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Iitin Perheniemen tuulivoimapuiston maisemaselvitys 
 

1 Yleistä 

Iitin Perheniemen tuulivoimapuiston maisemaselvitys on laadittu Solarwind By 

Janneniska Oy:n toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä maisemaselvityksestä on vastannut maisema-

arkkitehti MARK Riikka Ger. Näkymäanalyysin ja havainnekuvat on laatinut 

insinööri Hans Vadbäck. Liitekartat on laatinut hortonomi AMK Mari Lampinen.  

Maisemaselvitys on laadittu Perheniemen tuulivoimapuiston kaavoitusta varten. 

Selvitystä ei voi sellaisenaan hyödyntää ympäröivien alueiden kaavoituksessa. Se 

ei ole kaikilta osin riittävän tarkka. 

Tämän maisemaselvityksen tavoitteena on ollut tuoda esille suunnitellun 

tuulivoimapuistoalueen maiseman ja kulttuurihistorian nykytila ja arvioida 

suunnitellun tuulivoimapuiston maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia 

vaikutuksia.  

 

1.1 Käytetyt menetelmät 

Maisemaselvitys perustuu kartta- ja valokuvatarkasteluihin. Alueelle on tehty 

maastokäynti 13.9.2017. Muista lähteistä mainittakoon Museoviraston internet-

sivuilta Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009; 

Museoviraston ja Ympäristöministeriön julkaisu: ”Rakennettu kulttuuriympäristö” 

(1993); Ympäristöministeriön julkaisut: ”Maisemanhoito – Maisema-

aluetyörymän mietintö I” (1993) ja ”Arvokkaat maisema-alueet - Maisema-

aluetyörymän mietintö II” (1993); Weckman, E. 2006. ”Tuulivoimalat ja 

maisema.” Suomen ympäristö 5/2006. Ympäristöministeriö; Swekon 

”Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi” 

inventointikortit, 2013. Kymenlaakson liiton maakuntakaavaa, Museoviraston 

kulttuuriympäristön paikkatietoaineistoa, Ympäristökarttapalvelu Karpaloa sekä 

Sykeen Maipio –työryhmän ehdotusta on myös hyödynnetty.  

Maisemakuvallinen tarkastelu on laadittu ulottumaan viiden kilometrin säteelle 

hankealueesta, sillä 0-5 kilometrin etäisyysvyöhyke on tavallisesti alue, jossa 

maisemakuvalliset haittavaikutukset ovat tuntuvimmat. On kuitenkin 

muistettava, että puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän 

katvevaikutuksen johdosta voimalat eivät suinkaan näy kyseisellä vyöhykkeellä 

kaikkialle ja näkyessäänkin ne näkyvät usein vain osittain. Hankealuetta 

ympäröivät arvokohteet on esitelty 12 kilometrin etäisyydelle saakka. 

Viimeistään noin kymmenen kilometrin etäisyydellä tuulivoimala ”sulautuu” 

ympäristöönsä. 10-12 kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat 

näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman 

muista elementeistä johtuen.  

 

 

1.2 Maisemavaikutusten arvioinnin lähtökohtia 

Maisemavaikutusten arvioinnin laadinta on hyvin haasteellista, koska maisemiin 

sisältyy erilaisia intressejä ja arvoasetelmia, jotka vaikuttavat ihmisten 

mielipiteisiin. Maisemavaikutusten arvioinnissa ei ole käytössä yksiselitteisesti 

mitattavia määrällisiä muuttujia. Tässä arvioinnissa on pyritty arvioimaan vain 

tuulivoimaloiden aiheuttamia konkreettisia vaikutuksia, jotka muuttavat 

maisemakuvaa, vaikutusten arvioinnin pitämiseksi mahdollisimman 

objektiivisena. 

Tuulivoimalat voivat muuttaa maiseman luonnetta ja mittasuhteita. 

Lähtökohtaisesti tuulivoimalat kutistavat lähiympäristön maisemaa. Ympäröivän 

maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä 

maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin 

subjektiivinen kokemus, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen 

ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön. 

Yksi merkittävä tuulivoimaloiden aiheuttama maisemallinen vaikutus muodostuu 

tuulivoimaloiden napakorkeudelle sijoitettavista lentoestevaloista. 

Lentoestevalojen voimakkuus, väri ja toimintatapa ovat sidoksissa 

tuulivoimaloiden korkeuteen. 

Maisemallisia vaikutuksia arvioitaessa on keskitytty etenkin maiseman 

muutoksiin asuin- ja lomarakennusten alueilla sekä yleisesti käytetyillä 

kulkuväylillä. Lähtökohtaisesti maisemallisia vaikutuksia ei arvioida alueilla, jonne 

ei kohdistu aktiivista ja jokapäiväistä käyttöä (mm. asumattomat suo- ja 

metsäalueet, metsäautotiet). 

 

1.3 Sijainti ja laajuus 

Suunnitteilla oleva tuulivoimapuistoalue sijaitsee Iitissä Perheniemen alueella. 

Suunnittelualueen etäisyys Kausalan keskustasta on noin 6,5 kilometriä. Alueelle 

kaavaillaan kuutta voimalaa. 
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Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella aluerajauksella.   

 

Näkymä Sääskjärven kaakkoispuolelta kohti suunnittelualuetta 
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2 Maisema 

 

2.1 Maiseman yleispiirteet 

Maisemamaakunnallisessa aluejaossa Iitti kuuluu Eteläiseen rantamaahan ja 

tarkemmin määriteltynä Eteläiseen viljelyseutuun. Eteläinen viljelyseutu on 

maastonmuodoiltaan vaihteleva, yleensä tehokkaassa viljelyssä oleva alue. 

Savikkoja on kaikkialla, erityisesti kuitenkin jokivarsien tuntumassa. Laajimmat 

savikot sijoittuvat alueen keski- ja itäosiin. Paikoitellen on karumpia kallio- ja 

moreenimaita. Pieniä ja pienehköjä järviä on eniten sekä länsi- että itäosissa. 

Kasvillisuuden yleisilme on lähes koko seudulla rehevä. Peltoa on paljon, sillä 

savikot ovat suurimmaksi osaksi viljelyssä. Vaihtelua maisemaan tuovat joet ja 

viljelyalueilta avautuvat järvinäkymät. Maaseudulla asutus on keskittynyt pitkille 

yhtenäisille jokilaaksoketjuille. (Ympäristöministeriö 1993a) 

 

2.2 Arvot 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin 

valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Iitin kirkonkylä - Lyöttilä sijoittuu 

hankealueen koillispuolelle noin 8,4 kilometrin päähän lähimmistä voimaloista.  

Iitin kirkonkylä - Lyöttilä 

Iitin kirkonkylä sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, kolmen järven välisellä 

kannaksella. Seudulle ominainen maaston muotojen vaihtelevuus ja 

luonnonpiirteiden monipuolisuus näkyvät hienosti alueen maisemakuvassa. 

Kirkonkylä muodostuu nauhamaisesti kyläraitin varteen sijoittuneesta 

asutuksesta. Rakennuskanta on vanhaa ja hyvin hoidettua ja kyläkuva on 

kokonaisuudessaan säilyttänyt aidon ja perinteiden ilmeensä. Kyläraittien 

risteyksessä sijaitsee vanha kaunis kirkko hautausmaineen. 

  

 

Maisema-aluetyöryhmän ehdotus maisema-alueeksi 

 

 Artjärven viljelysmaisema, etäisyys lähimmästä voimalasta noin 8,3 

kilometriä. 

Artjärven viljelymaisema on laaja kokonaisuus, joka koostuu useammista 

pienistä tai keskikokoisista järvistä sekä niitä ympäröivistä laajoista 

viljelyalueista ja kartanomiljöistä. ”Ratulan kartano sijaitsee Villikkalanjärven 

koillisrannalla Lanskinjokivarressa, jossa avautuu hyvin laaja 1700-luvun lopun 

viljelymaisema. Kartanomaisemaa halkoo 1700-luvun linjauksen säilyttänyt 

maantie. Ratulan kartanon kaksikerroksisen päärakennuksen ensimmäisen 

kerroksen runko on peräisin 1780-luvulta, vapaaherra Bernd Magnus 

Stackelbergin ajalta. Kartanon pihapiirissä on talousrakennuksia 1800-luvulta ja 

englantilaistyylisessä puistossa on huvimajoja ja puistorakennelmia…” 

”Kinttulan kartano sijaitsee Artjärven kirkon eteläpuolella Pyhäjärven 

pohjoisrannalla, Villikkalan ja Säyhteen järvistä laskevan joen suussa olevalla 

niemellä. Niemen kärjessä on Artjärven Linnanmäki, josta on löydetty 

kehämuurin jäänteitä. Kartanon empiretyylinen päärakennus rakennettiin 1837-

1838 arkkitehti A.F. Granstedtin suunnitelmien mukaan…” 

 

 

 

Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueelle ei sijoitu maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.  

