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Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan ja kaavaselostuksen 20.04.2020 § 69. Kaavaselos-

tukseen on lisätty 21.4.2020 tietoa Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoimin-

nan (VN TEAS) rahoittamasta hankkeesta, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraää-

nellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Asia ei ehtinyt kunnanhallituksen päätet-

täväksi menneeseen kaava-aineistoon. Kunnanhallitus sai kuitenkin tiedon tutkimuksen tu-

loksista ennen päätöstään ja päätti, että kaava-aineistoa voidaan näiltä osin päivittää vielä 

kunnanhallituksen päätöksen jälkeen, ennen kaavan viemistä kunnanvaltuuston hyväksyt-

täväksi. Asia on esitetty kaavaselostuksen uudessa alaluvussa 11.2.3 Valtioneuvoston tut-

kimus tuulivoimaloiden inframelusta. Lisätyt kohdat on kirjoitettu tällä sinisellä värillä. 
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Kunnanvaltuusto hyväksynyt:   28.4.2020 § 1 

 

1 JOHDANTO 

SolarWind by Janneniska Oy suunnittelee enintään kuuden (6) tuulivoimalan sijoit-

tamista alueelle.  

Perheniemen tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee metsäalueella reilun 6 km 

etäisyydellä Iitin kuntakeskuksesta länteen. Alustavan kaava-alueen rajauksen mu-

kaisesti kaava-alueen koko on noin 325 ha.  

Suunnitellut voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan noin 215 m. 

SolarWind by Janneniska Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta aloitteen Iitin 

kunnalle 5.10.2017, jota on tarkennettu 2.11.2017, jonka Iitin kunnanhallitus on 

20.11.2017 § 263 kokouksessa hyväksynyt ja päättänyt osayleiskaavan käynnistä-

misestä. 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston raken-

taminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä ra-

kennus- ja huoltoteistä. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuu-

livoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövai-

kutukset huomioon ottaen. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon 

muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa 

muodostuvat tavoitteet. 

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden ra-

kennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oi-

keusvaikutteisena ja sen hyväksyy Iitin kunnanvaltuusto. 
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2 KAAVOITUKSEN JA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN VAIHEET 

 

 

3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan ”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja 

suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa val-

misteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-

omaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on 

mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 

lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.” 

Osallisia, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saat-

taa vaikuttaa: 

 Kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat sekä virkis-

tysalueiden käyttäjät 

 Kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat 

 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 Alueella ja lähialueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt, kuten kotiseutuyhdis-

tykset ja kyläneuvostot (esim. Perheniemen kyläyhdistys) 

 Yhteisöt jotka edustavat tiettyä toimintoa tai väestöryhmää, esim. luonnonsuo-

jelujärjestöt ja metsästysseurat.  

 Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhdistykset 

 Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt, esim. energia- ja vesihuoltolaitokset (mm. 

Suomen Erillisverkot Oy, Ilmatieteen laitos, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Fortum 

Oyj, Digita Ab, Ukkoverkot Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, 

Corenet, paikalliset radioyrittäjät). 

 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 Kunnalliset hallintokunnat ja asiantuntijatahot, kuten rakennusvalvonta ja ym-

päristöterveydenhuolto 

 Hanketta lähimmät naapurikunnat: Orimattilan kaupunki ja Lahden kaupunki 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto, Päijät-Hämeen liitto, naa-

purikunnat, Kymenlaakson pelastuslaitos, Väylä, Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficom, Museovirasto, Kymenlaakson maakuntamuseo, LUKE, Metsähallitus, 

Kaavaprosessi Ajankohta 

Vireilletulokuulutus 22.5.2018 TekLa 49 § 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 22.2.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  

nähtävillä 
28.5.2018 – 27.6.2018 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo 25.4.2019 – 27.5.2019 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 14.1.2020 – 18.2.2020 

Osayleiskaavan hyväksyminen  28.4.2020 § 1 (kunnanvaltuusto) 
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Puolustusvoimat (1. LOGR), Suomen 

metsäkeskus. 

4 SELVITYKSET 

Osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset: 

 luonto- ja linnustoselvitykset; 

 muinaismuistoselvitys; 

 maisema- ja näkymäalueselvitys valokuvasovitteineen; 

 melu- ja varjostusmallinnukset 

 

Näiden lisäksi hyödynnetään seudullisen ja valtakunnallisen tason selvityksiä. 

Tuulivoimapuiston melu- ja varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjel-

malla. Mallinnusten lähtökohdat ja tulokset on esitetty kaavaselostuksessa. Laskel-

mien tulokset ovat kaavan liiteaineistona.  
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5 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE 

5.1 Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee metsäalueella reilun 6 km etäisyydellä Iitin kuntakeskuk-

sesta länteen. Alustavan kaava-alueen rajauksen mukaisesti kaava-alueen koko on 

noin 325 ha.  

Suunnittelualueen ympäristön asutus on keskittynyt pääasiassa Perheniemen alu-

eelle noin kahden kilometrin etäisyydelle hankealueen eteläpuolelle sekä Hiisiön 

kylän alueelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle hankealueen luoteispuolelle. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 

5.1.1 Asutus 

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

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

mäessä, Sääskjärven ja Kirkkojärven rannoilla sekä Kymijokivarressa.  

Suunnitelluista voimaloista 1 kilometrin säteelle sijoittuu yksi lomarakennus ja ei 

yhtään asuinrakennusta. 2 km etäisyydellä sijaitsee 21 asuin- tai lomarakennusta 

130/10.02.02/2017
Tekninen lautakunta 16.4.2019 § 40
Tekninen lautakunta 26.11.2019 § 127
Kunnanhallitus 16.12.2019 § 274
Kunnanhallitus 20.4.2020 § 69
Kunnanvaltuusto 28.4.2020 § 7TULOS  
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(6 lomarakennusta ja 15 asuinrakennusta). Lähimpänä oleva lomarakennus sijait-

see noin 960 metrin päässä lähimmistä suunnitelluista voimaloista kaava-alueen 

itäpuolella. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat kaava-alueen länsi- ja itäpuo-

lelle, molemmat noin 1,4 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. 

 

Kuva 2. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaiset asuin- ja lomarakennukset 2 km 
etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. 

Asukasmäärien osalta 1 kilometrin säteelle suunnitelluista voimaloista sijoittuu 0 

asukasta, 2 kilometrin säteelle 31 asukasta, ja 5 kilometrin säteellä 869 asukasta 

(tilastokeskuksen ruututietokanta 2019). 

 

5.1.2 Maanomistus 

Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

5.1.3 Liikenne 

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Lahti-Kouvola välinen Valtatie 12 

Rauma-Tampere-Kouvola. Kantatiellä kulkee keskimäärin 6920 ajoneuvoa vuoro-

kaudessa. Raskasta liikennettä tien kautta kulkee 94 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsee yhdystie 1731 Kansanmäki-Artjärvi Ii-

tin kuntakeskuksesta Sääskjärvelle. Yhdystiellä kulkee keskimäärin 1000 ajoneu-

voa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä tien kautta kulkee 45 ajoneuvoa vuoro-

kaudessa. 
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Kuva 3. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti suhteessa tieverkkoon. Suunnittelualueen 
likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. (lähde Liikennevirasto) 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat lisäksi yhdystiet 14 514 Kurri, 14 513 

Erottaja-Mairinoja, 14 509 Jokue ja 3 603 Haapa-Kimola-Sääskjärvi. 

5.1.4 Tutka- ja viestintäyhteydet 

Lähin säätutka sijoittuu noin 50 km etäisyydelle Anjalankoskella. 

Puolustusvoimat ovat antaneet hyväksyttävyyslausunnon kuudelle voimalalle tuu-

livoimapuistoalueella, eli PV ei vastusta voimaloiden rakentamista alueelle. 
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5.2 Aluetta koskevat suunnitelmat 

5.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä on varmistaa valtakunnalli-

sesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoi-

tuksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Näitä ovat: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edis-

tetään niiden toteutumista. 

Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevat erityisesti seuraavat ta-

voitteet: 

 Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja vies-

tintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet 

 Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- 

ja terveyshaittoja. 

 Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueel-

liset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

 Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnon-

perinnön arvojen turvaamisesta. 

 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-

gisten yhteyksien säilymistä. 

 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viher-

alueverkoston jatkuvuudesta. 

 Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- 

ja metsäalueiden […] säilymisestä. 

 Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen 

ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean 

voimalan yksiköihin. 

 Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäy-

täviä. 
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5.2.2 Maakuntakaavoitus 

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaavat;  

 Taajamat ja niiden ympäristöt 

 Maaseutu ja luonto 

 Energiamaakuntakaava 

 Kauppa ja merialue  

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevissa maakuntakaavoissa merkintöjä. Alu-

eella on voimassa yleiset, koko kaava-aluetta koskevat määräykset. Kaavassa Maa-

seutu- ja luonto suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee EO/m-merkintöjä (maa-

aineksen ottoalueita) sekä suunnittelualueen eteläpuolella maakunnallisesti merkit-

tävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue.  

Suunnittelu ja päätösvalta maakuntakaavoituksesta siirtyy Iitin osalta Päijät-Hä-

meen maakuntaan 1.1.2021 alkaen. Sen jälkeen, kun Iitti liittyy osaksi Päijät-Hä-

meen maakuntaa, Kymenlaakson liiton laatimat maakuntakaavat ovat edelleen voi-

massa Iitin alueella. Tilanne muuttuu vasta, kun Päijät-Hämeen maakunta laatii 

uuden Iitin aluetta koskevan maakuntakaavan, joka korvaa voimassa olevat maa-

kuntakaavat. 

 

Kuva 4. Ote Kymenlaakson liiton ajantasamaakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on 

osoitettu kartalle sinisellä. (lähde Kymenlaakson liitto) 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 9 (67) 
   
16.4.2020   
   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Tätä osayleiskaavaa koskee erityisesti seuraavat energiamaakuntakaavan yleiset 

määräykset: 

 

Perheniemen aluetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueeksi. 

Energiamaakuntakaavan laadinnan tueksi tehdyssä Kymenlaakson tuulivoimaselvi-

tyksessä ko. alue nousi alkuvaiheen paikkatietoanalyysissä kriteerien perusteella 

mahdolliseksi tuulivoiman sijoitusalueeksi. Energiamaakuntakaavassa ei ko. aluetta 

kuitenkaan esitetty tuulivoimaloiden alueeksi, sillä muualta maakunnasta oli löy-

dettävissä edullisempia sijoitusalueita. Kymenlaakson rannikkoalueella on sittem-

min tuulivoiman rakentaminen osoittautunut mm. puolustusvoimien tutkavaikutus-

ten ja linnustovaikutusten vuoksi mahdottomaksi nykytilanteessa. Kymenlaakson 

liiton linjauksen mukaisesti tuulivoimaloita voidaan näin ollen sijoittaa myös maa-

kuntakaavan mukaisten sijoitusalueiden ulkopuolelle, kun selvityksin pystytään 

osoittamaan, ettei maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita vaaranneta. 

 

Kuva 5. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kartalle sini-
sellä. Yleiskaava-alue ei sijoitu Päijät-Hämeen nykyiselle maakuntakaava-alueelle. (lähde Päijät-Hämeen 
liitto) 
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5.2.3 Yleis- ja asemakaavoitus 

Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja.  

Lähimmät yleis- ja asemakaavat ovat Kausalan kirkonkylän osayleiskaava, Kymi-

joen-Mankalan rantayleiskaava ja Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven yleiskaava yli 

4 km etäisyydellä suunnittelualueen voimaloista. 

 

Kuva 6. Karttaote yleiskaavayhdistelmästä. Perheniemen kaava-alueen sijainti on osoitettu 
sinisellä. (lähde Iitin kunta) 

5.2.4 Rakennusjärjestys 

Iitin kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan vuonna 2011. 

 

5.3 Luonnonolot 

Hankealueelle vuosina 2017-2018 laaditut luonto- ja linnustoselvitykset on rapor-

toitu erillisenä raporttina, joka on kaavaluonnoksen liitteenä (Liite 2a). Raportoin-

nista on vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n FM biologi Tiina Mäkelä. Li-

säksi alueelle on laadittu erillinen pesimälinnustoselvitys (Jynx 2015), joka on kaa-

valuonnoksen liitteenä (Liite 2b).  

5.3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä on inventoitu elokuussa 2017, yh-

teensä yhden maastotyöpäivän ajan. Kasvillisuuteen kiinnitettiin huomiota myös 

muiden luontoselvitysten (mm. liito-orava-, metson soidinpaikka- ja lepakkoselvi-

tysten) maastotöiden yhteydessä. Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneissa tut-

kittiin alue arvokohdetarkasteluna poimien hankealueen edustavat luontokohteet, 
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jolloin myös mahdollisiin sijoitussuunnitelmien muutoksiin olisi olemassa selvitys-

aineistoa. Voimaloiden sijoituspaikkoja on tarkasteltu selvityksen laatimisen aikana 

olevan suunnittelutilanteen mukaisesti.  

Hankealueen talousmetsät ovat pääosin tuoreita mustikkatyypin (MT) ja kuivah-

koja puolukkatyypin (VT) kankaita. Alue on metsätalouden käytössä ja pääosin 

metsäkuviot ovat voimakkaasti käsiteltyä. Alueen yleisilmettä kuvaavat nuoret ja 

varttuneet taimikot, useat päätehakkuualat ja mäntyvaltaiset, nuoret kasvatusmet-

sät.  Alueella ei sijaitse lehtoja, puustoltaan edustavia lehtomaisia kankaita tai luon-

nontilaisia kalliometsiä, eikä laajempia luonnontilaisia kalliopaljastumia. Alueella on 

pienehköjä, osin kallioisia metsiä, mutta puusto on niilläkin alueilla tasaikäistä ja 

nuorehkoa. Alueen keskiosissa on varttuneemman kuusikangasmetsän kuvio, jonka 

puusto on muuta aluetta varttuneempaa ja monimuotoisempaa. Tällä alueella on 

myös jonkin verran lahopuuta. 

Hankealueella ei esiinny varsinaisia luonnontilaisia suoalueita, vaan hankealueen 

korpiset ja rämeiset suot on aikoinaan ojitettu. Kyseiset alueet ovat nykyisin muut-

tumia tai turvekankaita, ja kasvavat kohtalaisesti mäntyä ja kuusta. Alueen keski-

osissa on pieni suo, joka on kuivahtanutta isovarpurämettä. 

Hankealueelle ei sijoitu edustavia pienvesiä, kuten luonnontilaisia puroja, noroja 

tai lähteitä. Alueella virtaavat ojat on pääosin oikaistu ja niihin on johdettu runsaasti 

metsätalouden ojituksia. 

Lähtötietojen (mm. Hertta –eliölajit) ja maastokartoitusten perusteella hankealu-

eella ei esiinny alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisten kasvilajien esiinty-

miä. 

5.3.2 Linnusto 

Muuttolinnusto 

Hankealueelle on laadittu muuttolinnustoselvitys syksyllä 2017 ja keväällä 2018.  

