttapetajavesi/). 

- Fingridin Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke sijoittuu nykyisten 220 kV ja 400 kV voi-

majohtojen reitille (tuulivoima-alueen ulkopuolella) ks. www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-ra-

kentaminen/voimajohdot/alajarvihikia/. Hankkeen YVA-ohjelma oli nähtävillä maaliskuussa 2022. 

Tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden (maksimikorkeus =napakorkeus 

+ lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. Lausunnossa pyydetään 

huolehtimaan riittävästä etäisyydestä hankkeessa ja sen kaavan laadinnassa. Joidenkin kaavakartan tuulivoi-

maloiden etäisyys Fingridin 110 kV voimajohtoalueen ulkoreunaan vaikuttaa olevan liian pieni, mikäli tuulivoi-

malat rakennetaan kaavan osoittamaan maksimikorkeuteen 270 metriä. Ainakin voimalat numerot 3, 5, 6 ja 8 

pitää tarkistaa. 

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen ris-

teämälausunto. Risteämä voi olla myös esimerkiksi tuulivoimala, tie, alikulku, maanmuokkaustoimenpide, ra-

kennelma tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suun-

nitelma olisi osoitettu kaavassa.  

Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Muiden 

kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omis-

tajalta. Lisäksi pyydetään lähettämään Fingridille tietoa hankkeen etenemisestä. 

Fintrafficin lennonvarmistus antaa ilmailulain 158 § mukaisia lausuntoja lentoesteistä lentoesteluvan hake-

mista varten. Lausunnossa otetaan kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä lentolii-

kenteen sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen maksimikorkeutta. Lentoliikenteen sujuvuuden arvi-

oinnissa Fintrafficin lennonvarmistus käyttää yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficomin kanssa sovittuja lausuntoperiaatteita ja tarvittaessa rajoittaa esteiden korkeuksia 

niiden mukaisesti. ArcGIS -muotoinen paikkatietoaineisto lentoesterajoituksista on ladattavissa Fintrafficin 

verkkosivustolta osoitteesta Lentoesteet paikkatietoaineistona | Fintraffic. Tätä aineistoa käyttämällä voi suun-

nittelija jo etukäteen arvioida kohteelleen mahdollisesti kohdistuvia korkeusrajoituksia. 

Jyväskylän seudun ympäristöterveys toteaa lausunnossaan seuraavaa: 

- Toteutettavien tuulivoimaloiden ääniominaisuuksien (kuten äänitehotaso ja taajuusjakauma) on oltava enin-
tään mallinnuksessa käytettyjä ominaisuuksia vastaavia. 

- Melumallinnuksen perusteella pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen alueilla ei todennäköisesti ylitetä valtio-
neuvoston asetuksen tuulivoimamelun ohjearvoja, eikä asumisterveysasetuksen melun toimenpiderajoja. Sel-
vityksessä mainittua mahdollista amplitudimodulaatiota ei voida selvittää kuin vasta rakentamisen jälkeen voi-
maloiden ollessa toiminnassa. Mikäli toiminnan aikana havaitaan voimaloiden toiminnasta aiheutuvaa häirit-
sevää melua, tulee toteuttaa melumittauksia asian havainnollistamiseksi ja selvittämiseksi. 

- Tuulivoimalat tulee varustaa välkkeenhallintajärjestelmällä, kuten selostuksessa on esitetty. 

http://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/manttapetajavesi/
http://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/manttapetajavesi/
http://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/alajarvihikia/
http://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/alajarvihikia/
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- Rakentamisessa, laitteiston huollossa ja toiminnassa tulee ottaa huomioon Syrjäharjun pohjavesialueen lä-
heisyys siten, että pohjaveden antoisuus ja laatu ei 1E-luokan pohjavesialueella vaarannu. 

- Sähkönsiirtolinjojen rakentamisen yhteydessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta Hätälänmäen pohjave-
sialueen läpi kulkevan linjan osalta. Hätälänmäki on 1-luokan pohjavesialue, jonka vedenottamo ei ole tällä 
hetkellä kuitenkaan aktiivisessa käytössä. 

Ilmatieteen laitos on todennut 14.6.2019 päivätyssä lausunnossaan koskien Pitkälänvuoren tuulivoimapuis-
ton yleiskaavaluonnoksesta todennut seuraavaa: Tuulivoimaloiden vaikutuksista säätutkamittauksiin tulisi 
teettää ulkopuolisen riippumattoman tahon suorittamat laskelmat, kun tuulivoimaloiden ja säätutkan välinen 
etäsyys on 5–20 km. Tuulivoimalapuiston edustaja on toimittanut maaliskuussa 2019 Ilmatieteen laitokselle 
riittävät laskelmat koskien tuulivoimaloiden aiheuttamaa varjostusvaikutusta ja häiriökaikua. Näiden laskelmien 
pohjalta Ilmatieteen laitos arvioi hankkeen vaikutukset ja totesi, että voimaloiden vaikutukset säätutkamittauk-
siin eivät muodosta estettä Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston toteuttamiselle.  

Nyt esitetyssä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tuulivoimaloiden määrää oli kasvatettu seitsemästä 
voimalasta yhteentoista (voimaloiden etäisyydet Petäjäveden säätutkaan nähden ovat välillä 18,6–20,1 km). 
Ilmatieteen laitos halusi ennen lausuntoaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan varmistua, ettei voima-
loiden määrän kasvu lisäisi merkittävästi häiriöitä säätutkamittauksille verrattuna alkuperäiseen, jo lausuttuun 
suunnitelmaan. Ilmatieteen laitos on tehnyt oman alustavan arvionsa uudesta suunnitelmasta. Arviossa voi-
maloiden aiheuttamat häiriövaikutukset ovat pienemmät kuin Ilmatieteen laitoksen määrittelemät raja-arvot. 
Näin ollen, Ilmatieteen laitoksella ei ole huomautettavaa uuden suunnitelman mukaisesta Pitkälänvuoren tuu-
livoimalahankkeesta. 

Jämsän kaupunki ei anna lausuntoa. 

Keski-Suomen liitto toteaa lausunnossaan, että maakuntakaavaluonnoksessa Pitkälänvuori on osoitettu tuu-
livoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi (tv). Kohdekohtaisen määräyksen mukaan alueen Pitkälänvuori suun-
nittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Unescon maailmanperintökohteeseen. Keski-Suomen 
liitto piti Pitkälänvuoren ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassa lausunnossaan tärkeänä erityi-
sesti maisemallisten ja kulttuuriympäristöllisten vaikutuksien selvittämistä. Liiton mielestä arviointiprosessissa 
tulee riittävällä tarkkuudella selvittää voimaloiden määrän, koon ja sijoittumisen kulttuuriympäristöihin ja -mai-
semiin kohdistuvat vaikutukset ja ottaa vaikutukset huomioon kaavasuunnittelussa ja -ratkaisussa.  

Keski-Suomen liitolla ei ole erityistä huomautettavaa arviointiselostuksessa kuvattuun ympäristövaikutusten 
arviointiin. Liitto pitää tärkeänä YVA-arvioinnin tueksi laadittua erillistä maisemaselvitystä sekä maisemavai-
kutusten arvioinnin tukena käytettyä 3D-mallinnusta. Erityisen merkitykselliseksi liitto nostaa ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn yhteydessä tehdyn HIA-arvioinnin (Heritage Impact Assessment), jonka tarkoituk-
sena on selvittää ja arvioida vaikutukset Petäjäveden vanhan kirkon maailmanperintöarvoihin. Lisäksi HIA ar-
vioi vaikutuksia laajemmassa maisemakontekstissa ja esittää toimenpiteitä vaikutusten pienentämiseksi. Mai-
semavaikutukset on HIA-arvioinnissa huomioitu Pitkälänvuoren tuulivoimapuistohankkeessa esitettyjen voi-
maloiden määrän, sijainnin ja korkeuden mukaisina.  