0-5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu kaksi kohdetta: 

 Sääskjärven kulttuurimaisema sekä Perheniemen kartano ja 

kulttuurimaisema, etäisyys lähimmästä voimalasta noin kaksi kilometriä. 

”Kulttuurimaiseman keskuksen muodostaa pyöreänmuotoinen Sääskjärvi, jonne 

ympäröivät viljelyaukeat loivasti viettävät. Viljelysten takana kohoavat metsäiset 

kallioalueet, joista maisemallisesti näyttävin on jyrkkäseinäinen, luonnon- ja 

maisemansuojelun kannalta arvokas Haukkavuori Erottajan kylässä. Laelta on 

erinomainen näköala yli viljelyaukean ja Sääskjärven. Viljelyaukeat muodostavat 

pitkät ulokkeet koilliseen ja länteen. Niiden keskellä kiemurtelee savikkoon 

kaivautuneena vähäiset joet. Tiestö seurailee Sääskjärven itäpuolella sen rantoja. 

Muualla se on sijoittunut viljelyalueen taakse, metsän reunaan. Sääskjärven 

kulttuurimaisemakokonaisuuteen sisältyy poikkeuksellisen runsaasti monipuolisia 

kulttuuri- ja rakennustaiteellisia arvoja. 1500-luvulla Sääskjärven savikoilla oli jo 

huomattava viljelyalue. Kartanokulttuuria edustaa Perheniemen 

kartanoympäristö. Rakennukset ovat sijoittuneet maisemallisesti hallitsevalle 

paikalla viljelyaukealle pistävälle mäelle… 

 

 
Näkymä Sääskjärven kaakkoispuolen uimarannalta kaavaillun tuulivoimapuiston 

suuntaan. 
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…Maiseman kulttuurihistoria on pitkä ja alueella on useita säilyneitä vanhoja 

rakennuksia/rakennusryhmiä. Kulttuurihistoria, rakenteet ja rakennukset, 

avoimet ja laajat peltoaukeat sekä maisemassa läsnä oleva vesipinta 

muodostavat hienon maisemakokonaisuuden.” (Kymenlaakson arvokkaiden 

maisema-alueiden päivitysinventointi 2013) 

 

Aluetta on myös kuvailtu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien 

rakennettujen kulttuuriympäristöjen yhteydessä.  

 

 
   Näkymä Sitikkalasta 

 

 

 Tapola-Sitikkala, etäisyys lähimmästä voimalasta noin 3,2 kilometriä. 

Kulttuurimaisema-alue sijoittuu Kymijoen molemmin puolin. Joen itäpuolelle 

sijoittuu runsaasti viljelymaita ja laidunalueita, joiden lomassa tie viehättävästi 

kiemurtelee. Myös vanhaa rakennuskantaa löytyy tien varrelta. Joen 

länsi/eteläranta on topografiltaan melko jylhää. Viljelymaita ei juurikaan ole 

mutta loma-asutusta on sijoittunut joen rannalle. Sitikkala on pienipiirteistä ja 

viehättävää aluetta. Tieltä avautuu kauniita näkymiä niin Kymijoelle kuin 

viljelymaisemaankin. Maisema-alueeseen sisältyy myös pari 

perinnebiotooppikohdatta: Perttolan niitty ja Sjögrnin mäki. Kumpikin niistä 

sijoittuu Sitikkalan alueelle. 

 

 

 

5-12 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu neljä kohdetta: 

 Haapa-Kimola, etäisyys lähimmästä voimalasta noin 8,8 kilometriä. 

Haapa-Kimolan kylä on asutettu viimeistään 1400-luvun lopussa. Alun perin 

kylän nimi oli pelkkä Kimola, mutta Kouvolan Jaalan Kimolasta erottumiseksi sen 

nimi muutettiin Haapa-Kimolaksi viittauksena alueella runsaasti kasvaviin 

haapoihin. (Wikipedia) Haapa-Kimolan alueella on laajat avoimet 

viljelymaisemat. Alueen kautta kulkee voimakkaasti meanderoiva Taasianjoki 

sekä muutamia siihen liittyviä isompia ojia. 
 

 
Näkymä Haapa-Kimolan kulttuurimaisema-alueelta 

 

 Uudenkylän kulttuurimaisema, etäisyys lähimmästä voimalasta noin 9,3 

kilometriä. 

Nastolan järviseudun maisematyyppiä edustava maisema-alue. 

 Kuivannon kulttuurimaisema, etäisyys lähimmästä voimalasta noin 6,9 

kilometriä. 

Artjärven viljelyseudun maisematyyppiä edustava maisema-alue. Maisemaan 

kuuluu laajalti maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. 

 Artjärven kulttuurimaisema, etäisyys lähimmästä voimalasta noin 8,5 

kilometriä. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kouvola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaala
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kimola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haapa
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Kohdetta on kuvailtu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

kohdekuvausten yhteydessä (maisema-aluetyöryhmän ehdotus maisema-

alueeksi). 

 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 

2009) 

Hankealueelle eikä alle viiden kilometrin säteelle uloimmista tuulivoimaloista 

sijoitu valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.  

 

5-12 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu yksi kohde: 

 Iitin kirkonkylä, etäisyys lähimmästä voimalasta noin 10,7 kilometriä. 

”Iitin kirkonkylä lukeutuu maan parhaiten 1900-luvun alun asussa säilyneisiin.  

 

Kirkonkylän talot sijaitsevat Kausalasta kirkon ohi vievän vanhan maantien 

varrella. Kylän keskuksessa on kirkon lisäksi pappila, vanha kansakoulu, 

seurakuntatalona on vanha, 1898 nykyiselle paikalleen siirretty kunnantupa sekä 

lainajyvästön tiilinen, valkeaksi rapattu makasiini. Kirkonkylän vanhasta, hyvin 

hoidetusta rakennuskannasta mainittakoon mm. Tenhoselan, Brummerin, 

Lepolan, Mäen, Koivikon, Vuorelan ja Helanderin asuinrakennukset.  

 

Kirkonkylän maisemaan liittyy läheisesti Lyöttilän kylä ja Kymentaan alue. 

Kirkonkylän pohjoispuolella on Virran teräsriippusilta ja vastarannalla Virran tilan 

viljelyksineen. Myös Radansuun Kankaan tila muodostaa kaksikerroksisine 

päärakennuksineen ja talousrakennuksineen huomattavan kokonaisuuden.  

 

Suomen vanhimpiin ristikirkkoihin kuuluva Iitin kirkko tapuleineen sijaitsee 

mäellä, kolmen järven erottamalla kannaksella kirkonkylän läpi kulkevan raitin 

päätteenä.” 

 

Näkymä Sääskjärvelle Perheniemen suunnalta 

 

Merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 1993)/ 

Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät rakennetut 

kulttuuriympäristöt 

Entisiä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä 

(RKY1993), jotka voidaan nykyään pääsääntöisesti rinnastaa maakunnallisesti 

merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, ei sijoitu hankealueelle, kuten  

ei myöskään muita maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä rakennettuja 

kulttuuriympäristöjä. 

 

0-5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu kaksi kohdetta. 

Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema, sijoittuu lähimmillään noin 2,5 

kilometrin päähän tuulivoimaloista. 

”Perheniemen kartano on perustettu 1600-luvulla. Kartanon rakennusryhmä 

sijaitsee edustavasti Sääksjärven pohjoisrannan avarassa kulttuurimaisemassa. 

Kartanon kaksikerroksinen, puinen päärakennus on vuodelta 1875 

(1868,C.A.Edelfelt). Talousrakennuksista mainittakoon savesta ja kanervista 

muurattu juustomeijeri 1870-luvulta, pehtoorin asunto, kivinavetta ja talli. 