Muutonseurannan yhteydessä syksyllä 2017 kerätty havaintoaineisto käsittää yh-

teensä lähes 200 havaintoa noin 35 lintulajista. Tarkkailun aikana havaintopisteeltä 

kirjattiin yhteensä noin 13 750 muuttavaa lintuyksilöä. 

Kookkaiden ja keskikokoisten lintulajien syysmuutto suuntautui sekä hankealueen 

kautta etelään, että hankealueen itäpuolitse etelään ja kaakkoon. Koillis-lounais-

suuntaisena johtolinjana hankealueen läheisyydessä toimivat alueen itä- ja kak-

koispuolilla olevat Rieskalan-Jurkkolan ja Kujansuun peltoaukeat, joita etenkin suu-

ret hanhiparvet tuntuvat seurailevan. Perheniemen syysmuutonseurannassa ha-

vaittiin kuusi muuttavaa merikotkaa, joista viisi havaintoa tehtiin hankealueen yllä. 

Merikotkat lensivät pääasiassa törmäyskorkeudella tai sen alapuolella. Lisäksi alu-

eella havaittiin kaksi paikallista aikuista (ad) ja kaksi nuorta (juv) merikotkaa, jotka 

olivat saapuneet alueelle Sääksjärvellä levähtävien hanhien houkuttelemana. 

Kevätmuutonseurannan yhteydessä keväällä 2018 kerätty havaintoaineisto käsit-

tää yhteensä noin 330 havaintoa noin viidestäkymmenestä lintulajista. Tarkkailun 

aikana havaintopisteeltä kirjattiin yhteensä noin 3 520 lintuyksilöä. Koko seuranta-

aineistosta noin 2 600 yksilöä koskee tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seu-

rannan kannalta syysmuutonseurannan tapaan olennaisia ja huomionarvoisia la-

jeja. Näiden lajien muutto suuntautui sekä tuulivoimapuiston hankealueen kautta 
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itään ja koilliseen, että etenkin alueen itäpuolitse koilliseen. Kevätmuutonseuran-

nassa ei havaittu yhtään lajilleen määritettyä merikotkaa, mutta alueelta nähtiin 

yksi hankealueen itäpuolitse hyvin korkealla muuttanut suuri petolintulaji. 

Levähdyspaikat 

Perheniemen tuulivoimapuiston läheisyyteen sijoittuu muutamia kansallisesti ja 

maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja suurten lintujen kuten hanhien ja kurkien 

levähdysalueita sekä muita kosteikkoja, jotka voivat houkutella ja vaikuttaa muut-

tolintujen lentoreitteihin alueella.  

Lähin kohde on kansallisesti (FINIBA) ja maakunnallisesti (MAALI) arvokkaaksi luo-

kiteltu Sääksjärven alue. Rehevän lintujärven pohjoispuolella avautuu Perheniemen 

laaja peltoaukea. Toinen isojen lintujen ruokailualueena merkittävä peltoalue sijait-

see järven kaakkoisosassa. Linnut lentävät molemmilta peltoaukeilta Sääskjärven 

järvenselälle yöpymään. Sääksjärven itä/koillispuolella on myös laaja Riitanniityn 

peltoaukea, joka houkuttelee hanhia. Sääksjärveltä etäisyyttä hankealueeseen on 

noin 2,5 km. 

Soidinpaikat 

Metsoista tehtiin kartoituksessa useita havaintoja eri puolilta aluetta. Alueelta pai-

kallistettiin myös metsojen soidinpaikka, jolla soi vähintään kolme eri kukkoa. Soi-

timen ydinalue hankealueella, jolla yksittäisillä metsokukoilla on omat 1-3 hehtaa-

rin soidinreviirinsä, on kooltaan noin yhdeksän hehtaaria. Soidinalue käsittää met-

säalueelle tyypillisiä, iältään keski-ikäisiä, harvennettuja kalliomänniköitä. Koko 

hankealueelta löydettiin runsaasti metson jätöksiä ja paikoin myös sulkia. Soidin-

paikat on esitetty suojelusyistä erillisellä, vain viranomaiskäyttöön tarkoitetulla liit-

teellä (Liite 2c). 

Pöllöhavainnot 

Huuhkaja (EN, erittäin uhanalainen) on havaittu Kurrissa hankealueen länsireunalla 

vuonna 2006 ja alueen koillispuolella vuonna 2009. Lisäksi huuhkajasta tehtiin ha-

vaintoja pesimälinnustoselvityksen yhteydessä vuonna 2015 Viljelys-Haapasuon ja 

Liukuusmäen alueella. Pesimäpaikan arvioitiin vuonna 2015 sijainneen Kinturinsuon 

pohjoispuolella, noin 600 metrin päässä lähimmistä voimaloista. Keväällä 2018 laa-

ditun pöllöselvityksen havaintojen perusteella hankealueen eteläosissa tai sen lä-

heisyydessä oli todennäköisesti jopa kaksi eri huuhkajareviiriä. 

5.3.3 Muu eläimistö 

Selvityksen maastoinventointien perusteella lepakoista alueella tavataan vain poh-

janlepakkoa sekä viiksisiippaa/isoviiksisiippaa. Kokonaisuudessaan alueelta tehtiin 

vain hyvin vähän lepakkohavaintoja eikä niiden perusteella ole perusteita rajata 

lepakoiden kannalta tärkeitä ruokailualueita. Hyvin voimakkaasti käsitelty talous-

metsäalue ei ole lepakoiden kannalta erityisen merkittävää elinympäristöä. 

Perheniemen tuulivoimapuistoalueella on hyvin vähäisesti tyypillistä liito-oravan 

elinympäristöksi soveltuvaa vanhaa ja varttunutta kuusivaltaista sekametsää. La-

jille hyvin potentiaalista metsätyyppiä esiintyy hankealueen tuntumassa Kurrintien 

länsipuolella, mutta tältäkään alueelta lajista ei tehty havaintoja. Selvityksen pe-

rusteella Perheniemen tuulivoimapuiston hankealueella ei ole liito-oravan lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkoja. Lähimmät tiedossa olevat liito-oravahainnot sijoittuvat 
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noin kilometrin etäisyydelle selvitysalueen länsipuolelle; Hoikkalansuon ja Viiapielin 

metsäalueille (havainnot vuosina 2004 ja 2005). 

5.3.4 Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien alueet 

Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää 

tarkasteltavan alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset ympäristötyypit on 

lueteltu luonnonsuojelulaissa (LSL 29 §), ja niiden olemassaolo on lailla turvattu 

sen jälkeen, kun alueellinen ELY-keskus on tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saat-

tanut sen maanomistajan tiedoksi. Metsälaki (MetsäL 10 §) määrittelee metsäta-

loustoimissa huomioitavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka ilmentävät luon-

non monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös muussa maankäytön suun-

nittelussa. Uudistetussa vesilaissa on luonnontilaisten pienvesien muuttamiskielto 

(2 luku 11 § ja 3 luku 2 §). 

Hankealueella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia arvokkaita luontotyyppejä 

eikä vesilain 2 luvun 11 §:n määritelmän mukaisia pienvesiä. Hankealueen arvok-

kaat luontokohteet ovat metsälain 10 §:n mukaisia luonnontilaisia yhdistelmätyypin 

vähäpuustoisia soita tai puustoisia ja lajistoltaan edustavampia pienialaisia korpi-

tyyppejä tai runsaslahopuustoista kangasmetsää. 

Hankealueen arvokkaiksi osoitetut luontokohteet ovat ympäristöstään erottuvia, 

luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsä- ja suoluontokohteita. Arvokkaat 

luontokohteet on nimetty niiden sijainnin mukaan karttanimillä sekä numeroitu. 

Hankealueelle ei sijoitu metsätalouden ympäristötukikohteita, luonnonsuojelualu-

eita tai suojeluohjelmien kohteita. 

 

Kuva 7. Arvokkaat luontokohteet. 
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5.4 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Perheniemen maisemaselvitys on laadittu SolarWind by JanneNiska Oy:n toimeksi-

annosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa maisemaselvityksestä on vas-

tannut maisema-arkkitehti MARK Riikka Ger. Alueelle on tehty maastokäynti 

13.9.2017. Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavan maisemaselvitys tulee 

olemaan osa kaavaselostuksen erillisasiakirja-aineistoa. 

5.4.1 Arvokkaat maisema-alueet 

Maisemamaakunnallisessa aluejaossa Iitti kuuluu Eteläiseen rantamaahan ja tar-

kemmin määriteltynä Eteläiseen viljelyseutuun. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

Hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin val-

takunnallisesti arvokas maisema-alue Iitin kirkonkylä - Lyöttilä sijoittuu hankealu-

een koillispuolelle noin 8,4 kilometrin päähän lähimmistä voimaloista.  

Artjärven viljelymaisemaa on ehdotettu vuoden 2013 inventoinnissa valtakunnalli-

sesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Viljelymaisema on laaja kokonaisuus, joka 

koostuu useammista pienistä tai keskikokoisista järvistä sekä niitä ympäröivistä 

laajoista viljelyalueista ja kartanomiljöistä. 

Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueelle ei sijoitu maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 

0-5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu kaksi kohdetta: 

 Sääksjärven kulttuurimaisema sekä Perheniemen kartano ja kulttuurimai-

sema 

 Tapola-Sitikka 

5-12 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu neljä kohdetta: 

 Haapa-Kimola 

 Uudenkylän kulttuurimaisema 

 Kuivannon kulttuurimaisema 

 Artjärven kulttuurimaisema 

5.4.2 Arvokkaat 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 

Entisiä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY1993), 

jotka voidaan nykyään pääsääntöisesti rinnastaa maakunnallisesti merkittäviin ra-

kennettuihin kulttuuriympäristöihin, ei sijoitu hankealueelle, kuten ei myöskään 
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muita maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäris-

töjä. 

0-5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu kaksi kohdetta: 

 Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema 

 Radanvarren kiviaita 

5-12 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittuu seitsemän koh-

detta: 

 Iitin kirkonkylä 

 Ratulan-Hietalan kulttuurimaisema 

 Ratulan ja Hietanan kylien kulttuurimaisema 

 Koskusten kylän kulttuurimaisema 

 Kuivannon kylän kulttuurimaisema 

 Uudenkylän entinen vaivaiskoti 

 Uudenkylän kulttuurimaisema 
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Kuva 8. Perheniemen tuulivoimapuisto-alueen sijoittuminen kulttuuriympäristö- ja maise-
makohteisiin nähden. 
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5.4.3 Maisemarakenne 

Hankealue sijoittuu topografialtaan vaihtelevaan maastoon selänteelle. Alueen kor-

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

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

hankealueen sisällä. 

Kallio on hankealueella monin paikoin pinnassa tai lähellä pintaa. Laajimpia kal-

liopaljastumia on hankealueen länsiosassa sekä aluerajauksen ulkopuolella, hanke-

alueesta etelä-lounaaseen. Selännealue, jonka osaksi hankealue sijoittuu, on eri-

tyisesti eteläosistaan jyrkkäreunainen. Sen eteläkärkeen sijoittuu komea Haukka-

vuoren jyrkänne. 

Hankealueen eteläpuolelle savikon keskelle sijoittuu pienehkö pyöreänomainen 

Sääskjärvi. Kymijoki virtaa hankealueen pohjoispuolitse ja hankealueesta koilli-

seen, lähimmillään noin neljän kilometrin etäisyydelle voimaloista, sijoittuu Kirkko-

järven 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 han-

kealueen eteläpuolelle Leirinmäkeen ja Sääskjärventien varteen. 

5.5 Muinaisjäännökset 

Mikroliitti Oy suoritti arkeologista inventointia Perheniemen tuulivoimapuiston han-

kealueella. Muinaisjäännösinventoinnin suoritti Teemu Tiainen kahden aamupäivän 

aikana 5. ja 6.9.2017, työn kannalta hyvässä syyssäässä. 

Tuulivoimalan hankealueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä tai 

muita suojeltavia kulttuuriperintökohteita. Inventoinnissa havaittiin vanha raja-

merkki, joka ei sijaitse millään tunnetulla kiinteistö-, kylän- tai pitäjänrajalla. Ra-

jamerkki katsottiin kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Se sijaitsee etäällä lähimmästä 

voimalapaikasta ja merkki on helppo ottaa huomioon huoltoteitä ja sähkönsiirtolin-

joja rakennettaessa. Rajamerkki on noin 1,3 x 1,2 metrin kokoinen neliömäinen 

latomus. Rajamerkki on tehty loivasti kohti lounasta nousevan kallion kupeeseen 

siten, että sen koillisen puoleinen sivu on noin 50 cm korkea ja lounaan puoleinen 

sivu noin 30 cm. Rajamerkin päällä on kaatunut viisarikivi, jonka näkyvällä puolella 

ei havaittu hakkauksia. 
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Kuva 9. 1 Iitti Karhunkinturi S.  
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6 TUULIVOIMAPUISTON SUUNNITELMA 

6.1 Tuulivoimapuiston rakenteet 

Perheniemen tuulivoimapuisto koostuu yhteensä enintään 6 tuulivoimalasta perus-

tuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä sekä tuulivoimaloiden välisistä 

keskijännitekaapeleista. 

Kaavan selvitykset on laadittu voimalamallilla, joka koostuu noin 140 metriä kor-

keasta tornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Roottorin lavat on 

valmistettu komposiittimateriaalista. Teräslieriötorni pultataan kiinni betoniseen 

perustukseen. Roottorilavan pituus tulee olemaan noin 75 metriä ja roottoriympy-

rän halkaisija noin 150 metriä. Yleiskaavatyössä mallinnuksissa käytetyn voimalan 

malli on Vestas V150. Näin todennäköinen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi 

215 metriä. Osayleiskaavassa tuulivoimaloiden enimmäiskorkeudeksi on määritelty 

215 metriä. Suunnitellut tuulivoimalat ovat nimellisteholtaan noin 4,2 MW.  

Tuulivoimapuiston aluetta ei lähtökohtaisesti aidata. Tuulivoimapuiston rakenteista 

ainoastaan sähköaseman alue aidataan. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä 

lähes samalla tavalla, kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamista. 

Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficomin määräysten mukaisesti. 

Tuulivoimaloita ja muita korkeita rakennelmia (ns. lentoesteet) koskevat lentotur-

vallisuuteen liittyvän säännökset on määritelty Ilmailulaissa (864/2014) ja erityi-

sesti sen pykälässä 158. Laki määrää, että jokaiselle tuulivoimalalle on haettava 

ilmaliikennepalvelun tarjoajalta (ANS Finland Oy) lentoestelausunto. ANS Finland 

Oy toteaa lausunnossaan, tuleeko voimalalle hakea lentoestelupa. Mikäli lupa tulee 

hakea, päätöksen lentoesteluvasta tekee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 

Tuulivoimalaitoksien rakentamista ja huoltoa varten tarvitaan huoltotieverkosto. 