Liitto toteaa lausunnossaan, että arviointiselostuksen mukaan merkittävimmät positiiviset vaikutukset syntyvät 
uusiutumattomien energialähteiden korvautumisella uusiutuvalla tuulienergialla. Merkittävimpiä negatiivisia 
ympäristövaikutuksia ovat puolestaan vaikutukset maisemaan sekä välkevaikutukset. Maakuntakaavan kan-
nalta merkittävimmät maisemavaikutukset voivat kohdistua Petäjäveden vanhaan kirkkoon ja sen suoja-alu-
eelle sekä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuna kulttuuriympäristöön ja maakunnallisesti merkittävään 
kulttuurimaisemaan. Edelleen lausunnossa todetaan, että HIA-arvioinnin perusteella Pitkälänvuoren tuulivoi-
mapuiston rakentaminen ei vaikuta niihin ominaispiirteisiin ja arvoihin, jotka ovat perusteena Petäjäveden van-
han kirkon merkitykselle Unescon maailmanperintökohteena. HIA-selvityksessä kuitenkin todetaan, että jat-
kossa on tärkeää ottaa huomioon yhteisvaikutukset, mikäli alueelle suunnitellaan lisää rakentamista.  

Keski-Suomen liiton mielestä ympäristövaikutusten arviointimenettely antaa hyvän lähtökohdan hankkeen jat-
kosuunnittelulle, jossa tulee kiinnittää huomiota erityisesti maisema- ja välkevaikutuksiin. Keski-Suomen liitto 
ottaa huomioon HIA-raportin johtopäätökset ja suositukset maakuntakaava 2040:n ehdotusvaiheen valmiste-
lussa. 

Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys ry lausunnossa todetaan, että YVA-selostuksen linnustovaikutus-
ten arviointi perustuu kattaviin linnustoselvityksiin. Hankealueella on toteutettu syksyn 2020 ja kesän 2021 
välisenä aikana linnuston syys- ja kevätmuuttoselvitys, metsoselvitys, pöllöselvitys, petolintujen kevät- ja ke-
säseuranta, vesilintulaskenta sekä pesimälinnuston linja-, piste- ja kartoituslaskentoja. Lisäksi arvioinnissa 
on huomioitu aiemmassa kaavoitusvaiheessa (2016) tehdyt linnustoselvitykset, Laji.fi:n tietokannankautta 
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saadut aineistot, Tiira-lintuhavaintotietokannan havaintotiedot, Metsähallituksen vastuupetolintutiedot, tärkei-
den lintualueiden (IBA, FINIBA, MAALI) rajaukset sekä lintudirektiivin perusteella suojeltujen Natura-alueiden 
rajaukset. Tämän osalta KSLY katsoo, että YVA-selostuksen linnustovaikutukset on arvioitu pääasiassa riit-
täviin aineistoihin perustuen. 

Yhdistyksen havaintoaineistoista kuitenkin ilmenee, että hankealueen läpi kulkee maakotkien muuttoreitti, 
jota pitkin kotkat liikkuvat Jämsästä Petäjäveden kautta Multialle ja edelleen Keski-Suomen länsiosien revii-
reille. Maakotkan muuttoreitti ilmenee lausunnon liitteestä 1 (vain viranomaiskäyttöön). Tiedetyn maakotkan 
muuttoreitin huomioimiseksi Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa KSLY esittää, että 
YVA-selostusta täydennetään maakotkan törmäysriskimallinnuksella. 
 
Keski-Suomen museo toteaa lausunnossaan, että alueella on tehty arkeologinen inventointi ja se on hyväk-
sytty alueellisessa vastuumuseossa.  

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta olemassa oleva taustatieto on riittävä paikallisesti, maakunnallisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien kohteiden osata, mutta aineistoja ei ole hyödynnetty ympäristövaikutuksien ar-
vioinnissa arvioinnin lähtökohtana. Lähinnä vain Unescon maailmanperintökohteen arvot ovat tunnistettu. Ra-
kennetun kulttuuriympäristön osalta lähtötiedot on pidetty minimissä keskittyen maakunnallisesti tai valtakun-
nallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön aineistoihin. Sen sijaan paikallisesti merkittävää raken-
nettua kulttuuriympäristöä ei vaikutusten arvioinnin aineistossa ole otettu huomioon riittävästi. Hankkeen ra-
kennusalueella ei kuitenkaan ole sellaisia rakennetun kulttuuriperinnön arvokohteita, jotka vaarantuisivat var-
sinaisen rakennustyön vuoksi tai tuulimyllyjen sijoituspaikkojen vuoksi. 

Hankkeessa on edellytetty tehtäväksi HIA-selvitys, joka ei ole vielä tässä vaiheessa Unescon hyväksymä. 
Keski-Suomen museo edellyttää, että HIA-selvitys on hyväksytty kansainvälisessä Unescon toimielimessä en-
nen kuin HIA-selvitystä voi käyttää vaikutusten arvioinnin taustaselvityksenä. 

Arviointiselostuksessa on kuvailtu hyvin ne yleiset asiat, jotka vaikuttavat tuulivoimahankkeissa kulttuuriympä-
ristöön. Arviointiselostuksessa on osoitettu pääosin, mistä tuulivoimalat näkyvät käyttämällä kuvasovitteita. 
Kuitenkaan esimerkiksi vaikutuksia Petäjäveden kuntakeskukseen ei ole tuotu esille eikä arvioitu. Kuvasovit-
teet eivät yksistään ole riittävä väline ympäristövaikutuksien arvioinnille erityisesti, kun kuvasovitteiden tuotta-
maa tietoa ei ole kattavasti tarkasteltu kulttuuriympäristön, maiseman tai muiden ympäristövaikutuksien osalta 
yhdenmukaisesti ja analyyttisesti. Kuvasovitteet ovat yksi arvioinnissa käytettävä, havainnollistava menetelmä, 
eivät itse arviointi. 

Keski-Suomen museo katsoo, että varsinainen vaikutusten arviointi kulttuuriympäristön osalta on tehty puut-
teellisesti. Pääosin vaikutuksia on arvioitu kuvailevalla tavalla ja ensisijaisesti keskittyen vain Unescon maail-
maperintökohteeseen. Erityisesti rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta vaikutuksia ei ole 
analysoitu. Apuna kulttuuriympäristön vaikutuksien arvioinnissa voi käyttää ympäristöministeriön opasta ”Kult-
tuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa” (Ympäristöministeriö, 2013). On tunnistettava selkeästi, että vaikutuk-
set voivat olla välittömiä tai välillisiä/epäsuoria, myönteisiä tai haitallisia, väliaikaisia tai pysyviä eikä vain kes-
kittyä ympäristön kuvailuun. Välillisissä vaikutuksissa tulee huomioida myös tulevaisuuden skenaariot, esimer-
kiksi mahdollisten avohakkuiden vaikutus tai tuulivoiman laajenemissuunnat sekä niiden positiiviset ja negatii-
viset vaikutukset maisemaan. Arviointi tällä hetkellä perustuu vain maiseman nykytilaan. Pitkälänvuoren ym-
päristövaikutuksien arvioinnissa kulttuuriympäristön osalta ei käy selville tarpeeksi hyvin, mitkä ovat positiivisia 
ja mitkä negatiivisia vaikutuksia. Paikalliset kulttuurihistorialliset arvot tulee myös huomioida. 