Perheniemen kartano on ollut evankelisena opistona vuodesta 1979.” 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Iitin Perheniemen tuulivoimapuiston 

maisemaselvitys 

 8 (22) 

    

1.11.2019    

    

 

 

 

 

Radanvarren kiviaita, sijoittuu lähimmillään noin 3,5 kilometrin päähän 

tuulivoimaloista. 

 

5-12 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu seitsemän 

kohdetta: 

Iitin kirkonkylä, sijoittuu lähimmillään noin 9,1 kilometrin päähän 

tuulivoimaloista. 

Iitin kirkonkylää on kuvailtu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja 

valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen yhteydessä. 

 

Ratulan-Hietalan kulttuurimaisema, sijoittuu lähimmillään noin 9,3 kilometrin 

päähän tuulivoimaloista.  

”Villikkalanjärven koillisrannalla avautuu laaja viljely- ja niittymaisema, joka 

kehystää järveen laskevaa Lanskinjokea. Kyläasutus sijaitsee peltoaukean 

reunoilta kohoavilla kallioisilla kumpareilla. 

Ratulan kartano on muodostettu 1600-luvulla. Kartanon puisen päärakennuksen 

rungon muodostaa 1782 rakennettu yksikerroksinen hirsirakennus. 

Ministerivaltiosihteeri Alexander Armfeltin aikana päärakennusta laajennettiin ja 

korotettiin kaksikerroksiseksi 1836-37 (C.L.Engel). Rakennusta muutettiin 1890-

luvulla ja 1920-luvulla suoritettiin entistävä korjaus. Päärakennusta ympäröi 

englantilaistyylinen puisto, joka jatkuu lännessä luonnonpuistona. Puistossa 

sijaitsevat huvimajat lienevät niin ikään Engelin käsialaa. Luonnonpuistossa 

sijaitsee 1923 perustettu Artjärven kotiseutumuseo, jonne on siirretty vanhoja 

rakennuksia. Puiston reunassa on kartanon vanha, empiretyylinen viljamakasiini. 

Ratulan kartanoon liittyy laaja viljelymaisema, jota halkoo kauniisti kaarteleva 

maantie.” 

Ratunan ja Hietanan kylien kulttuurimaisema, sijoittuu lähimmillään noin 

8,5 kilometrin päähän tuulivoimaloista. 

Koskusten kylän kulttuurimaisema, sijoittuu lähimmillään noin 11,5 

kilometrin päähän tuulivoimaloista. 

Kuivannon kylän kulttuurimaisema, sijoittuu lähimmillään noin 6,9 kilometrin 

päähän tuulivoimaloista. 

Aluetta on kuvailtu maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden yhteydessä. 

Uudenkylän entinen vaivaiskoti, sijoittuu lähimmillään noin 10,9 kilometrin 

päähän tuulivoimaloista. 

Uudenkylän kulttuurimaisema, sijoittuu lähimmillään noin 9,5 kilometrin 

päähän tuulivoimaloista. 

Nastolan järviseudun maisematyyppiä edustava maisema-alue. 
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3 Kaava-alueen lähimaisema 

 

3.1 Maisemarakenne 

Hankealue sijoittuu topografialtaan vaihtelevaan maastoon selänteelle. Alueen 

korkeimmat kohdat yltävät noin 110-112 metriin (mpy) ja matalimmillaan 

korkeustasot ovat 90 metriä (mpy). Suhteelliset korkeuserot eivät näin ole kovin 

merkittäviä hankealueen sisällä. Alavimmat alueet ovat melko pienialaisia ja/tai 

kapeita, jyrkkäreunaisia railoja korkeampien kohtien lomassa. Yleensä niiden 

pohjalla on oja, kosteikko tai soistuma. Alueella ei ole selvästi korkeinta kohtaa 

vaan korkeampia kohtia/ylänköaluetta on jakaantunut tasaisesti eri puolille 

aluetta. Kallio on hankealueella monin paikoin pinnassa tai lähellä pintaa. 

Laajimpia kalliopaljastumia on hankealueen länsiosassa sekä aluerajauksen 

ulkopuolella, hankealueesta etelä-lounaaseen. Selännealue, jonka osaksi 

hankealue sijoittuu, on erityisesti eteläosistaan jyrkkäreunainen. Sen 

eteläkärkeen sijoittuu komea Haukkavuoren jyrkänne.  

Suhteelliset korkeuserot viiden kilometrin säteellä hankealueesta ovat melko 

suuret, sillä Sääskjärven rannasta korkeimpien mäkien laelle on korkeuseroa 

noin 55 metriä. Lännen suunnalla suhteellista korkeuseroa on viljelysalueisiin 

verrattuna noin 50 metriä jo koillisessa Kirkkojärven Leininselkään verrattuna 

noin 45 metriä.  

Hankealueen eteläpuolelle savikon keskelle sijoittuu pienehkö pyöreänomainen 

Sääskjärvi. Kymijoki virtaa hankealueen pohjoispuolitse ja hankealueesta 

koilliseen, lähimmillään noin neljän kilometrin etäisyydelle voimaloista, sijoittuu 

Kirkkojärven Leininselkä. Selännealuetta, jonne tuulivoimapuisto sijoittuu, 

ympäröivät pellot monessa ilmansuunnassa. Asutusta löytyy viljelyalueiden 

yhteydestä, teiden varsilta sekä rannoilta. Järvien rannoilla on myös loma-

asutusta. Lähialueella eniten asutusta on keskittynyt hankealueen eteläpuolelle 

Leirinmäkeen ja Sääskjärventien varteen. 

 

 

Näkymä Tolppalasta suunnittelualueen suuntaan 

  

Näkymä Tolpanvuoren suunnalta kohti suunnittelualuetta (Sääskjärven 

kulttuurimaisema-aluetta) 
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3.2 Maisemakuva 

Hankealue sijoittuu tavanomaiselle talousmetsävyöhykkeelle, josta on hakattu 

varsin laajoja alueita. Painanteisiin ja alavammille osuuksille on muodostunut 

kosteikkoja tai soistumia, jotka on pääsääntöisesti ojitettu. Hankealueella tai sen 

kautta kulkee muutamia pienehköjä teitä. Lisäksi alueella on jokunen 

metsäautotie. Itse hankealue on maisemakuvaltaan varsin tavanomainen mutta 

laajemmassa mittakaavassa ympäristö, jonka lähistölle se sijoittuu, on 

tuulivoiman sijoittamisen kannalta jossakin määrin haasteellinen. 

 

Kun alueen maisemakuvaa tarkastelee hieman laajemmin, noin viiden kilometrin 

säteellä kaavaillusta tuulivoimapuistosta, on maisemakuvalle tunnusomaista 

mäkisyys sekä selänteiden lomaan jäävät erisuuruiset viljelyalueet. Selännealue, 

jonka osaksi hankealue sijoittuu, on eteläosistaan jyrkkäpiirteinen. Hankealueen 

pohjois- ja eteläpuolen maisemakuvassa olennaisena osana on myös vesi. 

Etelässä on pienehkö pyöreänomainen Sääskjärvi. Pohjoisessa Kymijoki ja 

Kirkkojärven Leininselkä sijoittuvat alle viiden kilometrin etäisyydelle 

tuulivoimaloista. Hankealueen lounaispuolelle sijoittuu Mustjoki. Hankealueen 

eteläpuolella aina Metsälästä Perheniemelle ja siitä edelleen Kujansuuhun 

viljelymaisema on edustavaa. Sääskjärven pohjoispuolella viljelyalue viettää 

loivasti järvelle. Hankealueen länsipuolelle, runsaan kolmen kilometrin päähän 

voimaloista, sijoittuu laajoja viljelyalueita. Niillä on kapea-alainen yhteys viljellyn 

kapean purolaakson muodossa aivan hankealueen tuntumaan. Myös hankealueen 

itäpuolella on erisuuruisia viljelyalueita. Osa on varsin laajoja mutta metsä- ja 

asutussaarekkeet pirstovat niitä jossain määrin. Reunavyöhykkeet ovat 

pienipiirteisiä ja viljelyalueet muodoltaan moniulotteisia. Hankealueen luoteis- ja 

pohjoispuoli on suurelta osin sulkeutunutta metsävyöhykettä. Peltojen ja järvien 

yli avautuvat näkymät ovat tarkastelualueen vahvuuksia. Hienoja näkymiä löytyy 

erityisesti Sääskjärven rannalta/ympäristöstä sekä sen koillispuoliselta 

viljelyaukealta. Niitä avautuu myös hankealueen länsipuolisilta pelloilta, 

Sitikkalasta ja Leininkulmalta.  