Huoltotiet tulevat olemaan sorapintaisia ja niiden leveys on keskimäärin noin 6 

metriä, jonka lisäksi tien ympäristön puustoa raivataan kuljetuksia varten. Huolto-

tieverkostoa pitkin kuljetetaan tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat raken-

nusmateriaalit ja pystytyskalusto. Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään 

sekä voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin että paikallisten maanomista-

jien tarpeisiin. 
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6.2 Sähkönsiirto 

 

Kuva 10. Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Teitä käytetään muun mu-

assa betonin ja soran sekä voimaloiden komponenttien kuljetuksiin. Tuulivoimapuiston käyt-
tövaiheessa teitä käytetään mm. vuosittaisissa huolloissa. Maakaapelin oja on sijoitettu tien 
vasemmalle puolelle. 

 

 

Kuva 11. Poikkileikkaus rakennettavasta kaapeliojasta sekä rakennus- ja huoltotiestä. Tie 
tulee olemaan leveydeltään noin kuusi metriä ja oja maakaapeleineen noin kolme metriä. 
Itse kaapelioja tulee olemaan syvyydeltään noin metrin. 

Maakaapeli 
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Tuulivoimapuiston tuottama sähkö on alustavasti suunniteltu siirrettäväksi valta-

kunnan verkkoon KSS Energian 110 kV linjaan Kausalan liittymispisteen kautta (ks 

oheinen kuva). KSS Verkon linja kulkee kaava-alueen koillispuolella. Vaihtoehto 

tälle on liittyminen Fingridin 110 kV sähkölinjan kaava-alueen eteläpuolella. Säh-

könsiirtoreitti on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi maakaapelilla, jolloin uutta 

ilmajohtoa ei tarvita. Tarkempi maakaapelin reittisuunnitelma tehdään hankkeen 

myöhemmässä vaiheessa. 

 

Kuva 12. Poikkileikkaus rakennettavasta kaapeliojasta sekä rakennus- ja huoltotiestä. Tie 
tulee olemaan leveydeltään noin kuusi metriä ja oja maakaapeleineen noin kolme metriä. 
Itse kaapelioja tulee olemaan syvyydeltään noin metrin. 

 

6.3 Tuulivoimapuiston suunnitelma luonnosvaiheessa 

Osayleiskaavan luonnosvaiheessa Perheniemen tuulivoimapuisto koostuu kuudesta 

tuulivoimalasta. Tuulivoimalat yhdistetään toisiinsa sisäisellä huoltotieverkostolla 

sekä sisäisellä sähkönsiirrolla.  
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Kuva 135. Tuulivoimapuiston suunnitelma kaavaluonnosvaiheessa. 

6.4 Tuulivoimapuiston suunnitelma ehdotusvaiheessa 

Osayleiskaavan ehdotusvaiheessa Perheniemen tuulivoimapuisto koostuu edelleen 

kuudesta tuulivoimalasta. Tuulivoimalat yhdistetään toisiinsa sisäisellä huoltotie-

verkostolla sekä sisäisellä sähkönsiirrolla. Kaavakarttaan on tehty kaavaluonnok-

sen nähtävilläolon jälkeen vain pieniä muutoksia ja täsmennyksiä, joista mainitta-

vin on eteläisten voimaloiden välisen tieyhteyden siirtäminen Pieni Haapasuon 

pohjoispuolelle. 
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Kuva 14. Tuulivoimapuiston suunnitelma kaavaehdotusvaiheessa. 
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6.5 Tuulivoimapuiston suunnitelma hyväksymisvaiheessa 

 

Kuva 15. Tuulivoimapuiston suunnitelma kaavaehdotusvaiheessa. 

Osayleiskaavan hyväksymisvaiheessa Perheniemen tuulivoimapuisto koostuu edel-

leen kuudesta tuulivoimalasta. Tuulivoimalat yhdistetään toisiinsa sisäisellä huolto-

tieverkostolla sekä sisäisellä sähkönsiirrolla. Kaavakarttaan on tehty kaavaehdo-

tuksen nähtävilläolon jälkeen vain yksi vähäinen muutos. Eteläisten voimaloiden 

välistä ohjeellista tielinjausta Pieni Haapasuon pohjoispuolella on siirretty hieman 

maanomistajan toiveesta. 
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7 KYTKEYTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 

Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen ei sijoitu tuulivoimahankkeita, joiden 

kanssa Perheniemen tuulivoimapuistolla olisi yhteisvaikutuksia.  

 

8 OSAYLEISKAAVOITUKSEN TAVOITTEET 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston raken-

taminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä ra-

kennus- ja huoltoteistä sekä maakaapelein toteutettavasta sähkönsiirrosta. 

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakenta-

minen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ot-

taen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. 

Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat 

maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. 

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden ra-

kennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oi-

keusvaikutteisena ja sen hyväksyy Iitin kunnanvaltuusto. 

Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joi-

hin Suomi on sitoutunut.  
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9 OSAYLEISKAAVAPROSESSIN VAIHEET 

9.1 Kaavan vireilletulovaihe (syksy 2017 – kevät 2018) 

SolarWind by Janneniska Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta aloitteen Iitin 

kunnalle 5.10.2017, jota on tarkennettu 2.11.2017, jonka Iitin kunnanhallitus on 

20.11.2017 § 263 kokouksessa hyväksynyt ja päättänyt osayleiskaavan käynnistä-

misestä. 

Iitin kunnan kunnanhallitus päätti kaavan vireilletulosta 20.11.2017 § 263.  

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.3.2018 § 26 Perheniemen tuuli-

voimaosayleiskaavan kaavan laatijaksi, kaavan laadinnasta vastuullisena henki-

lönä, projektijohtaja DI YKS-503 Kuisma Reinikaisen (FCG Suunnittelu ja Tekniikka 

Oy) ja kaavan laadintaan osallistuvana henkilönä FM YKS-588 Kristina Salomaan 

(FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy). Projektipäällikkönä jatkoi Kristina Salomaa vä-

lillä 09/2018 – 02/2019. 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavaan liittyvän Iitin kunnan ja Solarwind Oy:n välisen 

kaavoitussopimuksen kokouksessaan 26.3.2018 § 60. 

Osayleiskaava on kuulutettu vireille 22.5.2018. 

Kaavan aloitusvaiheessa pidettiin yleisötilaisuus 13.6.2018 Iitin Kunnantalon val-

tuustosalissa. Luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa pidetään myös tarvittaessa 

yleisötilaisuudet.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.5 - 27.6.2018 välisen 

ajan.  

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 22.2.2019, jossa käytiin läpi alus-

tava kaavaluonnos sekä laaditut alustavat selvitykset, hankkeen taustat ja tavoit-

teet.  

9.2 Kaavan valmisteluvaihe (kevät 2019) 

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.4.2019 § 39 Perheniemen tuuli-

voimaosayleiskaavan kaavan laatijan vaihdoksen siten, että Kuisma Reinikaisen ti-

lalle kaavan laatijaksi, kaavan laadinnasta vastuulliseksi henkilöksi, valittiin arkki-

tehti, YKS-590 Janne Tolppanen (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy). 

Tekninen lautakunta päätti 16.4.2019 § 40 asettaa Perheniemen tuulivoimapuiston 

osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja kaavaluonnoksen MRL:n 62 §:n ja 

MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 25.4.2019–27.5.2019 väliseksi ajaksi. 

Nähtäville asettamisesta on kuulutettu Iitinseutu-lehdessä sekä Iitin kunnan inter-

netsivuilla. Kaava-alueen maanomistajille lähetetään infokirjeet. 

Nähtävilläolon yhteydessä järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Iitin Kunnan-

talon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala) 16.5.2019 klo 17.00 – 19.00.  

Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana 

valmisteluvaiheen aineistosta ja kaavaluonnoksesta joko kirjallisesti tai suullisesti. 

Kirjalliset mielipiteet tuli osoitettaa Iitin kunnan tekniselle lautakunnalle (os. PL 32, 

47401 KAUSALA) ennen nähtävilläolon päättymistä. Valmisteluvaiheen aineistosta 

pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsiteltiin koosteeksi ja lausun-

toihin ja mielipiteisiin annettiin perustellut vastineet. 
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9.3 Kaavaehdotusvaihe (syksy 2019 – alkuvuosi 2020) 

Kunnanhallitus hyväksyi 16.12.2019 § 274 kaavanlaatijan tekemät vastineet yleis-

kaavan valmisteluvaiheen aineistosta saatuun palautteeseen ja päätti asettaa Per-

heniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL:n 65 

§:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi Kun-

nantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan verkkosivuille.  

Kaavaehdotusaineisto oli nähtävillä 14.1.2020 – 18.2.2020 välisen ajan. 

Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Iitinseutu-lehdessä sekä Iitin kunnan internet-

sivuilla. Kaava-alueen maanomistajille lähetetään infokirjeet. 

Nähtävilläolon yhteydessä järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Iitin Kunnan-

talon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala) 21.1.2020 klo 17.00 – 19.00.  

Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää muistutus nähtävilläoloaikana eh-

dotusvaiheen aineistosta joko kirjallisesti tai suullisesti. Kirjalliset mielipiteet tuli 

osoittaa Iitin kunnan tekniselle lautakunnalle (os. PL 32, 47401 KAUSALA) ennen 

nähtävilläolon päättymistä. Ehdotusvaiheen aineistosta pyydettiin lausunnot viran-

omaisilta. Saatu palaute käsiteltiin koosteeksi ja lausuntoihin ja mielipiteisiin an-

nettiin perustellut vastineet. 

9.4 Kaavan hyväksymisvaihe (kevät 2020) 

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin on annettu perustellut 

vastineet. 

Iitin kunnanhallitus on hyväksynyt kaava-aineiston ja laaditut vastineet 20.04.2020 

§ 69 sekä esittänyt kunnanvaltuustolle kaavan hyväksymistä. Kaavaselostukseen 

on lisätty 21.4.2020 tietoa Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan 

(VN TEAS) rahoittamasta hankkeesta, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden inf-

raäänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Asia ei ehtinyt kunnanhalli-

tuksen päätettäväksi menneeseen kaava-aineistoon. Kunnanhallitus sai kuitenkin 

tiedon tutkimuksen tuloksista ennen päätöstään ja päätti, että kaava-aineistoa voi-

daan näiltä osin päivittää vielä kunnanhallituksen päätöksen jälkeen, ennen kaavan 

viemistä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Asia on esitetty kaavaselostuksen uu-

dessa alaluvussa 11.2.3 Valtioneuvoston tutkimus tuulivoimaloiden inframelusta. 

Iitin kunnanvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 28.4.2020 § 1. 

Päätökseen tyytymätön voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen ha-

kea hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Päätöstä koskeva valitus on jätettävä 30 päivä kuluessa hyväksymispäätöksestä 

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
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10 OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 

10.1  Kaavan keskeinen sisältö 

Osayleiskaavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 325 ha. Perheniemen tuulivoi-

mapuiston osayleiskaavassa maankäytön kehittämistarpeet kohdistuvat tuulivoi-

marakentamiseen. 

Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu pääosin maa- ja metsätalousalu-

eeksi. 

Osayleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen 

ohjaukseen. Tuulivoimaloiden alueiden (tv-1) varauksilla osoitetaan alueet, joille 

tuulivoimalaitokset voidaan sijoittaa maa- ja metsätalousalueelle. Yleissuunnittelun 

mukaiset tuulivoimaloiden paikat on osoitettu lisäksi ohjeellisin kohdemerkinnöin. 

Suunnittelumääräyksissä on esitetty tuulivoimaloiden enimmäismäärä. Tuulivoima-

loiden kokonaiskorkeus on esitetty kaavamääräyksissä. 

Osayleiskaavassa osoitetaan lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät 

alueet (luo-1), jotka on huomioitava ja turvattava alueen toteutuksessa sekä tuu-

livoimaloita palvelevat huoltotiet. Huoltoteiden suunnittelussa on pyritty käyttä-

mään mahdollisimman paljon olemassa olevia teitä. Tuulivoimaloiden sähköenergia 

siirretään maakaapelein sähköasemalle, josta energia siirretään edelleen kanta-

verkkoon. 

10.2  Alueiden käyttötarkoitusta koskevat merkinnät ja määräykset 

 

10.3  Tuulivoimapuiston rakentamista koskevat merkinnät ja määräykset 
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Osayleiskaavassa on osoitettu osa-alueet (tv-1), joille tuulivoimalat tulee sijoittaa 

kaikkine rakenteineen. Alueet on osayleiskaavassa rajattu siten, että tuulivoimaloi-

den tarkemmassa sijoittamisessa voidaan ottaa huomioon mm. paikalliset maape-

räolosuhteet. Kaavamääräyksin on ohjattu myös tuulivoimaloiden kokonaiskor-

keutta sekä niiden väritystä. Vaalealla värityksellä tarkoitetaan maisemakuvaan so-

veltuvaa yhtenäistä väritystä (valkoinen tai muu vaalea väri). Kaavamääräyksen 

mukaan tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus (torni + lapa) saa olla enintään 215 

metriä.  

Osayleiskaavassa on esitetty tuulivoimapuiston yleissuunnitteluun perustuen tuuli-

voimalaitosten ohjeelliset paikat sekä ohjeelliset maakaapeleiden ja tielinjauksien 

sijainnit. Maakaapeleiden ja tielinjauksien sijainnit perustuvat tuulivoimapuiston 

yleissuunnitteluun, mutta ne ovat osayleiskaavassa tarkoituksenmukaista osoittaa 

ohjeellisina, jotta niiden rakentamisessa voidaan ottaa huomioon paikalliset maa-

peräolosuhteet.  

10.4  Muut merkinnät ja määräykset 

 

 

10.5  Yleiset määräykset 
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Koko osayleiskaava-aluetta koskevat määräykset ohjaavat alueen tuulivoimaraken-

tamista. Yleismääräyksissä on esitetty mm. osayleiskaavan alueelle rakennettavien 

voimaloiden enimmäismäärä (6 voimalaa) ja maksimikorkeus (215 metriä). Lisäksi 

yleismääräyksissä tuodaan esille tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvittava 

lentoestelausunto/lentoestelupa, puolustusvoimien pääesikunnan tiedottamisvel-

vollisuus, paloturvallisuudesta huolehtiminen, tuulivoimaloiden rakenteita ja väri-

tystä koskevia asioita. Yleismääräyksissä on tuotu esille myös tuulivoimapuiston 

suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat melutasojen ohjearvot. Yleismääräyksissä 

sallitaan myös ma- ja metsätaloutta palveleva vähäinen rakentaminen kaava-alu-

eella. Lisäksi yleismääräyksissä todetaan, että osayleiskaavaa voidaan käyttää suo-

raan rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

 

11 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaiku-

tukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäris-

töönsä mm. muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä. Tuulivoimarakentami-

sella voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. 

Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-

, maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksia. Vaikutusten arviointi perustuu tehtyihin 

selvityksiin. 

11.1  Tuulivoimaloille tyypilliset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana rakennuspaikkojen luonnonympäristössä 

tapahtuu muutoksia. Rakentamisen aikana meluhaitat ja ympäristön muutokset 

ovat merkittävimmät. Rakentamisesta ja työmaakoneista aiheutuu ääntä ja kulje-

tuksista liikenteellisiä vaikutuksia. Suurin osa vaikutuksista on kuitenkin väliaikai-

sia. Rakentaminen kestää yhteensä noin vuoden. 