Keski-Suomen museo kiinnittää huomioita siihen, ettei arviointia ei ole tehty erikseen kulttuuriympäristön eri 
osa-alueiden (rakennettu kulttuuriympäristö, arkeologinen kulttuuriperintö ja maisemat) ja Unesco-kohteen 
kohdalta eikä myöskään selkeästi eri vaihtoehtojen välillä, jotta näistä tuloksista olisi voitu tehdä kulttuuriym-
päristöön kohdistuvien vaikutusten kokonaisarvio. Vaikutusten arviointi tulee tehdä laajemmin ja analyyttisem-
min eri kulttuuriympäristön osa-alueet sekä Unesco-kohde huomioiden. Kulttuuriympäristön kokonaisarvioin-
nin tulee pohjautua näihin osa-arviointeihin. 

Keski-Suomen museo katsoo lisäksi, että vaikutusten arviointiselostusta ei voi hyväksyä, ennen kuin Unesco 
on hyväksynyt HIA-raportin. HIA-selvityksen ja hyväksytyn raportin rooli kulttuuriympäristöön kohdistuvien vai-
kutusten arvioinnissa maailmanperintökohteen osalta on ratkaiseva. 
 
Luonnonvarakeskus keskittyy lausunnossaan riistalajeihin. Lausunnon tiivistelmässä todetaan seuraavaa: 
Hankealue on sisämaassa tavanomaista tärkeämpi muuttoreitti mm. hanhille. Alueen läheisyydessä ei ole 
muita tuulivoimahankkeita, joten myöskään yhteisvaikutuksia muuttoon ei arvioida olevan. On hyvä kuitenkin 
huomioida, että yhteisvaikutuksia voi olla isommassa mittakaavassa. Hankealueella on pyyreviirejä ja teeren 
soitimia. Metson soidin alueella on ollut 2015 kartoituksissa, mutta ei 2021 kartoituksessa. Tuulivoimaloiden 
on osoitettu vaikuttavan kanalintujen habitaatin valintaan, äänen käyttöön soidessa ja suoraan kuolleisuuteen 
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torniin törmäyksillä. Tuulivoimaloiden vaikutus metsäkanalintuihin ei välttämättä ulotu vain rakentamisen ajalle 
ja alueelle. Luke suosittaa mahdollisten vaikutusten lieventämiseksi selostuksessakin mainittua tornien ala-
osien maalaamista tummiksi. Lisäksi on syytä ajoittaa rakentamistoimet lisääntymisajan ulkopuolelle. YVA-
selostuksessa on tuotu hyvin esille tiedon puute tuulivoiman vaikutuksista eläinlajistoon. Kuitenkin hankkeen 
vaikutukset eläimistöön, luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja ekologisiin yhteyksiin on arvioitu vähäisiksi. Vai-
kutusten mitta saattaa poiketa tästä arviosta, mikäli tuulivoiman vaikutukset lajeille osoittautuvat merkittäväm-
mäksi. 

 
Metsähallitus on perehtynyt lähetettyyn YVA-selostukseen ja toteaa, ettei hankealueella ole valtion luonnon-
suojelualueita, eikä liiketalouden hallinnoimia maita. Alueelta ei ole tiedossa Metsähallituksen erityisvastuula-
jien reviirejä, esiintymiä tai pesäpaikkoja. Metsähallituksella ei ole tässä vaiheessa muuta lausuttavaa Pitkä-
länvuoren YVA-selostukseen. 
 
Museovirasto toteaa, että tuulivoimahanke sijoittuu noin neljän kilometrin päähän Unescon maailmanperin-
tökohteesta Petäjäveden vanha kirkko. Museovirasto lausuu YVA:sta Petäjäveden vanhan kirkon osalta, muu-
toin lausunnon antajana kulttuuriympäristön osalta toimii Keski-Suomen museo, joka on maakunnan alueelli-
nen vastuumuseo. Vaihtoehtojen osalta Museovirasto pitäisi hyvänä myös vaihtoehtoa, jossa olisi selvitetty 
hankkeen toteutuminen vähäisemmällä tuulivoimalamäärällä, jossa korkeimmille kohdille sijoitetut voimalat 
(esimerkiksi Pitkälänvuoren huipulle sijoitettu voimala) jätettäisiin toteuttamatta. Vaihtoehtojen vähyyden 
osalta arviointia pidetään puutteellisena. 

Museovirasto viittaa 14.10.2016 Pitkälänvuoren osayleiskaavasta antamaansa lausuntoon (Dnro 
161/05.02.00/2016): ”Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huo-
mioon rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Kaikkiaan Museovirasto ei pidä hy-
vänä tuulivoimalakokonaisuuden sijoittamista näin lähelle Petäjäveden vanhaa kirkkoa ja toteaa suunnitelman 
olevan maakuntakaavan suunnittelumääräyksen vastainen ja tässä muodossa muuttavan Petäjäveden van-
han kirkon maisemaa kielteisesti. Museovirasto ehdottaa, että tuulivoimapuistokaavasta poistetaan ainakin 
kirkkoa lähimpänä olevat voimalat, jotka myös sijoittuvat korkeammille kohdille ja että maisemavaikutuksien 
selvittäminen ulotetaan taaimpien voimaloiden vaikutukseen. Mikäli taaimpien voimaloiden todetaan edelleen 
muuttavan maisemaa oleellisesti, on syytä harkita koko hankkeen toteutuskelpoisuutta.” 

Ympäristövaikutusten arvioinnin sivulla 34 todetaan: ”Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain 
(295/1963) nojalla rauhoitettuja ilman erillistä päätöstä. Mikäli hankealueella on kiinteitä muinaisjäännöksiä, 
jotka tuottavat sen merkitykseen verraten kohtuuttoman suurta haittaa, ELY-keskus voi antaa luvan kajota 
muinaisjäännökseen. Lupaa varten tarvitaan tarkka selostus muinaisjäännöksestä, Museoviraston lausunto ja 
maanomistajan lupa.” Vuoden 2020 muinaismuistolain uudistuksessa kajoamisluvan myöntäminen siirtyi Mu-
seovirastolle, minkä vuoksi em. kohta tulee muuttaa seuraavasti: Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinais-
muistolain (295/1863) nojalla rauhoitettuja ilman erillistä päätöstä. Lain (295/1963) 1§ 2 momentin mukaan 
kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu sii-
hen kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty. 

Lain 11 § mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos mui-
naisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Kajoamisluvan voi myöntää hakemuksesta 
Museovirasto maanomistajalle tai muulle toimijalle, jonka tarkoituksena on toteuttaa toimenpide, jolla voi olla 
vaikutusta kiinteään muinaisjäännökseen. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin liitteenä on HIA-raportti, johon Museovirasto esittää tässä lausunnossa kom-
menttinsa suojelun ja asiantuntijaviranomaisen näkökulmasta. Museovirasto on osallistunut raportin ohjauk-
seen maailmanperintösopimuksen toimeenpanosta vastaavana tahona, pyrkien varmistamaan, että raportti 
noudattaa maailmanperintösopimuksen periaatteita ja ohjeita. Lisäksi on hyvä huomata, että Unesco voi antaa 
raportista huomioon otettavaa palautetta. 