 

Tarkastelualueen eteläosa, jonne sijoittuu maakunnallisesti arvokas Sääskjärven 

kulttuurimaisema sekä Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema, on 

maisemakuvaltaan varsin rikas ja mielenkiintoinen. Maiseman pienipiirteisyys 

tekee siitä muutosten sietokyvyltä heikohkon. Alueelta löytyy viehättäviä 

tieosuuksia, jolta avautuu hienoja näkymiä ympäristöön. Edustavia näkymiä 

avautuu sekä tuulivoimapuiston suuntaan että siitä poispain. Näkymiä, joissa 

tuulivoimapuisto jää näkymäkentän ulkopuolelle on jonkin verran enemmän. 

Viehättäviä tieosuuksia löytyy edellä mainitun Sääskjärven maakunnallisesti 

arvokkaan maisema-alueen ohella erityisesti Sitikkalasta ja hankealueen 

länsipuolelta. Avotilojen yhteydessä selkeälinjaiset metsänreunat toimivat 

monesti tärkeinä reunavyöhykkeinä ja rajaavat maisematiloja.  

 

Tarkastelualueen maisemakuvallisesti edustavimmat alueet sijoittuvat kaavaillun 

tuulivoimapuiston eteläpuolelle maakunnallisesti arvokkaalle Sääskjärven 

kulttuurimaisema sekä Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema – alueelle sekä 

hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvalle Tapola-Sitikkala –alueella, joka on myös 

maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Kumpaakin aluetta on kuvailtu edellä 

arvoalueiden yhteydessä.  

 

 
Näkymiä Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema –alueelta, joka on samalla 

myös Sääskjärven kulttuurimaisema-aluetta 
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4 Tuulivoimapuisto maisemassa 

Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset liittyvät olennaisesti niiden aiheuttamiin 

näkyviin muutoksiin maisemassa. Tuulivoimalat voivat saada aikaan esteettisen 

haitan rikkomalla eheitä tai yhtenäisiä kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla 

häiriön maisemaan, yksittäisen kohteen läheisyyteen. 

Tuulivoimaloiden vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niiden korkeudesta johtuen. 

Tuulivoimalan suuri koko voi aiheuttaa kilpailutilanteen voimalan ja olemassa olevien 

maisemaelementtien kesken. Lisäksi hämärän ja pimeän aikaan voimaloiden 

näkyvyyttä korostavat lentoestevalot. Lienee tosin mahdollista, että valot syttyvät 

tutkan avulla vasta lentokoneen tai helikopterin lähestyessä. Lentoestevalojen 

ratkaisusta päättää Trafi.  Tuulivoimapuistohankkeissa suoria maisemavaikutuksia 

aiheutuu tuulivoimaloiden lisäksi voimajohdoista ja niihin liittyvistä rakenteista, 

sähköasemista sekä uusista ja parannettavista alueelle johtavista tieyhteyksistä. 

Tuulivoimaloiden koosta johtuen niiden laaja-alaisimmat ympäristövaikutukset ovat 

visuaalisia. Melun, varjostuksen, uusien tieyhteyksien ja voimajohtojen aiheuttamat 

vaikutukset ovat luonteeltaan paikallisia. Myös rakentamisen aikaiset vaikutukset 

luetaan paikallisiin vaikutuksiin.  

Maisemavaikutusten merkittävyys riippuu muun muassa siitä, miten laajasti 

tuulivoimalat hallitsevat maisemakuvaa tai miten merkittäviä yksittäiset elementit 

ovat. Vaikutuksen merkittävyys korostuu, jos maisema on arvokas tai herkkä ja 

muutosten sietokyky heikko. Vaikutuksen laajuuteen vaikuttavat osaltaan muun 

muassa voimaloiden lukumäärä sekä maisematilan ominaisuudet, kuten maaston, 

kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus. 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa myös estevaikutuksia. Tietystä suunnasta katsottuna 

ne voivat peittää esimerkiksi tärkeäksi koetun maamerkin. Tuulivoimaloiden 

näkyvyyteen vaikuttavat muun muassa niiden korkeus, väritys ja rakenteiden koko. 

Havainnoinnin ajankohdalla, esimerkiksi vuodenajalla on myös merkitystä. 

Hetkelliseen näkyvyyteen vaikuttavat ilman selkeys ja valo-olosuhteet (Weckman 

2006). Lisäksi on syytä muistaa, että maiseman muutoksen kokeminen on aina 

subjektiivista. Siihen vaikuttaa muun muassa havainnoijan suhtautuminen 

ympäristöön ja tuulivoimaloihin. 

Tuulivoimapuiston toteuttamisen myötä hankealue muuttuu 

energiantuotantoalueeksi. Perustusten rakentamisesta aiheutuu paikallisia 

maisemavaikutuksia, samoin maakaapeleiden asentamisesta. Sähkö siirretään 

maakaapeleita pitkin tuulipuiston omalle sähköasemalle, josta liityntä 

kantaverkkoon tehdään ilmajohtona. Tuulivoimaloille joudutaan myös 

rakentamaan uusia tieyhteyksiä. Tuulivoimaloiden osien kuljettaminen paikalle 

vaatii noin 4,5 metrin levyisen avoimen kulkuaukon. Kaarteissa tilaa vaaditaan 

vielä enemmän. Kunkin tuulivoimalan keskipisteen ympäristöstä puusto raivataan 

kokonaan ja pinta tasoitetaan noin 0,25 hehtaarin alueelta. Kullekin 

voimalaitokselle rakennetaan betoniperustus. Mikäli roottorin 

kokoonpanotekniikka sitä edellyttää, on puusto raivattava lähes koko 

roottoripinta-alan alueelta. Nosturipuomin kokoamista varten on puustoa 

raivattava lisäksi noin 150 x 5 metrin suuruiselta alueelta.  

 

5 Näkymäanalyysi 

 

Kaavoitushankkeen yhteydessä on laadittu näkymäanalyysi, joka antaa 

teoreettisen yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille voimalat tai osia niistä 

tulisivat näkymään. Näkemäalueanalyysi on laadittu WindPRO-ohjelman ZVI-

moduulilla (ZVI = Zone of Visual Influence). 

 

Analyysissä on luotu alueen maastomalli maastotietokannan korkeuskäyrien ja 

rakennusten korkeuden perusteella. Analyysissä on otettu huomioon alueen 

pinnanmuodot ja vesistöt sekä puustonkorkeudet erityyppisillä alueilla perustuen 

puuston korkeustietojen osalta Luonnonvarakeskus (Luke) vuoden 2015 

monilähteiseen valtakunnan metsien inventointiin (MVMI). 

 

Mallinnuksessa on käytetty laskentakorkeutena todennäköisen voimalatyypin 

napakorkeutta 140 metriä. Napakorkeutta on päädytty käyttämään 

laskentakorkeutena, koska voimaloiden torni ja sen korkeimmalle kohdalle 

sijoitettavat lentoestevalot ovat pitkillä etäisyyksillä tuulivoimaloista selkeimmin 

erottuvat osat. Etäisyyden kasvaessa voimaloiden siipien havaittavuus heikkenee 

huomattavasti verrattuna tornin näkyvyyteen (Weckman 2006). 

 

Näkymäanalyysissä on eritelty, kuinka monta voimalaa näkyy kullakin 

näkymäsektorilla, mutta ei sitä kuinka paljon voimalat kullekin alueelle näkyvät. 

Näkymäanalyysi on vain yksi maisemavaikutusten arvioinnin tausta-aineistoista 

eikä siitä voi vetää suoria johtopäätöksiä visuaalisista vaikutuksista. Maiseman 

luonteella ja näkymäsektoriin sijoittuvien voimaloiden hallitsevuudella on myös 

vaikutusta visuaalisten vaikutusten merkittävyyteen. 

 

Näkymäanalyysi -kartalla ne alueet, joille tuulivoimalat tai osa niistä näkyy, on 

esitetty eri värisellä peittorasterilla siten, että mitä voimakkaampi väri on, sitä 

useampia tuulivoimaloita tai niiden osia kyseiseltä alueelta on havaittavissa. 