Tuulivoimapuiston käytön aikana ympäristössä ei tapahdu tuulipuistosta johtuvia 

muutoksia. Tuulivoimapuiston käytön aikaisia merkittävimpiä ympäristövaikutuksia 

ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset ja linnustoon koh-

distuvat vaikutukset. Vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käynti-

ääni sekä tuulivoimalan roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen 

ja varjonmuodostuminen. Vähäisiä liikenteellisiä vaikutuksia aiheutuu huolto- ja 

kunnostustöistä. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poistamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa ra-

kentamisen aikaisiin vaikutuksiin; työvaiheet ja käytettävä kalusto ovat pääosin 

rakentamista vastaavia. Käytön jälkeen tuulivoimalat, sähköasemat, liittymisjohto 

ja muut rakenteet voidaan purkaa ja poistaa paikalta. Tuulivoimatoiminnasta pois-

tuvat alueet vapautuvat muuhun käyttöön. 
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11.2  Meluvaikutukset 

11.2.1 Melumallinnus 

Tuulivoimapuisto aiheuttaa muutoksia hankealueen ja sen lähiympäristön äänimai-

semaan. Eniten melua syntyy tuulivoimapuiston rakentamisen aikana. Melua syn-

tyy huoltoteiden ja voimaloiden perustusten rakentamisen ja kaapeloinnin sekä voi-

maloiden pystytyksen aikana. Syntyvä melu on normaaliin rakennusmeluun verrat-

tavissa olevaa työkoneiden ja työmaaliikenteen aiheuttamaa melua. Kuljetuksia ja 

ehkä suurimpia nostoja lukuun ottamatta melu ei pääasiallisesti leviä tuulipuisto-

aluetta laajemmalle. Rakentamisen aikainen melu ei ylitä lähimmissä häiriintyvissä 

kohteissa ohjearvoja. Meluvaikutukset tuulivoimapuiston rakentamisen aikana on 

paikallista ja kestoltaan melko lyhyttä, eikä sen arvioida aiheuttavan merkittävää 

haittaa.  

Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva melumallinnus on laadittu 

Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 mukaisesti. Tuulivoimaloiden aiheuttamat ää-

nenpainetasot on mallinnettu WindPRO 2.8–laskentaohjelmalla ISO 9613-2 stan-

dardin mukaisesti. 

Melumallinnus Perheniemen tuulivoimapuiston alueella on tehty käyttämällä voi-

malatyyppiä Vestas V150-4.2.  

Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelun suunnitteluoh-

jearvot: 

Tuulivoimarakentamisen  ulkome-
lutason suunnitteluohjearvot 

LAeq päivä 

klo 7-22 

LAeq yö 

klo 22-7 

Huomautukset 

Asumiseen käytettävillä alueilla, loma-
asumiseen käytettävillä alueilla taaja-
missa, virkistysalueilla 

45 dB 40 dB 
 

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla 
taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla, 
luonnonsuojelualueilla* 

40 dB 35 dB 

* yöarvoa ei sovelleta luon-
nonsuojelualueilla, joita ei 
yleisesti käytetä oleskeluun 
tai luonnon havainnointiin 
yöllä 

Muilla alueilla ei sovelleta ei sovelleta  

 

Mallinnettuja matalataajuisia äänitasoja verrataan niihin tasoihin, jotka on annettu 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan tervey-

dellisistä olosuhteista (Sosiaali- ja terveysministeriö 545/2015). Toimenpiderajat 

koskevat asuntoja ja ne on määrätty painottamattomina terssikohtaisina keskiääni-

tasoina yhden tunnin ajalta. Toimenpiderajat ovat voimassa yöaikaan ja päiväai-

kaan sallitaan 5 dB suuremmat arvot.  
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Pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumi-

seen tarkoitetuissa tiloissa STM 545/2015 mukaan: 

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

Keskiäänitaso  

LZeq,1h, dB 
74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

A-painotettu 
keskiäänitaso  
LAeq,1h, dB  24 19 17 14 14 16 18 19 20 21 21 

 

Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin 

avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuis-

tosta. Laskennassa käytetyt parametrit on määritetty Ympäristöhallinnon ohjeessa 

2/2014. 

 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPro-ohjelmalla 

ISO 9613-2 standardin mukaisesti, jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman 

lämpötilana 15 °C, ilmanpaineena 101,325 kPa sekä ilman suhteellisena kosteutena 

70 %. 

Laaditun melumallinnuksen mukaan Perheniemen tuulivoimapuiston meluvai-

kutukset lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä ympäristöministeriön tuulivoima-

rakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 45 dB, yö 40 dB).   

Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvo 

(päivä 40 dB, yö 35 dB) koskee taajaman ulkopuolisia, vapaa-ajan asumisen tai 

siihen soveltuvia alueita. Perheniemen tuulivoimapuiston länsipuolella sijaitsee yksi 

vapaa-ajan asunto, joka jää mallinnetun 35 dB(A) melualueen sisälle. Kaava-alu-

een lähellä sijaitsevat vapaa-ajan asunnot ovat yksittäisiä vapaa-ajan asuntoja, ja 

näin ollen niihin sovelletaan vakituisten asuntojen ohjearvoja.  
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Kuva 16. Melumallinnus Vestas V150-4.2. Voimalan napakorkeus on 140 metriä. Lähtömelutaso 104,9 

dB(A). 

Kiinteistölle 142-413-10-51 on vuonna 2010 myönnetty seuraavat rakennusluvat: 

 Vapaa-ajan asunto 59 m2 

 Saunarakennus 10 m2 

 Vierasmaja 14 m2 
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11.2.2 Matalien taajuuksien meluvaikutukset 

Ympäristöministeriö on 28.2.2014 julkaissut ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden me-

lun mallintaminen, jossa annetaan ohjeet laskentaparametrien asettamiseksi, jotta 

standardissa olevat puutteet tuulivoiman erityiskysymyksissä tulevat käsitellyiksi 

ja laskentatulos on luotettava. Lisäksi siinä esitetään menettely matalataajuisen 

melun laskemiseksi. Tässä työssä on sovellettu edellä mainittuja ohjeita. Melumal-

linnuksen tulokset sekä raportointi ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisesti 

esitetään kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa. 

Matalataajuiset äänitasot on mallinnettu lähellä sijaitsevien rakennusten ulkosei-

nään, ja rakenteiden eristävyys on laskettu standardin DSO1284 mukaan. Asumis-

terveysohjeen mukaiset ohjearvot alittuvat kaikissa rakennuksissa molempien mal-

linnettujen lähtömelutasojen kohdalla. Kaava-alueen länsipuolella sijaitsevalla va-

paa-ajan asunnolla (kohde K8) äänitaso ulkona ylittyy 50-200 Hz kohdilla. Sisäti-

loissa ylitystä ei tapahdu.  

Kuva 17. Matalataajuisen melun laskenta kohteisiin K8 ja K9.  

  

11.2.3 Valtioneuvoston tutkimus tuulivoimaloiden inframelusta 

Tuulivoimaloiden terveydelliset vaikutukset on keskusteluissa liitetty yleensä tuuli-

voimaloiden tuottamaan infraääneen. Infraäänet ovat äänen matalia taajuuksia, 

taajuudet 1-20 Hz. Jotta infraääni olisi ihmiskorvalla kuultavaa, edellyttää se yli 80 

dB:n melutasoa. 

Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) on rahoittanut 

hankkeen, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuk-

sia ihmisten terveyteen. Hanke koostui kolmesta tutkimusosiosta: pitkäaikaismit-

taukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet. Hankkeen toteuttivat monitieteellisenä 

yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yli-

opisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tutkimukset kohdistettiin alueille, joilla asukkaiden tiedettiin yhdistäneen oireitaan 

tuulivoimaloiden infraääneen. Pitkäaikaismittauksin selvitettiin, millaista ääntä tuu-

livoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin asuntoihin. Mittausten joukosta valittiin 

pahimpia mahdollisia infraäänitilanteita edustavat ääninäytteet hankkeen kuunte-

lukoeosioon. Kuuntelukokein tutkittiin tuulivoimaloiden infraääntä kokeellisesti, sen 

havaitsemista, häiritsevyyttä ja sen aiheuttamia fysiologisia vasteita. Kyselytutki-

muksella selvitettiin tuulivoimaloiden infraääneen yhdistettyä oireilua, erityisesti oi-

reilun yleisyyttä tuulivoimatuotantoalueiden läheisyydessä. 

Alueilla, joilla tiedettiin olevan eniten asukkaiden tuulivoimaloiden infraääneen liit-

tämää oireilua, oireet olivat melko yleisiä (15 %) lähellä tuulivoimaloita (≤ 2,5 km) 
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ja harvinaisempia (5 %) koko tutkimusalueella (≤ 20 km). Kolmasosa tuulivoima-

loiden infraääneen oireitaan liittävistä luokitteli oireensa vakaviksi ja oireiden kirjo 

oli hyvin laaja. Heillä oli yleisemmin kroonisia sairauksia sekä toiminnallisia oireita 

ja häiriöitä, ja he kokivat tuulivoimalat yleisemmin häiritseviksi ja pitivät tuulivoi-

maloita yleisemmin terveysriskinä kuin henkilöt, jotka eivät liittäneet oireitaan tuu-

livoimaloiden infraääneen. 

Pitkäaikaismittaukset osoittivat, että asunnoissa, joissa asukkaiden tiedettiin yh-

distäneen oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen, infraäänitasot olivat merkittä-

västi suurempia kuin aiemmissa mittauksissa luonnontilaisilla alueilla. Tuulivoima-

loiden aiheuttamat infraäänitasot asuinnossa olivat kuitenkin samaa suuruusluok-

kaa kaupunkiympäristön infraäänitasojen kanssa. 

Kuuntelukokeisiin osallistuville esitettiin pitkäaikaismittauksissa tallennettua, myös 

infraääntä sisältävää tuulivoimaloiden ääntä. He eivät pystyneet havaitsemaan inf-

raäänen esiintymistä tuulivoimaloiden äänessä, eikä infraääni vaikuttanut tuulivoi-

maloiden äänen häiritsevyyteen. Äänenpainetason ja merkityksellisen sykinnän li-

säys puolestaan lisäsivät kuuluvan äänen häiritsevyyttä. Tahdosta riippumattoman 

eli autonomisen hermoston stressiä ilmentävissä vasteissa ei nähty eroa sen suh-

teen, oliko esitetyssä ääninäytteessä infraääntä vai ei, tai annettiinko väittämä, 

että ääninäyte sisälsi infraääntä. 

Ne kuuntelukokeisiin osallistuneet, jotka ilmoittivat saavansa oireita tai sairauden-

tunnetta tuulivoimaloiden infraäänestä, eivät olleet muita herkempiä havaitsemaan 

tuulivoimaloiden infraääniä eivätkä he kokeneet infraääntä häiritsevämmäksi kuin 

muut osallistujat. Myöskään heidän autonominen hermostonsa ei reagoinut infra-

ääneen tavanomaista voimakkaammin. Heistä yli puolet sai kuitenkin haittaoireita 

koepäivän eri osioissa, kun taas niistä, jotka eivät olleet raportoineet oireilua tuu-

livoimaloista, vain muutama ilmoitti lievistä tuntemuksista. Raportoitu oireilu liittyi 

kuitenkin näytteisiin, joissa ei ollut mukana infraääntä (luontovideot ja tuulivoima-

loiden ääni, joista oli poistettu infraääni). 

Altistustaso, jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia, laaja oireiden kirjo, sekä se, 

että altistuskokeessa ei voitu osoittaa tuulivoimaloiden infraäänellä olevan suoria 

elimistövaikutuksia, viittaavat siihen, että oireilua selittävät muut tekijät kuin tuu-

livoimaloiden infraääni. 

Oireilua voi selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen 

terveysriskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity 

tuulivoimaloiden infraääneen, tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa 

myös käynnissä oleva julkinen keskustelu. Samanlaisia monimuotoisia oireita hyvin 

pienillä altistustasoilla on liitetty myös muihin ympäristötekijöihin, kuten sähkö-

magneettisiin kenttiin, jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia. 
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11.3  Varjostusvaikutukset 

11.3.1 Varjostusmallinnuksen tulokset luonnosvaiheessa 

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yk-

sittäisessä tarkastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana 

vaihteluna, välkkymisenä. Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja 

siten lapa ei muodosta selkeitä varjoja. Välkkymisen esiintyminen riippuu aurin-

gonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten 

roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suurem-

milla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää 

havaita. Varjostusmallinnuksen tulokset esitetään kaavaselostuksen erillisasiakir-

joissa. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjel-

man SHADOW -moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. 

Laskentaohjelmalla voidaan laatia kahdentyyppisiä laskentoja, nk. pahin tapaus 

(worst case) tai todellinen tilanne (real case). Pahin tapaus -laskelmat antavat teo-

reettisen tuloksen tuulivoimaloiden aiheuttamista varjostusvaikutuksista, koska 

laskelma olettaa tuulivoimaloiden käyvän koko ajan, eikä se huomioi tuulensuuntaa 

tai pilvisyyttä. Laskelmat perustuvat pelkästään auringon korkeusasemaan suh-

teessa tuulivoimalaan ja olettavat auringon paistavan koko ajan, kun se on hori-

sontin yläpuolella. Todellisuudessa varjostusvaikutukset eivät muodostu yhtä suu-

riksi kuin pahin tapaus -laskelma osoittaa, koska tuulivoimalat eivät ole koko ajan 

käytössä ja pilvisellä säällä ei varjostusvaikutuksia synny. Myös mikäli roottorin 

taso on samansuuntainen kuin auringon ja katselupisteen välinen jana, ei varjos-

tusvaikutuksia synny. 

Todellinen tilanne -laskelma huomioi puolestaan tuulivoimahankkeen paikallisen 

säätilanteen (pitkän aikavälin keskiarvot) sekä tuulivoimalan roottorin todellisen 

liikkumisen. Näin ollen todellinen tilanne -laskelmat antavat paremmin todellisuutta 

vastaavat tulokset, joissa varjostusvaikutusten laajuus on aina pahin tilanne -las-

kelmaa suppeammat.  

Kumpikaan mallinnus ei huomioi alueen peitteisyyttä eli esimerkiksi alueen puuston 

aiheuttama varjostusvaikutus ei tule ilmi mallinnuskuvissa. Laskennoissa varjot 

huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi laske-

taan, jos siipi peittää vähintään 20 % auringosta. 

Tässä arvioinnissa tuulivoimahankkeelle on laskettu todellinen tilannelaskelma, 

jotta saadaan mahdollisimman todelliset varjostusvaikutukset selville.  

Mallinnukset Perheniemen tuulivoimapuiston alueella on tehty käyttämällä voimala-

tyyppinä Vestas V150-4.2 voimalaa, jonka napakorkeus on 140 metriä.  

Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Kouvolan Utin lentokentän sää-

aseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin 1981-2010. Laskentojen tuulen 

suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Merra-tietoa hankealueen läheisyydeltä 

(MERRA2 = N61.000-E026.250). 

Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoima-

loiden sijainnit hankesuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja root-

torin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon au-

ringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli 
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kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalai-

tosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Tuulivoimalaitosten vuotuisen käyntiajan ole-

tetaan olevan 8 600 tuntia/vuosi. 

Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapii-

rissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Laskennoissa 

huomioidaan varjot, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi 

lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. 

Kuva 18. Varjostusmallinnus, Vestas V1150-4.2. 

Varjostusmallinnuksen mukaan yksi lomarakennus (kohde K8) sijoittuu 8 h/a var-

jostusalueen sisälle. 1 h/a varjostusalueen sisälle sijoittuu seitsemän asuinraken-

nusta ja kolme lomarakennusta. On huomioitava, että varjostusvaikutus kuvaa ti-

lannetta jossa tuulivoimapuiston alue sekä ympäröivä alue vastaa avohakkuuta. 

Näin ollen toteutuvat varjostusvaikutukset ovat mallinnettua pienemmät. 

Kohteelle K8 kohdistuvat varjostusvaikutukset on kuvattu alla olevissa taulukoissa: 
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Yllä olevassa taulukossa on kuvattu varjostustuntien muodostumista vuoden- ja 

vuorokauden aikaan esitettynä sellaisessa tilanteessa, jossa ei huomioida ympärille 

sijoittuvaa metsää. Toisessa taulukossa on kuvattu varjostustuntien muodostu-

mista vuoden- ja vuorokauden aikaan esitettynä sellaisessa tilanteessa, jossa huo-

mioidaan olemassa oleva metsä. Jälkimmäisestä taulukosta käy ilmi, että varjostus 

ajoittuu olemassa oleva metsä huomioiden keväästä syksyyn ja aamulle ennen klo 

7. Kesä-heinäkuussa syntyvät varjostukset ajoittuvat lisäksi noin klo 5 aikaan aa-

musta. Varjostustuntien ajoittumisesta johtuen ei arvioida, että kohteelle K8 koh-

distuvat varjostusvaikutukset olisivat merkittävät, koska ne ajoittuvat sellaiseen 

vuorokaudenaikaan, jolloin pihalla ei arvion mukaan oleskella. 

Laaditun varjostusmallinnuksen (real case -laskenta) mukaan tuulivoimapuisto ei 

aiheuta merkittäviä varjostusvaikutuksia tuulivoimapuiston lähialueen vakituiselle 

tai loma-asutukselle. 
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11.4  Vaikutukset maa- ja kallioperään  

Alueelle ei sijoitu arvokkaita maa- tai kallioperän kohteita. Rakennettaville alueille 

kohdistuvat rakennustyöt edellyttävät maamassojen siirtoa, mutta vaikutukset 

ovat verrattavissa tavallisiin maanrakennustöihin eivätkä vaikutukset ole vähäistä 

suuremmat. Tuulivoimapuiston suunnittelussa pyritään lisäksi hyödyntämään ole-

massa olevaa metsätieverkostoa.  

11.5  Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 

Pintavesiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset ilmenevät ainoastaan hankkeen 

rakentamisaikana voimalapaikkojen ja tiestön rakentamisen sekä voimalinja-alu-

een raivauksen ja pylväiden perustamisen kautta. Rakentamistoimenpiteiden ai-

kana poistetaan pintamaa, mikä saattaa hieman lisätä vesistöihin kohdistuvaa va-

luntaa ja kiintoaineskuormitusta. Kiintoaineskuormitusta voi lisätä myös perustuk-

siin käytettävä kiviaines. Vesien laadun heikkeneminen näkyy veden sameutena ja 

humuspitoisuuden kasvuna. 

11.6  Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin 

Luontovaikutusten tarkastelussa on keskitytty luonnon monimuotoisuuden kan-

nalta arvokkaisiin kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. Lisäksi on tar-

kasteltu alueen ekologista toimintaa kokonaisuutena sekä kasvupaikkojen eheyttä 

ja jatkuvuutta.  

Rakentamisaikana rakentamisalueiden raivaamisen seurauksena voimaloiden ja 

huoltotiestön lähialueiden kasvillisuus muuttuu avoimemman kasvupaikan lajis-

toksi. Reunavaikutuksen lisääntyminen suosii avoimiin ympäristöihin sopeutunutta 

lajistoa. Tältä osin vaikutukset tavanomaiselle metsälajistolle arvioidaan kuitenkin 

hyvin vähäiseksi, sillä hankealueelle sijoittuvien metsäkuvioiden nykytila on ylei-

sesti hyvin reunavaikutteista alueiden runsaiden kasvatus- ja päätehakkuiden 

vuoksi. 

Vaikutukset rakennuspaikoilla ovat pysyviä tuulipuistojen toiminta-ajan. Ne arvioi-

daan kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska rakentamisen alle jäävän met-

sämaan pinta-ala on kohtalaisen vähäinen suhteessa koko rajattuun hankealuee-

seen. Lisäksi vaikutukset kohdistuvat pääasiassa karuihin ja alueellisesti sekä val-

takunnallisesti hyvin yleisiin metsä luontotyyppeihin ja muuttuneisiin, karuihin tai 

keskiravinteisiin puustoisiin suoluontotyyppeihin, joiden edustavuuteen metsäta-

lous on vaikuttanut jo hyvin pitkään. Rakentamisalueille ei sijoitu luonnon arvokoh-

teita. Yksi voimala sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän, varttu-

neen metsäkuvion reunalle ja voimalan rakentamisesta aiheutuu vähäistä reuna-

vaikutusta metsäalueelle. Vaikutus on paikallista monimuotoisuutta heikentävä.  

Toiminnan loputtua ja rakenteiden purkamisen jälkeen alueelle tyypillinen lajisto 

voi voimaloiden rakennuspaikoilla lähteä palautumaan kohti lähialueiden kasvu-

paikkatyyppiä edustavaan suuntaan. Huoltotiestö sen sijaan jää mahdollisesti pal-

velemaan alueella harjoitettavaa metsätaloustoimintaa, jolloin vaikutus niiden 

osalta on pysyvä tai ainakin pitkäaikainen. Tuulivoimapuiston aiheuttama metsä-

luonnon pirstoutuminen kohdistuu jo nykyisellään hyvin rikkonaiselle metsäalu-

eelle. Voimaloiden vähäisen määrän ja alueella jo olemassa olevan metsäautotie-

verkoston hyödyntämisen johdosta hankkeen aiheuttama negatiivinen vaikutus 

metsän rakenteeseen on hyvin vähäinen. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 40 (67) 
   
16.4.2020   
   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

11.7  Vaikutukset eläimistöön 

Maaeläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, ties-

tön ja sähkönsiirron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinym-

päristön pinta-alan menetyksinä ja elinympäristöjen laadun heikkenemisenä sekä 

rakentamisenaikaisena häiriö-vaikutuksena. Elinympäristöjen pinta-alan menetyk-

sellä voi lisäksi olla välillisiä, toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri 

elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liittyvien alueiden välillä. Eläimistöön koh-

distuvien vaikutusten arvioinnissa ja selvityksissä on pääpaino EU:n luontodirektii-

vin liitteen IV (a) lajiston esiintymisessä. 

Tuulivoimaloiden ja teiden rakentamisesta aiheutuu runsaasti melua, joka leviää 

alueen ympäristöön, mutta vaimenee melko nopeasti rakennuspaikkojen ulkopuo-

lella. Rakentamistoimista kantautuva melu ja muu häiriö ajoittuvat melko lyhyelle 

ajalle, jonka jälkeen melua ja häiriötä aiheuttavat työvaiheet vähenevät merkittä-

västi. Rakennustoimien vaikutukset alueen tavanomaiselle lajistolle arvioidaan vä-

häiseksi, ja herkemmän lajiston on ainakin jossain määrin mahdollista siirtyä ra-

kentamisalueiden ulkopuolelle, jos melun ja häiriön määrä ylittää niiden sietorajan. 

On todennäköistä, että rakentamistoimien jälkeen eläimet tottuvat niiden elinym-

päristöön rakennettuihin tuulivoimaloihin, ja palaavat hankealueella sijaitseville 

elinalueilleen. 

Tuulivoimapuiston toiminnanaikaiset vaikutukset alueen nisäkäslajistoon arvioi-

daan kokonaisuutena vähäisiksi. Tuulivoimaloiden lapojen pyörimisliikkeen aiheut-

taman melun ja valon välkkeen ei arvioida kantautuvat kovin kauas, eikä niiden 

arvioida vaikuttavan metsäisillä alueilla elävien eläinten elinolosuhteisiin vähäistä 

enempää. Useimpien eläinten (mm. kettu, metsäjänis, hirvieläimet, pikkunisäk-

käät) arvioidaan ennen pitkään tottuvan tuulivoimaloiden aiheuttamiin häiriöihin ja 

olemassa oloon, kuten ne tottuvat myös mm. tie- ja raideliikenteeseen sekä met-

säkoneisiin. Tutkimusten mukaan pienempien nisäkkäiden kuten mm. ketun ja 

metsäjäniksen esiintymisessä ja käyttäytymisessä ei ole havaittu eroja tuulivoima-

puistojen ja referenssialueiden välillä (Menzel & Pohlmeyer 1999). Tuulivoimaloiden 

toiminnan ja huoltoteillä tapahtuvan liikenteen sekä mahdollisesti myös muun ih-

mistoiminnan lisääntyminen saattaa aiheuttaa herkimmille eläinlajeille stressiä, 

jolla voi olla vähäisiä välillisiä vaikutuksia niiden lisääntymismenestykseen (Barja 

ym. 2007). Vaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä Suomessa ylei-

senä ja runsaana esiintyville metsien nisäkkäille.  

Hankealueella ei selvitysten perusteella esiinny liito-oravaa, joten lajille ei muo-

dostu vaikutuksia.  

Lepakoista elinympäristövaatimuksiltaan hieman vaateliaimmille viiksisiipoille han-

kealueella ei esiinny erityisen laadukkaita elinympäristöjä, sillä alue on voimak-

kaasti metsätalouden muuttamaa ja ikäluokiltaan pääosin nuorta metsää. Selvityk-

sissä alueella ei todettu olevan lepakoiden kannalta erityisien tärkeitä ruokailualu-

eita, joihin vaikutuksia voisi kohdistua. Pohjanlepakot hyödyntävät ruokailualuee-

naan hajanaisesti koko hankealuetta, mutta niiden elinympäristövaatimukset ovat 

huomattavasti siippalajeja väljempiä. Laji hyödyntää elinympäristönään myös hak-

kuualueiden ja metsäteiden laiteita, eikä lajille arvioida muodostuvan hankkeesta 

negatiivisia elinympäristövaikutuksia. Alueella ei ole lepakoiden talvehtimispai-

koiksi soveltuvia paikkoja, joihin vaikutuksia voisi kohdistua. Hanke ei sijoitu myös-

kään todennäköisille lepakoiden muuttoreiteille eikä vaikutuksia arvioida kohdistu-

van myöskään muuttaviin lepakoihin. Tuulivoimalat aiheuttavat lepakoille törmäys-

riskin, mutta riski kohdistuu pääasiassa muuttaviin lajeihin, joiden lentokorkeus on 
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tuulivoimalan lapojen korkeudella. Hankealueella esiintyvien lajien lentäminen 

avoimessa ilmatilassa törmäyskorkeudella arvioidaan melko epätodennäköiseksi. 

Törmäysriski kohdistuu ainoastaan avoimempiin ympäristöihin sopeutuneeseen 

pohjanlepakkoon, jota alueella esiintyy kuitenkin melko vähän. Hankkeella ei arvi-

oida olevan populaatiotason vaikutuksia lajille. 

Muista luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista hankealueella voi esiintyä ajoittain 

suurpetoja. Suurpetojen elinalueet ovat laajoja, ja suunniteltu tuulivoimapuisto 

kattaa siten vain pienen osan niiden elinpiirien kokonaislaajuudesta. Alue ei ole 

suurpetojen näkökulmasta nykytilassaankaan kovin erämainen tai rauhallinen vaan 

aluetta halkovat useat metsäautotiet ja laajat hakkuut. Tuulivoimapuiston rakenta-

misella Perheniemen alueelle arvioidaan olevan vain vähäinen vaikutus suurpetojen 

elinympäristöihin. 

Hankealueella ei selvitysten perusteella arvioida olevan muita luontodirektiivin liit-

teen IV(a) lajien elinympäristöjä (esim. viitasammakko) tai uhanalaisia eläinlajeja 

(pl. linnut), joihin haitallisia vaikutuksia voisi kohdistua.     

11.8  Vaikutukset linnustoon 

11.8.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa hankealueella pesimälinnuston elinolosuh-

teita sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia alueen kautta muuttavalle tai alueella 

muutoin liikkuvalle linnustolle. Rakentamisen myötä hankealueen elinympäristöja-

kauma voi jossain määrin muuttua, jolloin joidenkin lajien elinympäristön määrää 

vähenee ja pirstoutuu, mutta rakentaminen luo myös uusia elinympäristöjä toisille 

lajeille. Olennaisia ovat vaikutukset suojelullisesti arvokkaaseen sekä tuulivoiman 

linnustovaikutuksille herkkään lintulajistoon. Linnuston kannalta merkittävimpiä 

vaikutusmekanismeja ovat: 

 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset (melu, tärinä, ih-

misten ja työkoneiden liikkuminen alueella)  

 Elinympäristöjen pirstoutuminen (erityisesti yhtenäisillä metsäalueilla ja lin-

nustollisesti arvokkailla alueilla)  

 Törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai sähkönsiirron voimajohtoihin 

(törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset populaatiotasolla)  

 Tuulivoimaloiden este- ja häiriövaikutukset lintujen muuttoreiteillä tai esi-

merkiksi ruokailu- ja levähdysalueiden sekä yöpymisalueiden välillä  

Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä maini-

tuista seikoista muodostuvat alueen linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutus-

mekanismeiksi, ja mitä vaikutuksia niillä on alueen linnustoon sekä lajien populaa-

tioihin laajemmin. 

Linnut liikkuvat laajalla alueella, joten tuulivoimaloiden vaikutusalue saattaa olla 

hyvinkin laaja, eikä sitä voida määritellä kovin tarkasti. Pesimälinnuston osalta 

elinympäristöjä muuttavat vaikutukset sekä melu- ja häiriövaikutukset eivät ulotu 

kovin laajalle alueelle, mutta vaikutusalueen laajuudessa on huomattavaa lajikoh-

taista ja aluekohtaista vaihtelua. Eräiden tavallisempien lajien osalta vaikutusten ei 

ole todettu ulottuvan yli 500 metriä kauemmas tuulivoimaloista, kun taas esimer-
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kiksi suurten petolintujen pesimäpaikkoihin kohdistuvat vaikutukset saattavat ulot-

tua jopa kahden kilometrin etäisyydelle. Tätä kauempana suorien vaikutusten esiin-

tyminen on epätodennäköistä. Epäsuoria vaikutuksia voi muodostua jopa useam-

pien kymmenien kilometrien etäisyydelle, mikäli tuulivoimalat sijoittuvat esim. lin-

tujen pesimäalueiden ja niiden merkittävien ruokailualueiden väliin, tai muuttomat-

kalla lepäily- ja yöpymisalueiden väliin. Muuttavan linnuston osalta vaikutusalue voi 

teoriassa ulottua lintujen pesimäalueelta niiden koko muuttoreitin varrelle ja aina 

talvehtimisalueelle saakka. 