Raportin analyysi suoja-alueen ja maiseman suhteesta on Museoviraston mukaan oikea. vuonna 1994 teh-
dyssä suoja-alueen rajauksessa ei ole huomioitu kulttuurimaisemaa kokonaisuudessaan. Tämä on käynyt hy-
vin ilmi myös esillä olevan hankkeen myötä. Rajaus on päätetty vuonna 1994, ja se on täyttänyt aikoinaan 
suoja-alue tarpeen ja senhetkiset näkemykset. Raportissa (s. 111) todetaan seuraavasti: ”Vanhan kirkon län-
sipuolelle sijoittuvan maailmanperintökohteen opastuskeskuksen valmistumisen jälkeen vierailijat saapuvat 
kirkolle eri suunnasta kuin nykyään. Jatkossa kulku kirkolle tapahtuu Vanhankirkontieltä, päinvastaisesta suun-
nasta kuin nykyään. Opastuskeskuksen suunnasta lähestyttäessä tuulivoimalat jäävät saapujien selän taakse. 
Vierailijoiden katseen suunta ohjautuu itään ja kaakkoon kohti kirkkoa, poispäin tuulivoimapuistosta.” Käsitys 
siitä, että liikenne ohjataan kirkolle eri suunnalta, kun opaskeskus on rakennettu, on virheellinen ja tulee oi-
kaista raporttiin.  
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Museovirasto on ollut opastuskeskushankkeessa mukana alusta pitäen. Keskuksen rakentaminen ja sijainti 
on arvioitu virastossa tarkoin ja suunnitelmia on pidetty sopivana. 

Kuten HIA-raportissa todetaan, Petäjäveden vanhan kirkon erityinen yleismaailmallinen arvo perustuu ennen 
muuta sen merkitykseen edustavana, ainutlaatuisena esimerkkinä pohjoisen Euroopan puurakentamisperin-
teestä. Tämä on todettu myös laaditussa HIA-raportissa. Tuulivoimapuiston vaikutukset kohdistuvat pääasi-
assa maisemakuvaan ja ilmenevät kirkolta avautuvien näkymien taustamaisemassa. 

HIA-raportissa arvioidaan, ettei tuulivoimapuiston rakentaminen vaikuta kirkon maailmanperintökohde-statuk-
sen perusteena oleviin ominaispiirteisiin ja arvoihin. Raportin mukaan tuulivoimapuisto ei vaikuta myöskään 
kirkkoa ympäröivään maisemarakenteeseen tai maisemakuvaan niin vahvasti, että se vaarantaisi kirkon mer-
kityksen maailmanperintökohteena. 

HIA-raportissa nostetaan esiin laajempi näkökulma uusiutuvan energian merkitykseen ilmastonmuutoksen 
maailmanperinnölle tuomia uhkia vähentävänä. Museovirasto tunnistaa tämän näkökulman merkitykselliseksi, 
kuten muutkin tuulivoiman käyttöä tukevat syyt, kuten energiaomavaraisuuden vahvistamisen. Tuulivoimaloi-
den laajuudessa ja sijoittelussa suhteessa maailmanperintöön on kuitenkin syytä olla erityisen harkitseva.  

Museovirasto yhtyy HIA-raportin päätelmiin siitä, ettei tuulivoimapuiston rakentaminen vaikuta niihin ominais-
piirteisiin ja arvoihin, jotka ovat perusteena kirkon merkitykselle Unescon maailmanperintökohteena. Sen si-
jaan Museoviraston näkemyksen mukaan tuulivoimapuiston kielteisiä vaikutuksia vanhan kirkon laajempaan 
maisemakuvaan on syytä pienentää ja harkita hankkeen toteuttamista aiottua suppeampana. 

Petäjäveden seurakunnan ja Petäjäveden vanhan kirkon säätiön allekirjoittamassa lausunnossa sano-
taan, että ennen kuin hankkeessa edetään, tulee odottaa Unescon kanta hankkeeseen. Lausunnossa koros-
tetaan kirkon maailmanperintöarvoa, että kohdetta tulee hoitaa ja käyttää sitä siten, että se säilyy myös tuleville 
sukupolville. Yhtenä tärkeänä asiana nähdään myös ympäröivän maiseman eheys, joka on osa suojelun koh-
teena olevaa kokonaisuutta. Kohde on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde. 
Lausunnossa todetaan, että erityisen huolestuttavana pidetään suunnitellun tuulivoimalan vaikutuksista ni-
menomaan vanhalta kirkolta avautuvaan maisemaan ja autenttiseen kävijäkokemukseen.  
 
Petäjävesi-Seura ry nostaa lausunnossa esille erityisesti Petäjäveden vanhan kirkon ympäristön ja tuulivoi-
mala-alueen yleisesti. Lausunnossa korostetaan vanhan kirkon lisäksi kirkon ympäristön merkitystä osana 
vanhan kirkon kokonaisuutta. Tuulivoimaloiden todetaan vaikuttavan maiseman luonteeseen ja laatuun mer-
kittävästi osana vanhan kirkon maisemaa. Lausunnossa huomioidaan, että tuulivoimahanke rikkoo maisemal-
lisia ja historiallisia arvoja, joiden pohjalta kohde on valittu yhdeksi maailmanperintökohteeksi. Kohde on myös 
valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Vaikutuksia vanhan kirkon Unesco -sta-
tukseen on arvioitu ns. HIA-selvityksessä. Lausunnossa todetaan, että selvityksessä on virheellisiä tietoja mm. 
alueella olevan puuston osalta. Puustoa on kaadettu kuluvan talven aikana, jolloin voimaloiden näkyvyys kir-
kolle on muuttunut. Lisäksi kritisoidaan tuulivoimala-alueen sijoittumista liian lähelle kirkonkylää. 

Luontoselvitysten osalta todetaan puutteita. Näistä on todettu viitasammakko ja metson soidinalueet. Haittana 
nähtiin myös metsäalueiden pirstoutuminen. Edelleen todetaan kattavan seurantatiedon puute voimaloiden 
vaikutuksista luontoon ja ihmisiin. Hankkeen rakentamista nyt suunnitellulle paikalle vastustetaan mm. alueen 
historiallisen ja vanhan kirkon Unesco-statuksen vuoksi. Lausunnossa edellytetään, että ennen rakennushank-
keen toteuttamista, tulee saada Unescon arvio hankkeen vaikutuksesta vanhan kirkon Unesco-status arvoon. 
 
Suomen Erillisverkot Oy on ilmoittanut, ettei hankkeella ole vaikutusta Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-
operaattoripalvelut liiketoimintaan. 

Telia Finland Oyj:llä (Telia) ei ole hankkeesta huomautettavaa, mutta jatkossa hankkeen vaikutusalueelle ei 
voida rakentaa radiolinkkijärjestelmiä. 
 
Traficom huomauttaa, että Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen YVA-ohjelman kohdassa 1.6.1 on viitattu van-
hentuneeseen ohjeeseen tuulivoimaloiden päivämerkinnöistä, lentoestevaloista sekä valojen ryhmittelystä. Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi ohjeesta päivityksen 7.9.2020. Päivitetty kohta ohjeessa kuuluu: 
Mikäli voimalan maston korkeus on 105 m tai enemmän maanpinnasta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa 
B- tyypin pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 m, välein. Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa 
tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on monissa ta-
pauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. Tuulivoima-
loilla on vaikutuksia myös matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmä 
vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas edellyttää täysin esteetöntä 
aluetta lähettimen ja vastaanottimen välillä.  
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Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää varmistaa, että TV- ja mat-
kaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. Pienilläkin muutoksilla 
tuulivoimaloiden sijoittelussa voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestelmien toimintaan. Jo olemassa 
olevia TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200–300 metrin korkuisia mastoja ei voida siirtää. Siksi eri osa-
puolten tulisi tehdä yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä valitsemaan tuulivoimaloiden 
sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että ne ovat poistettavissa. On suositeltavaa, että tuu-
livoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin radiojärjestelmien omistajiin lähialueilla. 
Riittävänä koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. Radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien 
käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida tuulivoimahankkeesta. 