 

Näkymäanalyysin pohjalta voidaan karkeasti arvioida myös lentoestevalojen 

näkyvyyttä. Lentoestevalot sijoitetaan voimalatornin päälle, eli niiden näkyvyys 

myötäilee tornin näkyvyysaluetta. On kuitenkin otettava huomioon, että vaikka 

voimalantorni ei näy, voi lentoestevalon loisteen silti havaita sumuisissa ja 

pimeissä olosuhteissa. 

 

Alla esimerkkikaavio pienialaisen puuston tai muun näkemäesteen vaikutuksesta 

sen taakse jäävän katvealueen laajuuteen. Esimerkkihankkeessa käytettävän 

voimalan kokonaiskorkeus on noin 215 metriä. Kaaviokuvasta saadaan yhtälö, 

jonka perusteella voidaan laskea näkyvätkö voimalat valittuun kohteeseen: 

(voimalan kokonaiskorkeus / etäisyys) = (näkemäesteen korkeus / katvealueen 

laajuus). Kaavan mukaan saadaan laskettua esimerkiksi, että 1 km:n etäisyydeltä 

tarkasteltaessa n. 20 metriä korkea puusto jättää tasaisessa maastossa taakseen 

noin 93 metrin laajuisen katvealueen, eli havainnoija voi seistä noin kilometrin 

etäisyydellä voimaloista näkemättä niitä, jos välissä on enintään 93 metrin 

laajuinen avoin alue. 
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Näkymiä suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuvalta kapealta viljelyalueelta:  

yllä kohti kaavailtua tuulivoimapuistoa ja alla suunnittelualueesta poispäin 

 

6 Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Eniten maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia aiheutuu 0-5 kilometrin säteellä 

kaavailluista tuulivoimaloista. Ne kohdistuvat lähinnä riittävän laajoihin 

avotiloihin, kuten esimerkiksi vesistöihin ja peltoihin sekä niiden kautta kulkeviin 

teihin tai tuulivoimapuiston suuntaisiin avonaisiin akseleihin. On kuitenkin 

muistettava, että puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän 

katvevaikutuksen johdosta voimalat eivät suinkaan näy kyseisellä 

etäisyysvyöhykkeellä kaikkialle ja näkyessäänkin ne näkyvät usein vain osittain. 

Toisaalta pakoin ne näkyvät todella suurina ja massiivisina vieden huomion 

kaikelta muulta. 

Hankealueen lähiympäristössä Perheniemen tuulivoimapuiston tuulivoimalat 

voidaan parhaiten erottaa hankealueen kaakkois-, etelä-, lounais-, länsi- ja 

itäpuolisilta pelloilta sekä näiden kautta kulkevilta teiltä käsin, mikäli tiet eivät 

satu katvealueelle, hankealuetta ympäröiviltä vesistöalueilta, kuten Sääskjärveltä 

ja Kirkkojärveltä sekä näiden sopivasti suuntautuneilta rannoilta. Kyseisillä 

alueilla tuulivoimaloita tai osa niistä näkyy puuston muodostaman silhuetin takaa 

esteettä. Suurikokoinen metsän latvuston yläpuolella kohoava tuulivoimala 

kiinnittää tuolla etäisyydellä väistämättä huomiota. Alueiden luonne muuttuu 

nykyistä huomattavasti teknologisempaan suuntaan. Arvoalueita, joihin 

Perheniemi ja Sääskjärven ympäristö sekä Tapola-Sittikkalan alue sisältyvät, 

käsitellään tuonnempana. Tässä yhteydessä käsitellään hieman 

yksityiskohtaisemmin muutamia arvoalueisiin lukeutumattomia viljelyaukeita, 

joiden yhteydessä on asutusta ja joita halkovilta pikkuteiltä voimaloita näkyy. 

Tuulivoimapuiston länsipuolelta kapeasta Kankosen viljelylaaksosta voimalat 

näkyvät hyvin ja lähietäisyydeltä. Kurrintieltä on tehty valokuvasovite 7, joka 

havainnollistaa näkyvyyttä. Tuulivoimaloiden muodostama sommitelma on siltä 

suunnalta katsottuna varsin sopusuhtainen. Paikoitellen voimalat T3 ja T1 

näkyvät kuitenkin todella kookkaina. Tästä syystä vaikutukset vaihtelevat 

kohtalaisesta merkittävään. Hankealueen lounaispuolella oleville Savisuon pelloille 

voimaloita näkyy. Peltojen osalta vaikutuksia ei voi pitää merkittävinä, sillä niillä 

oleskellaan vain harvoin. Pellon kautta kulkevalle tielle, joka ei muutenkaan liene 

kovin aktiivisessa käytössä, voimalat näkyvät ainoastaan osittain suuren osan 

jäädessä katveeseen metsänreunan taakse. Vaikutukset ovat melko vähäiset. 

Lähes välittömästi hankealueen eteläpuolella olevaan, kapeaan pitkänomaiseen 

peltolaaksoon ja sen kautta kulkevalle tielle voimaloita näkyy paikoin. Eteläosassa 

voimalat häiritsevät eniten, sillä siellä voimalatornien pituudesta näkyy 

huomattavasti enemmän kuin peltolaakson pohjoisosassa, jossa voimalat jäävät 

suureksi osaksi katveeseen. Kuitenkaan kaikki voimalat eivät näy tielle. Tämäkin 

tie lienee melko vähällä käytöllä. Eniten häiriötä aiheutuu tien varrella asuville 

(kolme asuinkiinteistöä). Mahdollisesti kahteen näistä pihapiireistä näkynee 

voimaloita. Hankealueen itä- ja koillispuolella Jurkkolassa ja Jokuessa voimaloita 

näkyy pelloille, monin paikoin niiden kautta kulkeville pienille teille sekä joillekin 

peltosaarekkeeseen tai metsäselänteen reunaan sijoittuville asuin- tai 

lomakiinteistöille. Väliin jäävä avotila on kuitenkin useimmissa tapauksissa sen 

verran lyhyt, että voimaloiden näkyvyys on varsin vähäinen ja näin ollen 

vaikutuksetkin jäävät melko vaatimattomiksi.  

Hankealueen lähiympäristössä (<5 km) sijaitsee melko runsaasti asutusta, 

lähinnä hankealueen etelä- ja itäpuolella. Myös loma-asutusta on melko paljon 

mm. Leirinmäessä, Sääskjärven ja Kirkkojärven rannoilla sekä Kymijokivarressa. 

Osa asutuksesta sijoittuu alle 1,5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista. 

Lähimpänä oleva lomarakennus sijaitsee vain runsaan 900 metrin päässä 
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lähimmistä voimaloista. Näkymäanalyysin mukaan kyseiseltä rakennukselta ei ole 

kuitenkaan näköyhteyttä voimaloille, sillä se sijoittuu peitteiseen ympäristöön. 

Alle 1,5 kilometrin etäisyydellä uloimmista tuulivoimaloista sijaitsevat 

rakennukset, sijoittuvat niin kutsutulle maiseman dominanssivyöhykkeelle. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamaa maisemallista dominanssivyöhykettä on usein 

vaikea määritellä. Eri selvityksissä on kuitenkin päädytty usein siihen, että 

näkyessään tuulivoimalat hallitsevat voimakkaasti maisemaa noin 10 kertaa 

napakorkeutensa laajuisella alueella (Weckman 2006). Tämä etäisyys tarkoittaa 

tässä hankkeessa noin 1,4 kilometrin etäisyyttä tuulivoimaloista. Suomeen tänä 

päivänä kaavailluissa tuulivoimahankkeissa voimalat ovat kuitenkin 

suuruusluokaltaan paljon kookkaampia kuin ne voimalat, joihin selvitykset 

perustuvat ja näin ollen dominanssivyöhyke on todennäköisesti edellä esitettyä 

laajempi. 

Eniten asutusta alle viiden kilometrin säteellä löytyy hankealueen etelä- ja 

itäpuolelta. Näkymäanalyysin mukaan näkymäalueella sijaitsee asuin- ja/tai 

lomakiinteistöjä Sääskjärven kulttuurimaisema-alueen koillisen haaran 

itäreunalla, hankealueen itäpuolella Jurkkolassa ja koillispuolella Jokuessa. Myös 

hankealueen länsi- ja luoteispuolella asutusta sijoittuu näkymäalueelle. Lännessä 

asutusta on viljelyaukean länsireunalla ja kapeassa tuulivoimapuistoa kohti 

työntyvässä viljelylaaksossa. Hankealueen luoteispuolella asutusta on Hiisiössä. 