11.8.2 Vaikutukset pesimälinnustoon 

Perheniemen tuulivoimapuiston pesimälinnusto koostuu enimmäkseen alueellisesti 

yleisistä ja metsätalousvaltaisilla alueilla runsaslukuisena pesivistä lintulajeista, 

minkä vuoksi tuulivoimapuiston rakennustoimien vaikutukset kohdistuvat pääasi-

assa alueellisesti tavanomaiseen lintulajistoon. Valtaosa hankealueella pesivistä la-

jeista lukeutuu varpuslintuihin, joihin tuulivoimapuistojen elinympäristöjä muutta-

vat vaikutukset ovat useimpien ulkomaalaisten tutkimusten ja kotimaisten koke-

musten mukaan olleet varsin vähäisiä (mm. Rydell ym. 2012, Koistinen 2004).  

Suorat rakentamisen aikaiset vaikutukset eri lintulajien elinympäristöihin jäävät 

melko vähäisiksi, koska tuulivoimaloiden ja niiden huoltotiestön tai sähkönsiirron 

voimajohtoreittien alueelta raivattavan elinympäristön pinta-ala on vähäinen suh-

teessa hankealueen kokonaispinta-alaan (1-2 %). Rakentamisalueet sijoittuvat 

metsätalousvaltaisella alueella etupäässä nuorten ikäluokkien kasvatusmetsiin, eri-

ikäisiin taimikoihin ja hakkuualoille eikä tuulivoimaloita sijoiteta linnuston tai mui-

den luontoarvojen kannalta tärkeille alueille (arvokkaat luontokohteet). 

Hankealue on pääsääntöisesti erittäin voimakkaasti käsiteltyä metsätalousaluetta 

ja alueelle sijoittuu hyvin vähän metsälinnuston kannalta arvokkaita elinympäris-

töjä. Varttunein ja rakenteeltaan yhtenäisin metsäkuvio sijoittuu hankealueen poh-

joisosiin. Metsäalueen koillisosaan sijoittuva voimala (nro x) jää metsäalueen 

reuna-alueelle, eikä tuulivoimahankkeen toteuttaminen merkittävästi pirsto tai 

muuta kuvion ominaispiirteitä. Tuulivoimarakentamisen elinympäristöjä muuttavat 

vaikutukset jäävät varsin vähäisiksi suhteessa alueella harjoitettavaan metsätalou-

teen, jonka kohdalla metsälintulajien elinympäristöjä muuttavat vaikutukset ovat 

jo olleet huomattavasti voimakkaampia ja laaja-alaisempia. Tuulivoimahankkeen 

toteuttaminen lisää näitä vaikutuksia vain hyvin vähäisessä määrin. 

Metsäympäristöissä pesivistä uhanalaisista petolintulajeista hankkeen vaikutuspii-

rissä esiintyvät ainakin erittäin uhanalainen huuhkaja sekä vaarantunut hiirihaukka. 

Silmälläpidettävistä lajeista alueelle sijoittuu kanahaukan reviiri. Lajien pesimäpai-

kat sijoittuvat rakentamisalueiden ulkopuolelle. Voimakkaasti ihmistoiminnan 

muuttamalla metsäalueella tuulivoimahankkeen toteuttaminen ei merkittävästi 

muuta lajien elinympäristöjä, mutta rakentamisvaihe aiheuttaa väliaikaista häi-

riötä. Vaikutus kohdistunee vain 1-2 pesimäkauden ajalle ja voi heikentää lajien 

pesimämenestystä tällä ajalla.  

Hankealueen mäntykankailla ja kallioilla esiintyy melko runsas kehrääjäkanta. Tuu-

livoimapuiston rakentamisella ei kuitenkaan katsota olevan vähäistä suurempaa 

vaikutusta kehrääjän elinympäristöihin alueella, sillä alue on jo nykytilassaan met-

sätalouden erittäin voimakkaasti muuttamaa. Alueella esiintyvät kehrääjät soidin-

tavat havaintojen mukaan mm. avo- ja harvennushakatuilla kallioalueilla. 

Tuulivoimapuiston alueella esiintyy metsäkanalintuja ja alueella on pienehkö (< 5 

kukkoa) metson soidinpaikka. Selvitysten perusteella soitimella käy vähintään 
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kolme metsokukkoa ja muutamia naarasmetsoja. Soidinkeskus sijoittuu kallioiselle 

alueelle, harvennettuun kasvatusmännikköön tuulivoimalan rakennuspaikan lähei-

syyteen. Tuulivoimalan rakentaminen ei merkittävästi muuta soidinpaikan ympä-

ristöä, sillä alueella on jo nykyisellään laajoja avohakkuita ja tiheä metsäautotie-

verkosto. Rakentamisaikainen melu ja ihmisten liikkuminen alueella voi kuitenkin 

johtaa soitimen väliaikaiseen hylkäämiseen, mikäli rakentamista tapahtuu soidinai-

kaan. Rakentamisvaiheen jälkeen metsojen on mahdollista palata käyttämään soi-

dinpaikkaa.  

Tuulivoimapuiston alueelle tai sen vaikutuspiiriin ei sijoitu lainkaan vesi- tai suolin-

nustolle tärkeitä elinympäristöjä eikä näihin lajiryhmiin arvioida kohdistuvan vaiku-

tuksia. Alueen kautta ei selvitysten perusteella kulje myöskään näiden lajiryhmien 

ruokailulentoreittejä. 

Hankealueella yleisenä ja runsaslukuisena pesivien lintulajien on mahdollista aina-

kin jossain määrin siirtyä alueen ulkopuolelle, jos niiden elinympäristö muuttuu lii-

kaa tai lajikohtainen häiriönsietokynnys ylittyy. Yksilöiden siirtyminen tuulivoima-

puiston alueelta uudelle alueelle muuttaa aina jossain määrin myös tuloalueen kil-

pailutilannetta, koska kilpailu laadukkaista reviireistä lisääntyy. Tämä saattaa las-

kea lajien pesimämenestystä jonkin verran, mutta vaikutusten ei arvioida kohoavan 

merkittäviksi yleisten ja runsaslukuisten lajien kohdalla. Viimeaikaisten selvitysten 

perusteella (mm. Simoon, Iihin, Raaheen, Pyhäjoelle ja Kalajoelle rakennetut tuu-

livoimapuistot, FCG 2015 ja FCG 2016) näyttää myös selvältä, että tuulivoimapuis-

tojen alueella elävä linnusto tottuu niiden elinympäristöissä tapahtuviin muutoksiin, 

samalla tavalla kuten ne tottuvat myös muuhun maankäytön ja metsätalouden ai-

heuttamiin elinympäristöjen muutoksiin, jos muutokset eivät ole laajuudeltaan 

merkittäviä ja kohdistu kyseisten lajien arvokkaisiin elinympäristöihin. Uhanalai-

sista lajeista näin on havaittu tapahtuvan mm. hiirihaukalla. 

Tuulivoimapuistojen rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin lukeutuvat lisääntyvän ih-

mistoiminnan aiheuttamat häiriöt, joita ovat mm. ihmisten ja työkoneiden liikenne 

ja rakentamisen aiheuttama melu. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat 

voimakkaampina melko pienelle alueelle rakennuspaikkojen läheisyyteen. Melko 

pienen tuulivoimapuiston kohdalla rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat 

linnuston osalta 1-2 pesimäkauden ajalle. Viimeaikaisten selvitysten (esimerkiksi 

Simossa, Iissä, Raahessa, Pyhäjoella ja Kalajoella rakennetut tuulivoimapuistot, 

FCG 2015 ja FCG 2016) perusteella näyttää siltä, että tuulivoimaloiden rakentami-

sella ei olisi merkittäviä vaikutuksia alueen linnustoon edes rakennusvaiheen ai-

kana, koska rakentamisen aikana alueella esiintyvä lajisto ei ole näennäisesti eron-

nut merkittävästi ympäröivän alueen muusta linnustosta tai alueiden linnustosta 

ennen tuulivoimaloiden rakentamista. 

Tuulivoimaloiden toiminnasta ja lapojen pyörimisliikkeestä aiheutuvan melun ja 

häiriön (lapojen välke ja liike) haittavaikutukset leviävät laajemmalle alueelle ja 

niiden vaikutus ulottuu tuulivoimapuiston koko toiminnan ajalle. Yleisesti ottaen 

tavanomaisten pesimälintujen tiheyden ei kuitenkaan ole todettu merkittävästi 

alentuneen häiriön tai melun vuoksi tuulivoimaloiden läheisyydessä (Langston & 

Pullan 2003). Pesivään linnustoon kohdistuvien häiriö-vaikutusten on todettu lieve-

nevän useimmissa tapauksissa jo 100–200 metrin etäisyydellä voimalalasta (Höt-

ker ym. 2006), mutta esimerkiksi joidenkin pesivien kahlaajien kohdalla häiriövai-

kutukset ovat ulottuneet 500–800 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista (Langston & 

Pullan 2003). Useimmissa tapauksissa tuulivoimapuistoalueilla pesivien lintujen po-

pulaatioiden ei ole havaittu taantuneen pitkällä aikavälillä (Pearce-Higgins ym. 
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2012). Yleisluonteeltaan melko erämaisen metsä- ja suoalueen muuttuminen tek-

nisemmäksi energiantuotanto-alueeksi saattaa heikentää joidenkin herkimpien lin-

tulajien (mm. uhanalaiset lintulajit) elinolosuhteita alueella lähinnä lisääntyvän häi-

riön (ihmisen liikkuminen ja liikenteen määrän kasvu) kautta. Tämän ei kuitenkaan 

arvioida olevan merkittävää populaatiotasolla. 

Perheniemen tuulivoimapuistoalueella esiintyvän tavanomaisen pesimälajiston 

herkkyys muutoksille arvioidaan vähäiseksi, koska alue on metsätalouden kautta 

jo voimakkaasti muuttunutta metsä- ja suoaluetta, jossa elää pääosin alueellisesti 

hyvin tavanomaista linnustoa. Suojelullisesti arvokkaan pesimälajiston herkkyys 

muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi, koska alueella esiintyy muutamia suojelulli-

sesti arvokkaita lintulajeja (mm. petolintuja), mutta niiden esiintymisen ei arvioida 

poikkeavan alueellisesti muista vastaavista metsä- ja suoalueista. Alueelta ei myös-

kään ollut perusteita rajata linnustollisesti arvokkaita kohteita, joilla olisi ollut mer-

kitystä suojelullisesti arvokkaan lintulajiston elinympäristöinä laajemmalla alueella 

(pl. metson soidinpaikka). Tuulivoimahankkeen aiheuttamilla muutoksilla lintujen 

elinympäristöissä sekä alueen yleisluonteessa arvioidaan olevan suuruudeltaan vä-

häisiä negatiivisia vaikutuksia. 

11.8.3 Törmäysvaikutukset 

Tuulivoimalan pyörivän roottorialan läpi lentäminen ei suoraan tarkoita kuolettavaa 

osumaa, vaan suurin osa roottorialan läpi lentävistä linnuista säilyy vahingoittu-

mattomana. Keskimäärin vain 5–15 % roottorialan läpi lentävistä linnuista osuu 

tuulivoimalan lapoihin. Esimerkiksi Perämeren koillisrannikon valtakunnallisesti tär-

keällä lintujen muuttoreitillä Iissä ja Simossa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

2015, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016) ei ole kahden ensimmäisen seuranta-

vuoden aikana havaittu ainoatakaan tuulivoimalaan törmäävää lintua, eikä niitä ole 

löydetty myöskään tuulivoimaloiden alapuolella suoritettujen etsintöjen aikana. 

Lintujen törmäykset tuulivoimaloihin on arvioitu näiden tulosten perusteella erittäin 

harvinaisiksi, joskaan kaikkia törmäyksiä ei havaita tai tuulivoimaloihin mahdolli-

sesti törmänneitä lintuja ei löydetä.  

Suurin osa Perheniemen tuulivoimapuiston alueella ja sen lähiympäristössä pesi-

vistä linnuista liikkuu pesimäaikana vain harvoin niin korkealla, että niillä olisi to-

dellinen riski törmätä tuulivoimaloihin. Alueen pesimälajistosta valtaosan muodos-

tavat pienet varpuslinnut, joiden riski törmätä tuulivoimaloihin on erittäin pieni. 

Varpuslintujen herkkyyttä törmäysten populaatiovaikutuksille vähentää myös nii-

den hyvä poikastuotto ja korkea lisääntymisnopeus sekä yleisyys ja usein suuri 

kannan koko. Suojelullisesti arvokkaista lajeista törmäysvaikutuksille herkiksi arvi-

oidaan mm. alueella ja sen lähiympäristössä mahdollisesti pesivät suuret ja keski-

kokoiset petolinnut (hiirihaukka, huuhkaja), metsäkanalinnut, kehrääjä sekä kurki. 

Norjassa on raportoitu paikoin runsaasti riekkojen törmäyksiä tuulivoimaloiden tor-

niin. Vaalea tornin tyvi näyttäytyy metsäkanalinnuille ilmeisesti ”aukkona met-

sässä”, jota kohti linnut lentävät kohtalokkain seurauksin. Suomessa on löydetty 

muutamia tuulivoimalan torniin törmänneitä metsoja ja teeriä (mm. FCG 2016), 

joten myös suomalaisten metsäkanalintujen kohdalla törmääminen tuulivoimalan 

torniin on mahdollista. Törmäykset torniin arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi 

yksittäistapauksiksi, joilla ei todennäköisesti ole vaikutusta alueen metsäkanalintu-

kantoihin etenkään alueella harjoitettavan metsästyksen vaikutukset huomioiden. 

Törmäyksiä voidaan myös pyrkiä vähentämään maalaamalla tornin alaosa ympä-

röivän metsän väriseksi. 
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Ruotsalaisen kirjallisuusyhteenvedon mukaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 

todettu törmäävien lintujen lukumäärä on ollut keskimäärin 2,3 yksilöä / voimala / 

vuosi (Rydell ym. 2011). Suomessa Koistinen (2004) on arvioinut, että keskimää-

räisellä maa-alueella tuulivoimaloihin tapahtuisi yksi törmäys vuodessa voimalaa 

kohden. Edellä mainitulla tavalla arvioituna Perheniemen tuulivoimapuiston voima-

loihin törmäisi keskimäärin 6-14 lintuyksilöä / vuosi.   Tällä ei todennäköisesti ole 

populaatiotason vaikutuksia millekään alueella pesivälle tai alueen kautta muutta-

valle lajille. 