Väylävirasto pyytää lausunnossaan huomioimaan hankkeen YVA-ohjelmasta antamansa lausunnon suunnit-

telun edetessä. Lisäksi Väylävirasto tuo esille, että työskenneltäessä ja liikuttaessa rata-alueella ja myös radan 

suoja-alueella on tarkistettava aina ratatyöluvan tarve. Rautatiealueella ja myös radan suoja-alueella työsken-

neltäessä ja liikuttaessa on noudatettava Väyläviraston ohjetta Radanpidon turvallisuusohjeet TURO (Väylä-

viraston ohjeita 10/2020), em. ohjeen tarkennusta (10.2.2021), ohjetta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja 

pätevyysvaatimukset (Väyläviraston ohjeita 5/2021) sekä Sähkörataohjeita (Liikenneviraston ohjeita 7/2016). 

Työn tarvitsemista rautatieliikenteen liikennekatkoista on sovittava erikseen Fintraffic Raide Oy:n liikennesuun-

nittelun kanssa. 

 

Mielipiteessä 1 nostetaan esille alueen luonnonkauneus. 

Mielipiteessä 2 edellytetään riittäviä tuulisuusmittauksia ja tulosten julkistamista.  

Mielipiteessä 3 tuulivoima nähdään yhtenä energiantuotantomuotona, mutta se ei saa kuitenkaan viedä elin-

tilaa matkailulta ja muilta elinkeinoilta. Tuulivoimala-alue ei myöskään saa tuhota paikallisen väestön elinoloja 

ja terveyttä. Maakuntakaavassa on asetettu kriteereitä tuulivoimapotentiaalisten alueiden etäisyyksille asutuk-

seen, kulttuurikohteisiin ja matkailuyrityksiin ja mielipiteen esittäjä toteaa, että nämä kriteerit ovat alimitoitet-

tuja. Mielipiteessä kyseenalaistetaan arvioinnin tekijöiden luotettavuus ja puolueettomuus. Mm. melumittaus-

kohteet on mielipiteen esittäjän mukaan valittu tarkoitushakuisesti, eikä mallinnuksia ei ole tehty lainkaan voi-

maloiden lähialueilta. Mitoitusten pohjana ovat lisäksi vanhat normit ja pienemmät voimalat kuin alueelle on 

nyt suunniteltu. Laskelmat eivät ota huomioon ympäristössä tapahtuvia muutoksia eivätkä myllyjen koon mah-

dollista kasvamista tulevaisuudessa. Tulokset esitetään keskiarvoina ottamatta huomioon voimakasta vaihte-

lua erityisesti tietyissä meteorologisissa olosuhteissa. Suunnitelman esitykset turvaetäisyyksiksi eivät ole 

riittäviä. Voimaloiden vaikutusten turvaetäisyydet tulee yhtenäistää ja korjata riittäviksi. On hyvä, että luonto-

selvitykset suojaavat maakotkaa, lepakoita ja viitasammakkoa, mutta sama suoja ja muut perusoikeudet tulee 

ehdottomasti turvata myös ihmisille voimaloiden läheisyydessä. Koska Pitkälänvuoren hanke ei ole perusteltu, 

siihen tehdyt selvitykset ovat puutteellisia ja hanke loukkaa alueen asukkaiden perusoikeuksia, tulee tuulivoi-

mapuiston hankesuunnittelu lopettaa välittömästi ja alue poistaa maakuntakaavasta tuulivoimalle suotuisista 

alueista. 

Mielipiteessä 4 (20 allekirjoittajaa) vastustetaan hankkeen etenemistä ja siinä on nostettu useita hanketta 

vastustavia näkökulmia. Voimaloiden huomattavan suuri kokoluokka nostetaan esille ja todetaan, ettei niiden 

haittavaikutuksista ihmisten ja eläimistön terveyteen ja hyvinvointiin ei ole riittävästi tietoa ja tutkimuksia. Li-

säksi todetaan, että hanke on suunniteltu liian lähelle asutusta ja lähimmät asukkaat olisivat vain noin 1 km:n 

päässä voimalasta ja Petäjäveden taajama n.3,5 km tuulivoima-alueesta. Myös maisemallinen haitta koetaan 

huomattavana ja alueen muuttumisen teollisuusalueeksi.  

Mielipiteessä todetaan, että voimalat tulisivat aiheuttamaan kohtuutonta melu-, välke- ja valohaittaa lähialueen 

asukkaille ja he katsovat, että hankkeelle tulee vaatia ympäristölupaa. Haitta katsotaan kohtuuttomaksi myös 

siltä osin, että tuulivoimala-alue rajoittaa myös alueelle rakentamista ja esimerkiksi matkailun tai muun yritys-

toiminnan toteuttaminen estyisi. Myös kiinteistöjen arvonmenetys nostetaan esille.   

Mielipiteessä kyseenalaistetaan varmuus siitä, että tuulivoimaloiden käyttöiän päättyessä, tuulivoima-alue tul-

laan maisemoimaan ja voimalat perustuksineen ja maakaapeleineen puretaan ja kierrätetään. Voimaloiden 

purkaminen ja siitä aiheutuvat kulut voivat kaatua maanomistajien tai kunnan harteille. 

Viestintäyhteyksien toimivuus myös huolestuttaa, jos hanke toteutuu. Selostuksessa ei mainita, mitä toimen-

piteitä voidaan tehdä mahdollisten häiriöiden korjaamiseksi. 
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Mielipiteessä todetaan, että terveyshaitoista ei ole riittävästi tietoa, eikä tutkimuksia. Eikä ole myöskään koke-

mukseen pohjautuvia tietoja ja tutkimuksia näin suurista ja tehokkaista tuulivoimaloista. Myös voimaloiden 

väliset etäisyydet ovat liian lyhyet. Liian lähelle toisiaan sijoitetut voimalat, voivat aiheuttaa jättöpyörteen, joka 

voi lisätä voimaloiden melupäästöä, ja tätä asiaa ei ole huomioitu selostuksessa. Melumallinnukset tehdään 

teoreettisesti, vertailukohdetta oikeaan todellisuuteen ei ole. Hankkeen melumallinnus ei ole luotettava. Teol-

lisuusluokan tuulivoimaloiden kuultavasta melusta ja infraäänistä ei ole riippumattomia ja pidempiaikaisia tut-

kimuksia, ja millaisia terveyshaittoja tärinä ja välke voi aiheuttaa.  

Tuulivoimalla tuotetun energian ekologisuus kyseenalaistetaan ja esille nostetaan mm. tuulivoimaloiden val-

mistukseen tarvittavien harvinaisten maametallien tuottaminen ja SF6 eristekaasu, jota käytetään tuulivoima-

rakentamisessa muuntamoasemien ja kytkinlaitteiden eristeenä. SF6 eristekaasu tulisi huomioida myös ilmas-

tovaikutusten arvioinnissa. Ei ole mainittu myöskään tuulivoimaloiden lavoista irtoavasta mikromuovista, mikä 

laskelmien mukaan tarkoittaa, että mikromuovia irtoaisi yli 60 kg/turbiini/vuosi ympäristöön. Mikro- ja nano-

muovipäästöt sisältävät bisfenoli A:ta, joka on hormonihäirikkö. Sillä voi olla vaikutuksia mm. hedelmällisyy-

teen, lisääntymiseen, oppimiseen ja immuunijärjestelmään. 