Yleisesti ottaen tie- ja piha-alueilla sekä peltoalueiden reunoilla puusto katkaisee 

monin paikoin näkymiä kohti voimaloita. Alueilla on siitä huolimatta useita tiloja 

tai kiinteistöjä, joiden pihapiireihin tai itse asuinrakennukselle tuulivoimaloita 

näkyy, tavallisesti muutama kerrallaan yhteen katselupisteeseen. Joihinkin 

pihapiireihin näkyvät kaikki kuusi voimalaa. Kankolan pihapiiriin kohdistunee 

eniten maisemallista haittaa lyhyestä etäisyydestä (runsaat 1,8 km) ja edessä 

olevasta pitkästä avotilasta johtuen. Lähistöltä on tehty havainnekuva 7, joka 

osoittaa, että voimaloiden näkyvyys on erittäin hyvä. Kankola sijoittuu kuvassa 

näkyvään metsäsaarekkeeseen, joka jossain määrin peittää voimaloiden 

näkyvyyttä havainnekuvan katselupisteeseen. Kankolan osalta tällaista 

estevaikutusta ei ole. Näkymäanalyysin mukaan Kankolaan pitäisi näkyä viisi 

voimalaa. Voimalat T3 ja T1 tulevat näkymään pihapiiriin hyvinkin kookkaina. 

Pihapiirin maisemakuvaan kohdistuva vaikutus on tältä osin merkittävää luokkaa. 

Myös Syrjälään ja Vesalaan tuulivoimapuiston lounaispuolelle sekä Lähdesmäkeen 

ja Koivurinteeseen hankealueen eteläpuolelle sekä Kivirinteeseen vähän idempänä 

voimaloita todennäköisesti näkyy varsin hyvin. Koska väliin jäävä avotila ei ole 

yhtä laaja kuin Kankolan tapauksessa, voimalatornit eivät näy koko pituudessaan, 

mikä jonkin verran lieventää vaikutusta. 

Lähin tiheämpi asutuskeskittymä on Kausalan keskustaajama, joka sijoittuu 

lähimmillään noin 5,7 kilometrin päähän lähimmästä tuulivoimalasta. 

Näkymäanalyysin mukaan keskustaajamasta on useasta kohtaa näköyhteys 

voimaloille. Todellisuudessa tämä ei voi pitää paikkaansa, sillä katvevaikutusta 

syntyy niin toisista rakennuksista kuin tonttien kasvillisuudestakin. Voimaloita voi 

korkeintaan näkyä jollekin kentälle (riittävän suurelle avoimelle alueelle), niitylle 

tai oikein suuntautuneelle kadun pätkälle. 

Paikallisesti tarkasteltuna tuulivoimapuistoalueella ja lähiympäristössä tapahtuu 

muutoksia tuulipuiston toteuttamisen myötä, sillä maastoa joudutaan 

muokkaamaan tuulivoimaloiden ja uusien tie- ja voimajohtoyhteyksien 

rakentamiseksi. Seuraavassa on käsitelty tuulipuiston vaikutuksia arvokkaisiin 

alueisiin ja kohteisiin etäisyysvyöhykkeittäin: 

• Hankealueelle ei sijoitu maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaita alueita tai kohteita.  

• Lähialueella (<5 km) riittävän suurissa tai tuulivoimapuistoa kohti 

suuntautuneissa avotiloissa tuulivoimalat muodostuvat usein hallitseviksi 

elementeiksi, saattavat muuttaa maiseman hierarkiaa ja/tai vaikuttaa maisema-

arvoihin tai kulttuuriympäristöön.  

 

Lähialue –vyöhykkeelle sijoittuu yli puolet laajasta maakunnallisesti arvokkaasta 

maisema-alueesta Sääskjärven kulttuurimaisema sekä Perheniemen kartano ja 

kulttuurimaisema sekä alle puolet maakunnallisesti arvokkaasta Tapola-

Sittikkalan maisema-alueesta ja kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennettua 

kulttuuriympäristöä: Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema sekä Radanvarren 

kiviaita.  

 

Näkymäanalyysin mukaan radanvarren kiviaidalta ei ole lainkaan näköyhteyttä 

tuulivoimaloille, eikä vaikutuksia näin ollen synny. 

 

Tapola-Sittikkalasta on vain hyvin rajoitettu näköyhteys voimaloille sieltä täältä, 

lähinnä pienialaisesti joiltakin pelloilta ja joistakin vesistön osista. Siltä osin 

vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi.  

 

Perheniemen kartanon ja kulttuurimaiseman alueella (RKY 1993 –kohde) 

tuulivoimaloita ei näy lainkaan Perheniemen kartanon pihapiiriin/alueelle, jossa 

nykyään toimii Perheniemen opisto. Näkymäanalyysin mukaan voimaloita näkyy 

lähinnä Sääskjärven pohjoisrannalle, Tolppalaan ja Sääskjärventien ja 

Kauhalantien väliselle pellolle. Sääskjärven pohjoisrannalla ei ole juurikaan 

asutusta tai loma-asutusta, ainakaan näkymäalueella. Niillä kiinteistöillä, joilla 

näkymäanalyysin mukaan olisi näköyhteys voimaloille on lähes poikkeuksetta 

tonttikasvillisuutta tai piharakennuksia suojanaan. Pohjoisrannalla on kaksi 

uimarantaa. Toinen niistä sijoittuu näkymäalueelle. Oletettavasti voimalat jäävät 

suureksi osaksi katveeseen puuston taakse, joten vaikutus jää siltä osin varsin 

vähäiseksi. Tolppalan suunnalta on tehty havainnekuva 1 ja se osoittaa, että 

voimaloista näkyy sen verran vähän, että vaikutukset jäävät melko vähäisiksi. 

Näkymäanalyysin mukaan voimaloita näkyy myös Marttilan pihapiiriin mutta 

ilmakuvatarkastelu osoittaa, että pihalla on sen verran paljon puustoa ynnä 

muuta kasvillisuutta sekä ulkorakennuksia, että nämä estävät näkyvyyttä 

tuulivoimaloiden suuntaan varsin tehokkaasti. Ainakaan kesäkaudella 

näköyhteyttä tuskin syntyy. Perheniemen kartano ja kulttuuriympäristö –RKY 

1993 alueen osalta vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi tai melko 

vähäisiksi.  

 

Maakunnallisesti arvokkaalla Sääskjärven kulttuurimaiseman sekä Perheniemen 

kartanon ja kulttuuriympäristön maisema-alueelle vaikutukset ovat osittain samat 

kuin edellä kuvaillulla RKY1993-alueella. Maisema-alue on kuitenkin 

moninkertaisesti laajempi. Lähialue -vyöhykkeen osalta maisema-alueella 

vaikutuksia kohdistuu eniten Sääskjärveen, Sääskjärventiehen, Maakansantiehen 

sekä Mäyrämäen, Kujansuun ja Sääskjärventien rajaamaan viljelyalueeseen sekä 

sen reunamille. Pellon ja järven vesialueen osalta vaikutuksia ei voida pitää 

erityisen merkittävinä, sillä kummallakaan ei oleskella kovin usein. Sen sijaan 

teiltä ja paikoitellen peltoaukeaa kehystävältä asutukselta voimaloiden näkyminen 

on merkityksellistä. Sääskjärven ja Pesäläntien risteyksestä on tehty 

valokuvasovite 4, joka antaa hyvän käsityksen voimaloiden näkyvyydestä tuolla 
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etäisyydellä itä-kaakon suunnalla. Vaikka voimalat näkyvätkin selvästi ja varsin 

kookkaina, eivät ne kuitenkaan alista maisemaa. Voimalatornit eivät vaikuta 

kohtuuttoman suurilta, koska voimalatornit eivät näy läheskään koko 

pituudessaan. Arvomaisema-alueeseen kohdistuva vaikutus on lähialueella 

korkeintaan kohtalaista luokkaa. Monelta osin se jää tosin vähäisemmäksi. 