11.8.4 Vaikutukset muuttolinnustoon 

Suomessa Iin ja Simon alueella suoritetuissa rakennettujen tuulivoimapuistojen lin-

nustovaikutusten seurannoissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2015, FCG Suun-

nittelu ja tekniikka Oy 2016) on todettu, että hyvissä havainnointiolosuhteissa val-

taosa alueella havaituista linnuista on selvästi kiertänyt tuulivoimapuistoja ja väis-

tänyt yksittäisiä tuulivoimaloita. Vain pieni osa linnuista lentää tuulivoimapuistojen 

läpi, mutta tuulivoimalat sijoittuvat yleensä niin etäälle toisistaan, että lintujen on 

mahdollista liikkua myös tuulivoimaloiden välissä. Näiltä osin Iin ja Simon alueelta 

saadut havainnot tukevat vahvasti muualla maailmassa tehtyjä selvityksiä. Tuo-

reimman tiedon perusteella selkeästi suurin osa linnuista kiertää tuulivoimapuistoja 

ja väistää tuulivoimaloita, ja vain 1–2 % linnuista ei muuta käyttäytymistään tuu-

livoimaloiden rakentamisen jälkeen (mm. Desholm & Kahlert 2005, Whitfield ym. 

2009, Scottish Natural Heritage 2010). Tuulivoimapuistojen kiertäminen luonnolli-

sesti vähentää lintujen riskiä törmätä niihin, koska linnut eivät päädy voimaloiden 

läheisyyteen. Lintujen kyvyssä väistää tuulivoimaloita on aluekohtaisia ja lajikoh-

taisia eroja, ja esimerkiksi säällä on merkittävä vaikutus lintujen kykyyn havaita ja 

väistää tuulivoimaloita.  

Tuulivoimapuiston muodolla ja yksittäisten voimaloiden sijainnilla on merkittävä 

vaikutus muuttavien ja paikallisten lintujen kykyyn väistää tuulivoimaloita ja vält-

tää törmäyksiä. Tuulivoimapuisto tulisi suunnitella niin tiiviiksi, että linnuilla ei olisi 

mahdollisuutta lentää tuulivoimapuiston sisäosiin ja joutua yksittäisten voimaloiden 

väliin, vaan niiden olisi helpompi kiertää koko aluetta. Tuulivoimapuiston suunnit-

telussa tulisi välttää yksittäisten muusta tuulivoimapuistosta irrallaan olevien voi-

maloiden ja voimalaryhmien sekä erilaisten käytävien ja suppiloiden muodostu-

mista. Perheniemen tuulivoimapuiston muuttolinnuille aiheuttama este on hyvin 

pieni, enimmillään noin 2,3 kilometriä. Tässä mielessä Perheniemen tuulivoima-

puisto muodostaa melko yhtenäisen ja pienen kokonaisuuden, joka on muuttolin-

nuille helpompi väistää. On hyvin todennäköistä, että myös hankealueelle suunni-

tellun tuulivoimapuiston kohdalla linnut lähtevät kiertämään voimaloita jo hyvissä 

ajoin. 

Perheniemen tuulivoimapuisto sijoittuu melko etäälle rannikon läheisyyteen sijoit-

tuvista lintujen päämuuttoväylistä. Kuitenkin Sääksjärvi ja sitä ympäröivät alavat 

pellot toimivat monien hanhilajien - etenkin valkoposkihanhien levähdysalueina ja 

ohjaavat niiden muuttovirtoja tuulivoima-alueen läheisyyteen varsinkin syksyisin. 

Joutsenia ja harmaahanhia (metsä- ja tundrahanhi) havaittiin vain vähäisiä määriä. 

Muutonseurannassa tehtyjen havaintojen perusteella valkoposkihanhien lentoreitit 

painottuvat hankealueen itäpuolelle, jonne niitä todennäköisesti ohjaavat muutto-

suuntaan nähden saman suuntaiset peltoaukeat. Osa hanhista muutti toisaalta 

myös hankealueen yli. Valtaosan valkoposkihanhien muutosta havaittiin tapahtu-

van pääasiassa niin korkealla, ettei tuulivoimapuistosta aiheudu niille merkittäviä 

törmäys- tai estevaikutuksia.  
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Valkoposkihanhille tyypillisiä ovat myös yöpymislennot, jolloin ne siirtyvät peltoalu-

eilta sopiville vesialueille yöpymään. Sääksjärvelle havaittiin maastoselvityksissä 

saapuvan valkoposkihanhia iltaisin lähes kaikista ilmansuunnista. Lisäksi Sääksjär-

ven ympäristössä levähtävillä linnuilla havaittiin päiväsaikaan myös jonkin verran 

edestakaisia ruokailulentoja eri levähdysalueiden välillä (mahdollisesti merikotkien 

hätyyttämänä). Parvien havaittiin kuitenkin lentävän vain harvoin metsäiselle se-

länteelle sijoittuvan tuulivoima-alueen kautta. 

Valkoposkihanhien kanta on viime vuosina runsastunut merkittävästi ja niiden 

muuttoreitti on siirtynyt lännemmäs. Lajin yksilöitä levähtää monituhatpäisinä par-

vina soveltuvilla peltoaukeilla pitkin Kaakkois-Suomen ja itäisen Uudenmaan alu-

eita. Syksystä riippuen linnut viipyvät levähdysalueillaan lokakuun loppuun, tai jopa 

marraskuulle saakka. Perheniemen tuulivoimapuiston voimalat aiheuttavat Sääks-

järven alueella levähtäville linnuille kohtalaisen törmäysriskin, mutta yksittäisten 

törmäysten vaikutukset valkoposkihanhipopulaatioihin jäävät todennäköisesti vä-

häisiksi. Todennäköisesti valkoposkihanhiparvet pyrkivät kiertämään tuulivoima-

puiston, eikä hankkeesta aiheudu lajille merkittäviä törmäysvaikutuksia. Tuulivoi-

mapuisto tulee kuitenkin vaikuttamaan jossain määrin Sääksjärven alueelle saapu-

vien hanhien lentoreitteihin. 

Sääksjärven peltoalueilla nykyisin syksyisin levähtävät hanhiparvet houkuttelevat 

alueelle merikotkia saalistamaan. Syksyllä 2017 alueella havaittiin useampana päi-

vänä vähintään kaksi merikotkaa (sekä nuoria että aikuisia). Merikotkien liikkumi-

nen keskittyi hankealueen eteläpuolelle ja aivan sen eteläosiin, missä ne kaartelivat 

hyvin korkealla törmäyskorkeuden yläpuolella. Joinain syysmuutontarkkailuaa-

muina merikotkat olivat paikalla jo hyvin varhain eli on myös mahdollista, että me-

rikotkat toisinaan yöpyvät Perheniemen tuulivoimapuiston eteläpuolisilla metsäalu-

eilla. Tästä ei maastoselvityksien aikana kuitenkaan tehty tarkempia havaintoja. 

Merikotkien liikkuminen tuulivoima-alueella altistaa ne törmäyksille tuulivoimaloi-

hin, joskin törmäyksien arvioidaan olevan hyvin harvinaisia yksittäistapauksia. Me-

rikotkien törmäyksiä on tapahtunut Suomessa muutamia ja ne ovat kohdistuneet 

länsirannikolla sijaitseviin tuulivoimaloihin eli alueelle, missä merikotkakanta on ti-

heä ja lajia esiintyy läpi vuoden (pesivä ja talvehtiva kanta). Perheniemen alueella 

merikotkien esiintymien keskittyy melko lyhyeen ajanjaksoon syksyllä, mikä vä-

hentää merkittävästi törmäysten todennäköisyyttä. Lisäksi lintujen liikkuminen 

keskittyy peltoalueille, missä hanhet lepäilevät. Merikotkakanta on Suomessa viime 

vuosina vahvistunut merkittävästi ja nykyään meillä on noin 450 merikotkareviiriä, 

jotka tuottavat vuosittain noin 450 poikasta. Vaikka monilla saaristo- ja rannikko-

alueilla merikotkakannan kasvu onkin sopivien reviirien täyttyessä ja ravintotilan-

teen rajoittaessa pysähtynyt, lisääntyy kanta esimerkiksi Suomenlahdella edelleen. 

Kymenlaakson alueella tunnettuja merikotkareviirejä on noin kymmenkunta, mutta 

ne keskittyvät rannikkoalueelle eikä hankealueen läheisyydestä ole tiedossa meri-

kotkan pesintöjä. Populaatiokehitykseltään kasvava merikotkakanta (LC, elinvoi-

mainen) kestää paremmin mahdollisten yksittäisten törmäysten vaikutukset. Ko-

konaisuutena törmäysvaikutukset arvioidaan kuitenkin merikotkan osalta melko 

epätodennäköisiksi ja vähäisiksi Perheniemen tuulivoimapuiston alueella. 

Muutonseurannoissa havaittiin hyvin vähän kurkia eikä hankkeella ole vaikutusta 

kurkien syys- tai kevätmuuttoreitteihin. Lähtötietojen mukaan läheisellä Kuivannon 

Metsäkulman peltoaukealla/Riutanpäänniityllä levähtävien kurkien ei myöskään ha-

vaittu lentävän hankealueen kautta yöpymis- ja ruokailualueidensa välillä. Kurkien 

ruokailulentoreitti on tunnistettu aiemmin MAALI-hankkeen yhteydessä ja se sijoit-

tuu noin kolme kilometriä hankealueen länsipuolelle. 
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11.9  Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojelu-ohjel-

mien alueisiin 

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita, joihin voisi kohdistua 

potentiaalisia haitallisia vaikutuksia. Lähin Natura-alue (Sjögrenin mäki FI0404012, 

SAC) sijoittuu noin 4,5 kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta eikä alueen suo-

jelun perusteena oleviin Natura-luontotyyppeihin kohdistu edes potentiaalisia vai-

kutuksia. Toinen alle 10 km etäisyydellä sijaitseva Natura-alue Kärmesniemenkallio 

(FI0404005, SAC) sijoittuu noin kahdeksan kilometrin etäisyydelle eikä vaikutuksia 

muodostu senkään osalta. Lähin lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue 

(SPA-alue) sijoittuu yli kymmenen kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta, eikä 

alueen linnustoon näin ollen arvioida kohdistuvan vaikutuksia. 

Hankealueen eteläpuolelle (etäisyys n. 3,4 km) sijoittuu Sääksjärven FINIBA-alue. 

Alueen kriteerilajina on pikkujoutsen, joka levähtää alueella keväisin. Hankkeen 

kevätmuutonseurannassa havaittiin hyvin vähän hankealueen läheisyydestä muut-

tavia joutsenia eikä yhtään pikkujoutsenta.  Tuulivoimapuisto voi aiheuttaa vä-

häistä estevaikutusta levähdysalueelta pohjoiseen suuntaaville yksilöille, mutta 

hankkeen pienen koon vuoksi lintujen on helppo kiertää tuulivoimalat ja vaikutus 

on vähäinen. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta FINIBA-alueella levähtävien 

pikkujoutsenten määrään eikä alueen arvoon kansallisesti tärkeänä lintualueena. 

Muut suojelukohteet ja arvoalueet sijaitsevat niin etäällä tuulivoimapuistosta, ettei 

niihin arvioida kohdistuvan haitallisia vaikutuksia. 

11.10 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ym-

päröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Voimaloiden 

korkeudesta huolimatta niiden havaittavuus lähialueella saattaa olla varsin heikko, 

ellei voimaloiden ja tarkastelupisteen välille jää riittävän laajaa avointa aluetta. Täl-

laisia avoimia maisematiloja muodostavat muun muassa peltoaukiot, avosuot ja 

laajat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja sopivasti sijoittuneet ra-

kennukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja hallitse-

vuutta maisemassa. 

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 tuu-

livoimapuiston suuntaisiin avonaisiin akseleihin. On kuitenkin muistettava, että 

puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän katvevaikutuksen johdosta voi-

malat eivät suinkaan näy kyseisellä etäisyysvyöhykkeellä kaikkialle ja näkyessään-

kin ne näkyvät usein vain osittain. Toisaalta pakoin ne näkyvät todella suurina ja 

massiivisina vieden huomion kaikelta muulta. 

Hankealueen lähiympäristössä (<5 km) Perheniemen tuulivoimapuiston tuulivoima-

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

puolisilta 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 huomatta-

vasti teknologisempaan suuntaan.  
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Arvoalueita, joihin Perheniemi ja Sääskjärven ympäristö sekä Tapola-Sittikkalan 

alue sisältyvät, käsitellään tuonnempana. Tässä yhteydessä käsitellään hieman yk-

sityiskohtaisemmin muutamia arvoalueisiin lukeutumattomia viljelyaukeita, joiden 

yhteydessä on asutusta ja joita halkovilta pikkuteiltä voimaloita näkyy. Tuulivoima-

puiston länsipuolelta kapeasta Kankosen viljelylaaksosta voimalat näkyvät hyvin ja 

lähietäisyydeltä. Kurrintieltä on tehty valokuvasovite 7, joka havainnollistaa näky-

vyyttä. 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. Pel-

lon kautta kulkevalle tielle, joka ei muutenkaan liene kovin aktiivisessa käytössä, 

voimalat näkyvät ainoastaan osittain suuren osan jäädessä katveeseen metsänreu-

nan 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 huomatta-

vasti 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 asuin-

kiinteistöä). Mahdollisesti kahteen näistä pihapiireistä näkynee voimaloita.  

Hankealueen itä- ja koillispuolella Jurkkolassa ja Jokuessa voimaloita näkyy pel-

loille, monin paikoin niiden kautta kulkeville pienille teille sekä joillekin peltosaa-

rekkeeseen tai metsäselänteen reunaan sijoittuville asuin- tai lomakiinteistöille. Vä-

liin jäävä avotila on kuitenkin useimmissa tapauksissa sen verran lyhyt, että voi-

maloiden 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. Leirin-

mäessä, Sääskjärven ja Kirkkojärven rannoilla sekä Kymijokivarressa. Osa asutuk-

sesta sijoittuu alle 1,5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista. Lähimpänä 

oleva lomarakennus sijaitsee vain runsaan 900 metrin päässä lähimmistä voima-

loista. Näkymäanalyysin mukaan kyseiseltä rakennukselta ei ole kuitenkaan nä-

köyhteyttä voimaloille, sillä se sijoittuu peitteiseen ympäristöön. Alle 1,5 kilometrin 

etäisyydellä uloimmista tuulivoimaloista sijaitsevat rakennukset, sijoittuvat niin 

kutsutulle maiseman dominanssivyöhykkeelle. Tuulivoimaloiden aiheuttamaa mai-

semallista dominanssivyöhykettä on usein vaikea määritellä. Eri selvityksissä on 

kuitenkin päädytty usein siihen, että näkyessään tuulivoimalat hallitsevat voimak-

kaasti 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 voima-

lat ovat kuitenkin suuruusluokaltaan paljon kookkaampia kuin ne voimalat, joihin 

selvitykset perustuvat ja näin ollen dominanssivyöhyke on todennäköisesti edellä 

esitettyä laajempi. 
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11.10.1 Tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi 

Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ym-

päröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoi-

milta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peit-

teisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsek-

torit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. 

Perheniemen tuulivoimalat sijoittuvat ympäröiviä alueita hieman korkeammalle la-

kialueelle, mistä johtuen tuulivoimalat ovat teoreettisesti havaittavissa suhteellisen 

laajalla alueella. Ympäröivien alueiden peitteisyys, sekä maaston kumpuilevuus 

muodostavat kuitenkin selkeitä näkemäesteitä tuulivoimaloiden näkyvyydelle. Si-

ten tuulivoimalat voidaankin parhaiten erottaa avoimilta peltoaukeilta hankealueen 

lähiympäristössä (0–5 km etäisyydellä voimaloista), sekä avoimilta järvialueilta. 