Luontoarvojen osalta todetaan mm., että hankealueella Salmijärven pohjoisosassa on viitasammakoiden li-

sääntymis- ja levähdysalue. Luonnonsuojelulain 49. § 1. momentin nojalla, viitasammakon lisääntymis- ja le-

vähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Voimala no.11 tulisi alle 500 m:n päähän viitasam-

makkoalueesta eikä voimalaa siten voida toteuttaa tälle paikalle. Myös useita lepakkoalueita on eri voimaloi-

den läheisyydessä (alle 500 m voimaloista).  

Hankkeen selostuksessa mainitaan että ”Muuttolintujen törmäysriskiä voidaan vähentää pysäyttämällä voima-

lat voimakkaiden muuttopäivien ajaksi. Metsäkanalintujen törmäysriskiä voidaan vähentää maalaamalla tor-

nien alaosat tumman värisiksi ja on osoitettu, että yhden lavan maalaaminen mustaksi vähentää yleisesti lin-

tujen törmäysriskiä.”. Mielipiteessä kyseenalaistetaan se, tullaanko lieventämistoimia oikeasti käyttämään. Li-

säksi selvityksiin katsotaan jäävän liikaa epävarmuuksia. 

Hankkeen selostuksessa kerrotaan virheellisesti Keuruun Ampialan Penkkisuon pysähtyneestä tuulivoima-

hankkeesta, ja neljästä tuulivoimalasta. Hanke on vireillä ja laajentunut ja sitä viedään eteenpäin. Hankkeen 

kaavoitusaloitus on meneillään ja hanke sijoittuu Keuruun, Multian ja Petäjäveden alueille. Suunnitteilla on 15 

kpl voimaloita ja lisäksi aurinkovoimaa. Tämä vireillä oleva hanke tulisi ottaa huomioon yhteisvaikutusten arvi-

oinnissa. 

Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeessa esille tulleiden epävarmuus- ja epäselvyysasioiden, puutteellisten tieto-

jen ja riittämättömien tutkimuksien sekä lähialueen asukkaisiin kohdistuvan epäoikeudenmukaisuuden ja eriar-

voistamisen vuoksi hanke tulee keskeyttää. 

Mielipiteen 5 yhteydessä on toimitettu adressi, jonka ovat allekirjoittaneet 724 henkilöä. Hanketta vastuste-

taan. Hanketta ei tule toteuttaa kulttuurimaiseman, ihmisten terveyden, matkailun ja UNESCOn suojeleman 

Petäjäveden vanhan kirkon kustannuksella. Mielipiteessä todetaan edelleen, että Pitkälänvuoren tuulivoima 

hankkeen sijainti, epäluotettavat selvitykset ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot eivät tue eivätkä var-

mista historiallisesti, maa- ja valtakunnallisesti sekä kansainvälisestikin arvokkaan Petäjäveden vanhan kirkon 

arvoja. 

Mielipiteessä todetaan, että merkittävin ja haitallisin maisemallinen näkyvyys kohdistuu lähivaikutusalueelle 

0–6 km säteellä voimalasta, mille alueelle sijoittuu mm. Unescon suojelema maailmanperintökohde Petäjäve-

den vanha kirkko. Vanhan kirkon osalta laadittua HIA-selvitystä pidettään puolueellisena ja edellytetään uutta 

selvitystä. Lisäksi mielipiteessä vaaditaan, että Unescon kanta hankkeeseen tulee olla selvä ennen kuin han-

ketta viedään eteenpäin.   

Lisäksi todetaan, että hanke ei mielipiteen esittäjän mukaan sijoitu alueelle, jossa vaikutukset ihmisiin ja luon-

toon olisi mahdollisimman vähäiset, vaan mm. asutuksen määrä hankkeen vaikutusalueella on arvioitu väärin. 

Siten myös vaikutukset asutukseen ja elinympäristön viihtyisyyden säilymiseen on arvioitu liian vähäisiksi. 

Tuulivoimala-alue katsotaan suunnitellun liian tiiviiksi ja liian lähelle asutusta, jolloin siitä aiheutuu huomattavaa 

melu- ja välkehaittaa laajemmin kuin arviointiselostuksessa on todettu. Melumallinnus on mielipiteen esittäjän 

mukaan laadittu virheellisesti. Laaditusta melumallinnuksesta on pyydetty asiantuntijalausunto, joka on mieli-

piteen liitteenä. Lausunnossa esitetään useita puutteita laaditusta mallinnuksesta. Välkemallinnus todetaan 

myös puutteelliseksi mielipiteessä todetuin perustein ja edellytetään melun ja välkkeen vuoksi hankkeelle ym-

päristölupaa. Maiseman havainnekuvat on laadittu harhaanjohtavasti ja ne tulee teettää uudestaan. Samoin 
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melu- ja välkemallinnusten luotettavuus kyseenalaistetaan ja vaaditaan niiden tekemistä uudestaan. Tä-

rinähaittaa ei ole arvioitu ja se vaaditaan tehtäväksi. 

Mielipiteessä todetaan, että arviointiselostuksesta puuttuvat Petäjäveden luonnonsuojelualueet Arabian korpi, 

Solikkosaari ja Kutomakoulun niemi. Lisäksi vaikutusarvioinnissa ei ole otettu riittävästi hankealueen ja sen 

vaikutusalueen merkitystä ihmisten liikkumiseen ja retkeilyyn alueella. Alueelta mainitaan muutamia luonto-

kohteita, joiden luontoarvojen todetaan kärsivän liian lähelle sijoittuvista voimaloista. 

Edelleen mielipiteessä todetaan, että muista tuulivoimalahankkeista on arviointiselostuksessa väärää tietoa ja 

mainitaan kaksi muuta hanketta. Lisäksi todetaan, että yhteisvaikutusten arviointia ei ole tehty riittävästä mm. 

riskienhallinnan osalta eikä ole otettu huomioon vaikutuksia mm. alueen elinkeinojen ja matkailun kehittämi-

seen, kiinteistöjen arvon laskuun tai eri tiedossa olevien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusta kaikkien hank-

keiden vaikutusalueiden osalta. Riskienhallinnan osalta vaaditaan tarkempaa selvitystä ja toimenpiteitä niiden 

ehkäisemiseksi. Tuulivoimaloiden tuotosta kunnalle halutaan luotettavia selvityksiä, konkreettista suunnitel-

maa korvausvelvollisuudesta yksityisten kiinteistöjen suojaksi sekä riittävät takuut purkutoimintojen osalta, kun 

toiminta alueella loppuu. Myös tuulivoimaloiden ekologisuus kyseenalaistetaan ja vaaditaan, että voimalahank-

keelle tehdään ympäristötaselaskelmaa, missä huomioidaan myös mm. raaka-aineiden alkutuotanto mukaan 

lukien tuulivoimaloiden rakentaminen ulkomailla ja kuljettaminen Suomeen. 

Tiedottamisesta ja tiedonvälityksestä ja sen oikea-aikaisuudesta annettiin moitteita. Myös asukaskysely ja sen 

tulosten tulkinta todetaan tehdyn lähtökohtaisesti puutteellisesti. Lisäksi vaaditaan konkreettista toimintasuun-

nitelmaa voimaloiden aiheuttamien häiriöiden estämisestä ja poistamisesta radio- ja teleliikenteelle. 

Mielipiteen esittäjä toteaa, että luontoselvitykset on osin tehty puutteellisesti niin lajiston kuin seurantajakson 

tai alueen kattavuuden kuin lähtötietojenkin suhteen. Täydentäviä selvityksiä vaaditaan lepakoiden, sudenko-

rentojen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien pienvesien osalta.  