 

 

• Välialueella (5-12 km) riittävän suurissa tai tuulivoimapuistoa kohti 

suuntautuneissa avotiloissa tuulivoimalat erottuvat selvästi, mutta niiden kokoa 

tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa. Välialue –vyöhykkeellä sijaitsee yksi 

valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Iitin kirkonkylä-Lyöttilä, yksi 

valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Iitin kirkonkylä sekä 

kuusi maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joista kahta on 

lähialuevyöhykkeen osalta käsitelty jo aiemmin. Aiemmin käsiteltyjä ovat 

Sääskjärven kulttuurimaisema sekä Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema 

sekä Tapola-Sitikkala.  Ainoastaan välialuevyöhykkeeseen sijoittuvia tai sen 

ulkopuolelle ulottuvia ovat Haapa-Kimola, joka ulottuu puoliksi 

kaukoaluevyöhykkeelle, Uudenkylän kulttuurimaisema, Kuivannon 

kulttuurimaisema sekä Artjärven kulttuurimaisema, joka ulottuu myös 

kaukoaluevyöhykkeelle.   Vyöhykkeeseen sijoittuu myös osittain maisema-

aluetyöryhmän ehdotus maisema-alueeksi (Artjärven viljelysmaisema) sekä 

seitsemän maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä (Iitin kirkonkylä, Ratulan-Hietanan kulttuurimaisema, 

Ratunan ja Hietanana kylien kulttuurimaisema, Koskusten kylän 

kulttuurimaisema, Kuivannon kylän kulttuurimaisema, Uudenkylän entinen 

vaivaiskoti ja Uudenkylän kulttuurimaisema). Osa arvoaluerajauksista sijoittuu 

joko osittain tai lähes kokonaan päällekkäin toistensa kanssa. 

Näkymäanalyysin mukaan voimaloita ei näy lainkaan Uudenkylän kolmeen 

kohteeseen eikä myöskään Koskusten kylän kulttuurimaisemaan. Näin ollen niihin 

ei kohdistu vaikutuksia.  

Iitin kirkonkylän kolmen arvokohteen osalta vaikutukset ovat välialue –

vyöhykkeessä lähes olemattomat, sillä näkyvyyttä ei ole juuri lainkaan. 

Voimaloita ei myöskään juuri näy Tapola-Sitikkalan alueelle, joten siltäkin osin 

vaikutukset ovat hyvin vähäiset.  

Voimaloiden näkyminen Ratulan-Hietanan kulttuurimaisema-alueelle ja samaisien 

kylien kulttuurimaisemaan sekä Artjärven viljelysmaisemaan ja 

kulttuurimaisemaan, jotka sijoittuvat osittain päällekkäin, on myös hyvin vähäistä 

välialuevyöhykkeen osalta. Voimaloita näkyy lähinnä joillekin peltoalueille ja 

joillekin lyhyille tieosuuksille. Vaikutus jää vähäiseksi. 

Haapa-Kimolan alue näkyy vain osittain näkymäanalyysissä ja siltä osin 

voimaloita ei näy alueelle. Oletettavasti osalle laajoista viljelyalueista ja 

paikoitellen myös niiden kautta kulkeville teille voimaloita saattaisi näkyä. 

Etäisyyttä on kuitenkin jo sen verran paljon, että voimalat sulautuisivat 

taustaansa ja vaikutus jäisi vähäiseksi. 

 

  

Näkymä Jokuen viljelyaukealta kohti kaavailtua tuulivoimapuistoa 

 

Näkymä Raunion edustalta kohti itää ja suunnittelualuetta 
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Kuivannon kulttuuriympäristö ja Kuivannon kylän kulttuurimaisema ovat laaja-

alaisia, suurelta osin päällekkäisiä alueita mutta ainoastaan melko pieneltä ja 

rajoitetulta alueelta on näköyhteys voimaloille. Voimaloita näkyy muun muassa 

Korvenpääntielle sekä kyseisen tien ja sen eteläpuolisen metsäselänteen väliin 

jäävälle peltoalueelle sekä paikoin Ylitielle ja sen läheisyydessä pellolle 

pienialaisesti. Myös muutamista arvoalueen pihapiireistä on näköyhteys 

voimaloille. Etäisyyttä on näkyvyysalueelta noin 8-10 kilometriä. Voimalat eivät 

enää hallitse maisemassa ja vaikutus jää varsin vähäiseksi. 

Arvoalueista paras näkyvyys on Sääskjärven kulttuurimaisema-alueelta ja tästä 

syystä eniten vaikutuksia kohdistuu siihen. Voimaloita näkyy järvelle ja sen 

rannoille, monin paikoin Maakansantielle ja sitä ympäröiville viljelyalueille. 

Sääskjärven rannalta on kahdesta kohtaa tehty havainnekuva (2 ja 3). Voimalat 

näyttävät kookkailta ympäröivään maisemaan verrattuina, sillä voimalatornien 

pituudesta näkyy yli puolet ja valokuvasovitteessa 3 osa voimaloista näkyy jopa 

lähes koko pituudessaan.  Voimalat hallitsevat maisemaa jossain määrin. Huomio 

kiinnittyy väistämättä niihin. Etäisyydestä johtuen voimalat eivät kuitenkaan 

alista maisemaa mutta harmonisen maalais/vesistömaiseman luonne muuttuu 

levottomammaksi ja teknisemmäksi. Vaikutus on kohtalainen/vähintään 

kohtalainen. Voimaloiden vähäinen määrä vähän lieventää sitä. Arvoalueen 

peltojen osalta vaikutusta ei voida pitää erityisen merkittävänä, sillä niillä 

oleskellaan vain satunnaisesti, lähinnä maanviljelijät työkaudella. 

Maakansantiellä, uimarannalla ja muutenkin järven rannalla vaikutus on kuitenkin 

varsin suuri. Niiltä kaikilta avautuu todella hienoja näkymiä järven ja/tai peltojen 

yli ja näkymät etelästä pohjoiseen ovat toinen tärkeistä katselusuunnista. Välialue 

-vyöhykkeellä Sääskjärven kulttuurimaisema-alueeseen kohdistuvat vaikutukset 

ovat kokonaisuudessaan kohtalaista luokkaa. 

• Kaukoalueella (>12 km) tuulivoimalat näkyvät laajoihin avotiloihin, mutta 

maiseman muut elementit vähentävät dominanssia etäisyyden kasvaessa. 

Kaukoalueelle sijoittuu useita arvokohteita. Etäisyyttä on kuitenkin sen verran 

paljon, että vaikka osa voimaloista näkyisikin joihinkin kohteisiin, 

tuulivoimapuiston rakenteet ovat osa kaukomaisemaa ja niistä kohteille 

aiheutuvat haittavaikutukset ovat hyvin vähäisiä.  

7 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvoalueista eniten vaikutuksia kohdistuu 

maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen Sääskjärven kulttuurimaisema sekä 

Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema koillis- ja keskiosiin. Välialue -

vyöhykkeellä vaikutukset tuntuvat osin jopa hieman merkityksellisemmiltä kuin 

lähialue –vyöhykkeellä. Välialue –vyöhykkeellä toinen tärkeistä katselusuunnista 

on etelästä pohjoiseen ja tässä katselusuunnassa voimalat monin paikoin 

näkyvät viehättävän järvi- tai maalaismaiseman taustalla. Välialue -vyöhykkeellä 

voimalat myös näkyvät osin lähes koko pituudessaan tai ainakin puolet 

voimalatornien pituudesta näkyy. Se saa ne näyttämään todella kookkailta 

ympäröivään maisemaan verrattuina. Etäisyys kuitenkin estää niitä alistamasta 

maisemaa. Lähialue –vyöhykkeelle voimalat näkyvät luonnollisestikin paremmin 

mutta jäävät osin katveeseen. Arvoalueen koillisosasta, jonne voimalat hyvin 

näkyvät, katsottuna voimaloiden sommittelu on varsin onnistunut ja ne ”istuvat” 

ympäristöönsä melko hyvin. Tämä lieventää niiden aiheuttamia vaikutuksia 

lähialue –vyöhykkeellä. Perheniemen kartanoalueelle voimaloita ei näy. 

Arvoalueeseen kohdistuva vaikutus on kokonaisuudessaan kohtalaista luokkaa.  

Muiden arvo-alueiden osalta vaikutukset jäävät pääasiassa vähäisiksi tai lähes 

olemattomiksi. 