Haitallisten vaikutusten ehkäisemisen ja lieventämisen keinot tulisi olla konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia. 

Mielipiteessä 6 vastustetaan alueen kaavoitusta tuulivoimaloiden rakentamiselle. Ensinnäkin alue on liian 

lähellä kulttuuriympäristöllisesti merkittävää Petäjäveden vanhaa kirkkoa, jolla on UNESCO:n maailmanperin-

tökohteen status ja tuulivoimaloiden näkyvyys alueella pilaa kulttuurimaiseman ja uhkaa matkailun vetovoi-

maisuutta Vanhalle kirkolle ja muutenkin Petäjävedelle. Petäjävedellä lomaillaan ja Petäjävedelle myös muu-

tetaan asumaan luonnonrauhan ja maalaismaisemien vuoksi. Toinen merkittävä syy vastustaa alueen kaavoi-

tusta tuulivoimalle on sen läheisyys vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen. Tuulivoimalat aiheuttavat meluhait-

taa ja välkevaikutuksia. Mallinnusten puolueettomuus kyseenalaistetaan.   

Kaava-alueen rajalle sijoittuu hevostila ja lähimmät tuulimyllyt on suunniteltu kilometrin päähän tästä tilasta, 

jolla toimii ratsastustalli. Käytännössä tilan voi siis katsoa olevan tuulipuiston alueella ja ainakin merkittävästi 

sen aiheuttamien haittojen alueella, melu ja välkevaikutuksineen ja siten myös aiheuttavan merkittävää haittaa 

tilan elinkeinotoimintaan.  

Maakuntakaavassa tulee mielipiteen esittäjän mukaan ottaa selvästi kantaa tuulivoiman haittavaikutuksiin pai-

kallisille ihmisille, Keski-Suomen matkailun kehittämismahdollisuuksiin ja imagoon. Voimaloiden vaikutusten 

turvaetäisyydet tulee yhtenäistää ja korjata riittäviksi. Lisäksi todetaan, että tulisi säilyttää Petäjäveden luonto- 

ja kulttuuriarvot ja edistää esimerkiksi matkailua tältä pohjalta.  

Mielipiteessä 7 nostetaan esille alueen luontoarvot. Alueella on monia luontoarvoiltaan merkittäviä ja luon-

nontilaisia lampia. Mielipiteessä tuodaan esille myös alueen monimuotoista luontoa ja mm. tarkkaa kuvausta 

alueen linnustosta ja kohteen merkitystä mm. suurten lintujen kevät- ja syysmuuttoreittinä.  Lintujen törmäys-

riskiä voimaloihin pidetään suurena. Rakennusaikaista häiriötä tulisi välttää mm. lintujen soidin- ja pesimäai-

koina. Korentolajeista on huomattavan pitkä havaintolista. Mielipiteen esittäjällä on myös alueelta havainto 

suden jätöksistä. Arviointiselostuksessa katsotaan olevan joitakin epätarkkuuksia ja puutteita tiedoissa. Mm. 

lapojen pyyhkäisykorkeus on ilmoitettu 10 m liian vähän, mikä aiheuttaa virhettä mm. linnustoselvityksiin. Le-

pakkoselvitystä ei pidetä riittävänä ottaen huomioon hankealueen laajuus. Hankealueelta puuttuvat tiedot 

myös lintujen ilta- ja yömuuton seurannasta. 

Mielipiteessä 8 todetaan, että Pitkälänvuoren tuulivoimaloiden suunniteltu sijoittelu tulisi lisäämään meluhait-

taa, joka on mitä ilmeisimmin laskettu virheellisesti, käyttäen lähtötietoina pienempitehoisia voimaloita. 



Liite. Pitkälänvuoren tuulivoimahanke (Petäjävesi), ympäristövaikutusten arviointiselostus 
 

Huomioon ei ole otettu, kuinka meluhaitat vaikuttavat keskustan alueelle isommilla voimaloilla kuin melumal-

linnukset on tehty, ottaen huomioon vesistön läheinen sijainti, joka mahdollisesti tehostaa meluhaittaa.  

Haittavaikutusten todellinen alue on lähes kolmannes Petäjäveden kunnasta. Alue on hankkeen toteutuessa 

sopimaton astutuksen lisäksi matkailuun, virkistysalueeksi ja moneen muuhun toimintaan, sekä elinkeinon 

harjoittamiseen. Lisäksi mainitaan vanhan kirkon Unesco-status ja sen säilyminen hankkeen myötä. Tuulivoi-

maloiden vaikutuksesta luontoon ja asutukseen on tehty selvitykset, mutta niitä ei pidetä luotettavina ja vaadi-

taan uusia ja puolueettomia tutkimuksia melu-, välke- ja näkymähaitoista. Lisäksi pohditaan, minkälainen vai-

kutus hankkeella on alueen kiinteistöjen arvoihin.  

Hankkeelle edellytetään ympäristölupaa ennen rakentamista.  

Mielipiteen 9 esittäjä vastustaan hanketta. Mielipiteessä viitataan aiemmin Petäjäveden kunnalle antamaan 

hankkeen kaavoitusta koskevaan mielipiteeseen, missä on todettu mm., että laaditut selvitykset ovat puutteel-

liset ja osin virheelliset, ja suunniteltu paikka on tuulivoimatuotannolle sopimaton luontoarvojen, asutuksen 

läheisyyden ja Unesco-kohteen läheisyyden vuoksi. Lisäksi kyseenalaistetaan tehtyjen selvitysten puolueet-

tomuus. Myös tuulivoimala-alueen haitat koetaan suuremmiksi kuin saadut hyödyt. Merkittävimpänä haittana 

koetaan ihmisiin kohdistuva melu- ja välkehaitta. Lisäksi on nostettu esille radio- ja teleliikenteeseen mahdol-

lisesti kohdistuva haitta sekä epävarmuus siitä, mikä taho vastaa toiminnan loppumisen myötä voimala-alueen 

purkukustannuksista. Lisäksi todettiin, että hankkeesta tiedottaminen tulisi olla avoimempaa ja kuuntelevam-

paa. Mikäli hanke toteutuu, sille edellytetään ympäristölupaa. Mielipiteen esittäjä toteaa, että hanke ei ole pe-

rusteltu ja sillä on kohtuuttomia kielteisiä vaikutuksia paikalliselle luonnolle, ihmisille ja seutukunnalle.  

YVA-selostukseen liittyvässä mielipiteessä todetaan lisäksi mm., että tuulivoima ei ole ekologista ottaen huo-

mioon voimaloiden rakentamiseen liittyvät materiaalihankinnat ja kuljetukset rakentamispaikalle. Hankkeen ei 

nähdä edistävän Petäjäveden matkailua ja sen nähdään vaarantavan Vanhan kirkon Unesco-statuksen. 

Mielipiteessä 10 todetaan, että Pitkälänvuoren tuulivoimaloiden vaikutuksista alueen luontoon ja asutukseen 

on tehty säädösten edellyttämät selvitykset. Mielipiteessä todetaan edelleen, että ne kaikki on voimayhtiön 

itsensä tilaamia ja tekemiä. Mm. selvityksen hankkeen sosiaalisista vaikutuksista teki ja tulkitsi yhtiö itse. Tämä 

nähdään ongelmana eikä tehtyjä selvityksiä pidetä luotettavina ja todetaan mm., että melu-, välke- ja näkymä-

haitat on arvioitu tarkoitushakuisesti valituista kohteista. Lisäksi mitoitusten pohjana ovat lisäksi vanhat normit 

ja pienemmät voimalat. Laskelmat eivät ota huomioon ympäristössä tapahtuvia muutoksia eivätkä myllyjen 

koon mahdollista kasvamista tulevaisuudessa. Tulokset esitetään keskiarvoina ottamatta huomioon voima-

kasta vaihtelua erityisesti tietyissä meteorologisissa olosuhteissa. Pitkälänvuoren hanketta ei pidetä perustel-

tuna ja siihen tehdyt selvitykset ovat puutteellisia ja hanke loukkaa alueen asukkaiden perusoikeuksia. Siksi 

tuulivoimapuiston hankesuunnittelu tulee lopettaa ja myös poistaa maakuntakaavasta tuulivoimalle suotuisista 

alueista. Mielipiteessä otetaan myös kantaa maakuntakaavan päivitykseen tuulivoimaloiden osalta. 

Mielipiteessä 11 todetaan, että Pitkälänvuoren tuulivoimaloiden vaikutuksista alueen luontoon ja asutukseen 

on tehty säädösten edellyttämät selvitykset. Edelleen todetaan, että ne ovat voimayhtiön itsensä tilaamia ja 

tekemiä, jolloin mielipiteen esittäjä katsoo, että ne eivät ole puolueettoman tahon tekemiä selvityksiä. Voimalat 

sijoittuvat Petäjäveden kuntakeskuksen läheisyyteen ja voimala-alueen välittömässä läheisyydessä on run-

saasti vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Etäisyys asutukseen todetaan liian pieneksi. Etäisyyden tulisi olla 

vähintään 4–5 km. Nyt esitetyssä suunnitelmassa lähimmät voimalat ovat liian lähellä asutusta. Mallinnus on 

tehty suunniteltua pienemmillä voimaloilla ja todetaan, että mallinnukset olisi tehtävä suunnitelmaa vastaavilla 

voimaloilla. Tuntuu tarkoitushakuiselta, että melumallinnuksessa oli käytetty 6,2 MW voimaloita, vaikka suun-

nitteilla on 8 MW voimalat. Pitkälänvuoren hankkeessa melumallinnukseen on lisätty vain 1,5 dB:n epävar-

muusmarginaali, vaikka ympäristöministeriön ohjeissa lukee, että lisäys tulisi olla 2 dB jos mallinnuksessa 

käytetään suunniteltua pienempiä voimaloita. Myös suositusarvot välkkeen osalta ylittyvät lähikiinteistöillä. 

Tältä osin kyseenalaistetaan hanketoimijan esittämä välkehaitan lieventämistapa. Lisäksi nyt esitettyä turva-

rajaa hankealueen ja lähimmän tilan/kiinteistön osalta pidetään liian pienenä. Tiedottamisen osalta todetaan, 

että ns. pakollisten tiedotteiden lisäksi tulisi hankealueen lähinaapureihin olla suoraan yhteydessä. Mielipiteen 

esittäjä toteaa, että hankkeelta tulee edellyttää ympäristölupaa, koska hanke saattaa aiheuttaa naapuruussuh-

delain mukaista kohtuutonta haittaa. Koska Pitkälänvuoren hanke on sijoitettu liian ahtaaseen paikkaan ja 

lähelle asutusta, tulee tuulivoimapuiston hankesuunnittelu lopettaa. Mielipiteessä otetaan kantaa myös maa-

kuntakaavan päivitykseen tuulivoiman osalta. 
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Mielipiteessä 12 todetaan, että Pitkälänvuoren tuulivoimahanketta ei tulisi toteuttaa, sillä voimala-alue sijait-

see hyvin lähellä yksittäisiä kotitalouksia sekä Petäjäveden keskustaajamaa, aiheuttaen mahdollisesti haittoja 

väestön terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä kiinteistöjen arvoon ja alueen tietoyhteyksiin. Massiiviset 

voimalat muuttaisivat vuosikymmeniksi myös Petäjäveden vanhaa kirkkoa ympäröivää, kulttuurihistoriallisesti 

arvokasta maisemaa, vaikka kirkon Unesco-status säilyisikin. Hankealueen luontoarvoja tulisi arvostaa ja yl-

läpitää luonnon monimuotoisuutta. Linnustoselvitysten mukaan alue on mm. tavanomaista tärkeämpi kurkien 

ja hanhien muuttoreitti, ja alueella pesii useita huomionarvoisia lintulajeja, myös vaarantuneita ja erittäin uhan-

alaisia lajeja. 

Mahdollisten haittojen vuoksi hankkeelta tulisi edellyttää ympäristölupaa. Lisäksi tulisi varmistua voimaloiden 

purkamiseen ja jätteenkäsittelyyn tarvittavien resurssien olemassaolosta ja säilymisestä voimaloiden koko 

elinkaaren ajan. 

Mielipiteessä 13 (allekirjoittajia 22) tuodaan esille lähiasukkaiden huoli hankkeesta. Voimalat sijoittuvat lähelle 

loma- ja vakituista asutusta. Lähin vakituinen asunto on noin 830 m päässä voimalasta. 1,5–2 kilometrin sä-

teellä on kymmenkunta omakotitaloa tuulivoimapuiston alueen itälaidalla. Lisäksi lähialueelle sijoittuu viisi va-

paa-ajan asuntoa tuulivoimaloiden lähialueelle. Mielipiteessä todetaan, ettei tuulivoimaloita tulisi rakentaa näin 

lähelle asutusta. Merkittävinä haittoina lähiasutukselle todetaan maisemahaitta, melu- ja välkehaitta. Lisäksi 

todetaan, että ulkomeluarvojen osalta ollaan hyvin lähellä sallittua raja-arvoa. Jos mallinnuksessa on tapahtu-

nut pienikin epätarkkuus, ylitetään raja-arvo heti. Mielipiteen mukaan meluarvojen pitää olla takuuarvoja ja 

ympäri vuoden kaikissa tuuli- ja sääolosuhteissa toteutuvia. Koska ollaan niin lähellä maksimiarvoa mallinnuk-

sen perusteella, on olemassa riski rajojen ylittymiselle sekä ulkona että sisätiloissa. Voimaloiden sijoittelua 

tulisi tarkastella myös tästä riskinäkökulmasta. Melumallinnus on tehty pienemmällä voimalamallilla kuin alu-

eelle suunnitellut voimalat ovat. 

Mielipiteessä kritisoidaan tehtyä ns. HIA-selvitystä vanhan kirkon osalta. Selvitystä ei pidetä täysin luotetta-

vana, koska mielipiteen esittäjän mukaan selvityksen laatijat ovat mukana hankkeessa tai muutoin hyötyvät 

siitä. HIA-selvitykseen liitetyt panoraamakuvat eivät anna oikeaa kuvaa voimaloiden merkityksestä kirkon mai-

semakuvan muuttumisesta. Mielipiteessä vaaditaan, että havainnekuvat tehdään asianmukaisesti niin, että 

saatu vaikutelma on totuudenmukainen. Lisäksi Unesco-kannanottoa tulee odottaa ennen hankkeen viemistä 

eteenpäin. Päätöksien teon pohjaksi tulee olla täsmällistä tietoa. 

Havainnekuvat antavat väärän vaikutelman lähiasukkaiden maisemahaitoista ja toisaalta Petäjäveden keskus-

taan kohdistuvista maisemahaitoista. Näiltä osin tulisi saada tarkempia havainnekuvia. Lisäksi tulisi pohtia 

kuinka aiheutuvia haittoja voidaan vähentää, jos esimerkiksi poistetaan voimalat 1 ja 2.  

 

 

 

 

 

 

 