Merkittävimmät maisemakuvalliset haittavaikutukset kohdistuvat Kankolan 

ympäristöön hankealueen länsipuolelle. Kyseessä on kapea viljelylaakso, jonka 

kautta kulkee tie. Alue ei kuitenkaan lukeudu arvoalueisiin. Alueella on kolme 

asuinrakennusta, joista yhteen kohdistuu vaikutusta.  Etäisyyttä voimaloihin on 

vähän ja osa voimaloista näkyy lähes koko pituudessaan. Vaikutus vaihtelee 

kohtalaisesta merkittävään.  

Asutuksesta juuri Kankolan pihapiiriin kohdistunee eniten maisemallista haittaa 

lyhyestä etäisyydestä (runsaat 1,8 km) ja edessä olevasta pitkästä avotilasta 

johtuen. Näkymäanalyysin mukaan Kankolaan pitäisi näkyä viisi voimalaa. 

Voimalat T3 ja T1 tulevat näkymään pihapiiriin hyvinkin kookkaina. Pihapiirin 

maisemakuvaan kohdistuva vaikutus on tältä osin merkittävää luokkaa. Myös 

Syrjälään ja Vesalaan tuulivoimapuiston lounaispuolelle sekä Lähdesmäkeen ja 

Koivurinteeseen hankealueen eteläpuolelle sekä Kivirinteeseen vähän idempänä 

voimaloita todennäköisesti näkyy varsin hyvin. Koska väliin jäävä avotila ei ole 

yhtä laaja kuin Kankolan tapauksessa, voimalatornit eivät näy koko 

pituudessaan, mikä jonkin verran lieventää vaikutusta.  

 

8 Havainnekuvat 

 

Maisemavaikutuksia on myös havainnollistettu eri suunnista laadittujen 

havainnekuvien avulla. Havainnekuvat ovat arvioita tulevasta tilanteesta. 

Havainnekuvat on pääsääntöisesti tehty merkittävimmistä näkymäsuunnista, 

joista tuulivoimalat todennäköisimmin havaitaan ja alueilta, joilla liikkuu ihmisiä. 

Näkymäsektoreita muodostuu järvien ja peltojen ohella muun muassa 

kulkuväyliltä ja vesistöjen ääreltä käsin.  

 

Valokuvasovite nro 1 

Valokuvasovite on Tolppalan alueelta kohti tuulivoimaloita. Lähimpään 

suunnitteilla olevaan voimalaan on etäisyyttä noin 4,5 kilometriä. Kuudesta 

voimalasta kolme on havaittavissa. Nekin jäävät suurimmaksi osaksi 

maastonmuotojen ja puuston taakse katveeseen. Voimatornien huiput juuri 

erottuvat metsänreunan yläpuolella ja roottorit lapoineen näkyvät osittain. 

Voimalat sulautuvat varsin hyvin maisemaan alistamatta sitä. Maisemakuvaan 

kohdistuva vaikutus onkin melko vähäinen. 

Valokuvasovite nro 2 

Valokuvasovite on Sääskjärven itäpuolelta Maakansantieltä. Etäisyyttä lähimpään 

suunnitteilla olevaan voimalaan on noin kuusi kilometriä. Kaikki kuusi voimalaa 

näkyvät. Kolmen voimalatornin pituudesta näkyy selvästi yli puolet ja kahden 

noin puolet. Voimalat vaikuttavat melko kookkailta. Jonkin asteista levottomuutta 

synnyttää kolmen voimalan näkyminen sumpussa lähes ”päällekkäin”. Voimalat 

hallitsevat maisemaa mutta eivät kuitenkaan niin häiritsevästi, että alistaisivat 

sitä. Maisemaan kohdistuva haittavaikutus on vähintään kohtalainen. 
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Valokuvasovite nro 3 

Valokuvasovite on Lahnaojantieltä Sääskjärven eteläpuolelta. Etäisyyttä 

lähimpään suunnitteilla olevaan voimalaan on noin 6,7 kilometriä. Kaikki kuusi 

voimalaa näkyvät ja kolme niistä lähes koko pituudessaan. Kyseiset kolme 

voimalaa näyttävät todella korkeilta. Valokuvasovitteessa sää on sumuinen ja 

voimalat sulautuvat tästä syystä varsin hyvin taustaansa. Todellisuudessa 

voimalat hallitsevat edelleen maisemassa, vaikka etäisyyttä onkin jo lähes 

seitsemän kilometriä. Niitä ei voi olla huomaamatta. Pitkähköstä välimatkasta 

johtuen ne eivät kuitenkaan alista maisemaa. Voimaloista häiritsevin on T2. 

Maisemaan kohdistuva vaikutus on kohtalainen.  

Valokuvasovite nro 4 

Valokuvasovite on Sääskjärventieltä Pesäläntien liittymän kohdalta. Lähimpään 

suunnitteilla olevaan voimalaan on etäisyyttä noin 3,5 kilometriä. Kaikki voimalat 

näkyvät. Neljän voimalatornin pituudesta näkyy noin puolet, yhden selvästi yli 

puolet ja yhden alle puolet. Vaikka voimalat näkyvätkin melko kookkaina, eivät 

ne erityisemmin häiritse maisemassa. Hallitsevin voimaloista on T2 mutta sekään 

ei juuri häiritse. Tästä katselusuunnasta voimalat ”istuvat” melko hyvin 

maisemaan. Vaikutus on korkeintaan kohtalainen.  

Valokuvasovite nro 5 

Valokuvasovite on Leininseljän pohjoisrannalta. Lähimpään suunnitteilla olevaan 

voimalaan on etäisyyttä noin kahdeksan kilometriä. Kaikki voimalat näkyvät 

jollakin tapaa metsänreunan takaa: viidestä näkyy voimalatornin huippu ja 

yhdestä roottorin lapa. Voimalat sulautuvat hyvin taustaansa. Vaikutus jää 

vähäiseksi. 

Valokuvasovite nro 6 

Valokuvasovite on Iso Valkjärven pohjoispuolelta. Lähimpään suunnitteilla 

olevaan voimalaan on etäisyyttä noin 7,9 kilometriä. Yhdestä voimalatornista 

näkyy huippu ja parista muusta vähän roottorin lapaa. Vaikutus jää hyvin 

vähäiseksi. 

Valokuvasovite nro 7 

Valokuvasovite on kaavaillun tuulivoimapuiston länsipuolelta, Kurrintieltä 516. 

Lähimpään suunnitteilla olevaan voimalaan on etäisyyttä noin 2,2 kilometriä. 

Kuudesta voimalasta näkyy neljä. Niistä yksi näkyy lähes koko pituudessaan ja 

muiden kolmen voimalatornin pituudesta näkyy noin puolet. Pellon metsäsaareke 

peittää sopivasti parin voimalatornin alaosaa. Voimalat näyttävät toki kookkailta 

mutta ”istuvat” kuitenkin maisemaan varsin hyvin. Häiritsevin on T3 mutta 

sekään ei varsinaisesti alista maisemaa. Vaikutus on kokonaisuudessaan 

kohtalainen. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Iitin Perheniemen tuulivoimapuiston 

maisemaselvitys 

 17 (22) 

    

1.11.2019    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( (
(
(
(
(

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
7

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

21

!. Valokuvasovite (1-7)

( Tuulivoimala (RD150 x HH140)

MML, mtk rakennuskanta

Asuinrakennus

Liike- tai julkinen rakennus

Lomarakennus

Teollinen rakennus

Kirkko tai kirkollinen rakennus

Muu rakennus

0 1 2 3 4 5
km

Tuulivoimaloiden (T1-T6) sijainti sekä havainnekuvien kuvauspisteet numeroituina 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Iitin Perheniemen tuulivoimapuiston 

maisemaselvitys 

 18 (22) 

    

1.11.2019    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Iitin Perheniemen tuulivoimapuiston 

maisemaselvitys 

 19 (22) 

    

1.11.2019    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valokuvasovite 1, Kivimäentie, sivun valokuvasovitteet on laatinut Etha Wind 

Yläkuvassa valokuvasovite 1 ja alakuvassa valokuvasovite 2 
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Valokuvasovite 3 (sekä ylä- että alakuvassa) 
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Yläkuvassa valokuvasovite 4 ja alakuvassa valokuvasovite 5 
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Valokuvasovite 6 

 

Valokuvasovite 7 
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