Näkemäalueanalyysi on laskennallinen malli voimaloiden näkyvyydestä, ja todelli-

suudessa hyvissä sääolosuhteissa voimalat tai niiden osia voidaan havaita myös 

kauempaa tuulipuistosta, kuin näkemäalueanalyysin tulokset osoittavat. Merkittä-

vimmät ja selkeimmät vaikutukset kohdistuvat kuitenkin niille alueille, josta näke-

mäalueanalyysin mukaan voimalat ovat selvästi havaittavissa. Etäisyyden kasva-

essa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallitseva ominaisuus 

pienenee. 

Laskentamalli huomioi maaston topografian ja myös alueen puusto on huomioitu 

laskelmissa. Laskentamallin puuston korkeustiedot perustuvat Luonnonvarakeskus 

(Luke) vuoden 2015 monilähteisestä valtakunnan metsien inventoinnista (MVMI), 

jossa käytetään Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi 

satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maas-

totietokantaa ja korkeusmallia. Vuoden 2015, metsävarakartoissa karttateemojen 

maastoelementin koko on 16 × 16 metriä. 
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Kuva 19. Näkemäalueanalyysi, Pienennös erillisen liitteen kartasta.  

Näkemäalueanalyysin pohjalta voidaan karkeasti arvioida myös lentoestevalojen 

näkyvyyttä. Lentoestevalot sijoitetaan voimalatornin päälle, eli niiden näkyvyys 

myötäilee tornin näkyvyysaluetta ja edustavat näin myös laskentatuloksia. 

Eniten asutusta alle viiden kilometrin säteellä löytyy hankealueen etelä- ja itäpuo-

lelta. Näkymäanalyysin mukaan näkymäalueella sijaitsee asuin- ja/tai lomakiinteis-

töjä Sääskmäen kulttuurimaisema-alueen koillisen haaran itäreunalla, hankealueen 

itäpuolella Jurkkolassa ja koillispuolella Jokuessa. Myös hankealueen länsi- ja luo-

teispuolella asutusta sijoittuu näkymäalueelle. Lännessä asutusta on viljelyaukean 

länsireunalla ja kapeassa tuulivoimapuistoa kohti työntyvässä viljelylaaksossa. 

Hankealueen luoteispuolella asutusta on Hiisiössä. Yleisesti ottaen tie- ja piha-alu-

eilla sekä peltoalueiden reunoilla puusto katkaisee monin paikoin näkymiä kohti 

voimaloita. Alueilla on siitä huolimatta jonkin verran 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 voi-

maloiden näkyvyyttä havainnekuvan katselupisteeseen. Kankolan osalta tällaista 

estevaikutusta ei ole. Näkymäanalyysin mukaan Kankolaan pitäisi näkyä viisi voi-
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malaa. Voimalat T3 ja T1 tulevat näkymään pihapiiriin hyvinkin kookkaina. Pihapii-

rin maisemakuvaan kohdistuva vaikutus on tältä osin merkittävää luokkaa. Myös 

Syrjälään ja Vesalaan tuulivoimapuiston lounaispuolelle sekä Lähdesmäkeen ja Koi-

vurinteeseen hankealueen eteläpuolelle sekä Kivirinteeseen vähän idempänä voi-

maloita 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. 

11.10.2 Havainnekuvat 

Havainnekuvissa voimalat on esitetty taustametsän edessä ja voimaloiden rootto-

riympyrä on korostettu punaisella ympyrällä havainnollisuuden lisäämiseksi. Hori-

sonttilinja on korostettu keltaisella viivalla. Kohteista, minne voimalat ovat selvästä 

nähtävissä, on tehty myös varsinainen valokuvasovite, joissa voimalat on mallin-

nettu mahdollisimman todenmukaisesti osaksi maisemaa. 

Havainnekuvia on tässä esiteltyä enemmän. Ne on kokonaisuudessaan koottu eril-

liseen A3-kokoiseen liitteeseen. 

 

Kuva 20. Näkymä kohti Perheniemen voimaloita Maakansantieltä Sääksijärven itäpuolelta, 
Etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 6,0 km. 
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Kuva 21. Näkymä kohti Perheniemen voimaloita Sääksjärventieltä Pesäläntien liittymän 
kohdalta. Etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 3,5 km. 

 

Kuva 22. Näkymä kohti Perheniemen voimaloita Kurrintie 516 kohdasta. Etäisyyttä lähim-
pään voimalaan noin 2,2 km. 
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11.10.3 Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin 

Osayleiskaava-alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita 

maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympä-

ristöjä tai maakunnallisella tasolla merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Kulttuurihis-

toriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ei kohdistu suoria vaikutuksia rakentamisen 

johdosta. Mahdolliset vaikutukset muodostuvat siten kulttuuriympäristön luonteen 

ja maiseman muutoksista, mikäli tuulivoimalat ovat havaittavissa kohteista. Seu-

raavassa on käsitelty tuulipuiston vaikutuksia arvokkaisiin alueisiin ja kohteisiin 

etäisyysvyöhykkeittäin. 

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

tautuneissa 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-Sittikka-

lan maisema-alueesta ja kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuu-

riympäristöä: Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema sekä Radanvarren kivi-

aita.  

 

 
 
Kuva 23. Näkymä Sääskjärven kaakkoispuolen uimarannalta kaavaillun tuulivoimapuiston 
suuntaan (Sääskjärven kulttuurimaisema sekä Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema 
–arvoaluetta) Kuva: Riikka Ger 2017. 
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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 vai-

kutukset jäävät hyvin vähäisiksi.  

 

Perheniemen kartanon ja kulttuurimaiseman alueella (RKY 1993 –kohde) tuulivoi-

maloita ei näy lainkaan Perheniemen kartanon pihapiiriin/alueelle, jossa nykyään 

toimii Perheniemen opisto. Näkymäanalyysin mukaan voimaloita näkyy lähinnä 

Sääskjärven pohjoisrannalle, Tolppalaan ja Sääskjärventien ja Kauhalantien väli-

selle pellolle. Sääskjärven pohjoisrannalla ei ole juurikaan asutusta tai loma-asu-

tusta, ainakaan näkymäalueella. Niillä kiinteistöillä, joilla näkymäanalyysin mu-

kaan olisi näköyhteys voimaloille on lähes poikkeuksetta tonttikasvillisuutta tai 

piharakennuksia suojanaan. Pohjoisrannalla on kaksi uimarantaa. Toinen niistä 

sijoittuu näkymäalueelle. Oletettavasti voimalat jäävät suureksi osaksi katvee-

seen 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 ulkora-

kennuksia, että nämä estävät näkyvyyttä tuulivoimaloiden suuntaan varsin tehok-

kaasti. Ainakaan kesäkaudella näköyhteyttä tuskin syntyy. Perheniemen kartano 

ja kulttuuriympäristö –RKY 1993 alueen osalta vaikutukset jäävät kokonaisuudes-

saan 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 moninkertai-

sesti laajempi. Lähialue -vyöhykkeen osalta maisema-alueella vaikutuksia kohdis-

tuu 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 pelto-

aukeaa kehystävältä asutukselta voimaloiden näkyminen on merkityksellistä. 

Sääskjärven ja Pesäläntien risteyksestä on tehty valokuvasovite 4, joka antaa hy-

vän käsityksen voimaloiden näkyvyydestä tuolla etäisyydellä itä-kaakon suun-

nalla. Vaikka voimalat näkyvätkin selvästi ja varsin kookkaina, eivät ne kuiten-

kaan 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 suun-

tautuneissa avotiloissa tuulivoimalat erottuvat selvästi, mutta niiden kokoa tai 

etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa. Välialue –vyöhykkeellä sijaitsee yksi valta-

kunnallisesti arvokas maisema-alue Iitin kirkonkylä-Lyöttilä, yksi valtakunnalli-

sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Iitin kirkonkylä sekä kuusi maa-

kunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joista kahta on lähialuevyöhykkeen 

osalta käsitelty jo aiemmin. Aiemmin käsiteltyjä ovat Sääskjärven kulttuurimai-

sema sekä Perheniemen kartano ja kulttuurimaisema sekä Tapola-Sitikkala. Aino-

astaan välialuevyöhykkeeseen sijoittuvia tai sen ulkopuolelle ulottuvia ovat 
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Haapa-Kimola, joka ulottuu puoliksi kaukoaluevyöhykkeelle, Uudenkylän kulttuu-

rimaisema, Kuivannon kulttuurimaisema sekä Artjärven kulttuurimaisema, joka 

ulottuu myös kaukoaluevyöhykkeelle.  Vyöhykkeeseen sijoittuu myös osittain mai-

sema-aluetyöryhmän ehdotus maisema-alueeksi (Artjärven viljelysmaisema) 

sekä seitsemän maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävää rakennettua kult-

tuuriympäristöä (Iitin kirkonkylä, Ratulan-Hietanan kulttuurimaisema, Ratunan ja 

Hietanana kylien kulttuurimaisema, Koskusten kylän kulttuurimaisema, Kuivan-

non kylän kulttuurimaisema, Uudenkylän entinen vaivaiskoti ja Uudenkylän kult-

tuurimaisema). Osa arvoaluerajauksista sijoittuu joko osittain tai lähes kokonaan 

päällekkäin toistensa kanssa. 

Näkymäanalyysin mukaan voimaloita ei näy lainkaan Uudenkylän kolmeen koh-

teeseen 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 lain-

kaan. 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-Ki-

molan 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. 

 

Kuva 24. Näkymä Jokuen viljelyaukealta kohti kaavailtua tuulivoimapuistoa. Kuva: Riikka 
Ger 2017.  
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Kuva 25. Näkymä Raunion edustalta kohti itää ja suunnittelualuetta. Kuva: Riikka Ger 
2017. 

Kuivannon kulttuuriympäristö ja Kuivannon kylän kulttuurimaisema ovat laaja-

alaisia, suurelta osin päällekkäisiä alueita mutta ainoastaan melko pieneltä ja ra-

joitetulta alueelta on näköyhteys voimaloille. Voimaloita näkyy muun muassa Kor-

venpääntielle sekä kyseisen tien ja sen eteläpuolisen metsäselänteen väliin jää-

välle 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 maise-

massa ja vaikutus jää varsin vähäiseksi. 

Arvoalueista paras näkyvyys on Sääskjärven kulttuurimaisema-alueelta ja tästä 

syystä eniten vaikutuksia kohdistuu siihen. Voimaloita näkyy järvelle ja sen ran-

noille, monin paikoin Maakansantielle ja sitä ympäröiville viljelyalueille. Sääskjär-

ven 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 maise-

maa mutta harmonisen maalais/vesistömaiseman luonne muuttuu levottomam-

maksi ja teknisemmäksi. Vaikutus on kohtalainen/vähintään kohtalainen. Voima-

loiden 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 kulttuuri-

maisema-alueeseen kohdistuvat vaikutukset ovat kokonaisuudessaan kohtalaista 

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

maiseman muut elementit vähentävät dominanssia etäisyyden kasvaessa. Kau-

koalueelle sijoittuu useita arvokohteita. Etäisyyttä on kuitenkin sen verran paljon, 

että vaikka osa voimaloista näkyisikin joihinkin kohteisiin, tuulivoimapuiston ra-

kenteet ovat osa kaukomaisemaa ja niistä kohteille aiheutuvat haittavaikutukset 

ovat hyvin vähäisiä.  

11.11 Vaikutukset maankäyttöön 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-

den toteutumista sekä Suomen ilmastopoliittisia tavoitteita.  

Perheniemen aluetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueeksi. 

Energiamaakuntakaavan laadinnan tueksi tehdyssä Kymenlaakson tuulivoimaselvi-

tyksessä ko. alue nousi alkuvaiheen paikkatietoanalyysissä kriteerien perusteella 

mahdolliseksi tuulivoiman sijoitusalueeksi. Energiamaakuntakaavassa ei ko. aluetta 

kuitenkaan esitetty tuulivoimaloiden alueeksi, sillä muualta maakunnasta oli löy-

dettävissä edullisempia sijoitusalueita. Kymenlaakson rannikkoalueella on sittem-

min tuulivoiman rakentaminen osoittautunut mm. puolustusvoimien tutkavaikutus-

ten ja linnustovaikutusten vuoksi mahdottomaksi nykytilanteessa. Kymenlaakson 

liiton linjauksen mukaisesti tuulivoimaloita voidaan näin ollen sijoittaa myös maa-

kuntakaavan mukaisten sijoitusalueiden ulkopuolelle, kun selvityksin pystytään 

osoittamaan, ettei maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita vaaranneta. Perheniemen 

tuulivoimahanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavan muiden tavoitteiden kanssa 

eikä näin ollen vaaranna niiden toteutumista.  

Tuulivoimapuiston toteuttaminen ei estä voimassa olevien yleiskaavojen toteutta-

mista.  

Tuulivoimapuistolla ei ole merkittävää vaikutusta alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 

sillä se sijoittuu nykyisin pääasiassa metsätalouskäytössä olevalle alueelle, jolle ei 

kohdistu maakuntatason tai Iitin kunnan puolesta merkittäviä maankäytön kehittä-

mispaineita. Tuulivoimapuisto säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan edelleen maa- ja 

metsätalousvaltaisena alueena. 

Kaava-alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Asuin- sekä 

loma-asuinrakentaminen ei ole mahdollista tuulivoimapuiston alueella sinä aikana, 

kun voimalat ovat käytössä sillä alueella, jolla ne aiheuttavat ohjearvot ylittävää 

melua. 

Kuntatasolla tuulivoimapuisto voi estää haja-asustuksen leviämisen kyseiselle alu-

eelle mm. meluvaikutusten vuoksi ja siten se osaltaan ehkäisee yhdyskuntaraken-

teen hajautumista. 

Jokainen tuulivoimala tarvitsee noin 70 m x 60 m laajuisen pystytysalueen, jolta 

kasvillisuus raivataan, sekä nosturipuomin kokoamista varten noin 6 x 200 metrin 

alueen. Osalle pystytysalueesta voidaan myöhemmin istuttaa uutta metsää. Lisäksi 

huoltoteiden rakentamisen takia maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta pois-

tuu nykykäytöstä. 

Perheniemen tuulivoimapuisto sijoittuu alueelle, joka on nykyisin talousmetsää. 

Muutokset nykyisessä maankäytössä kohdistuvat tuulivoimaloiden rakennuspai-

koille, suunnitellulle tieverkostolle sekä rakennettavan muuntoaseman alueelle. 

Valtaosalla alueesta ei tapahdu muutoksia maankäytössä ja aluetta voidaan käyttää 

kuten ennenkin. Tieverkon laajentuminen ja kantavuuden parantaminen edistää 
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osin alueen metsätalouskäyttöä. Tuulivoimapuiston huoltotiet sijoittuvat osin uusiin 

maastokäytäviin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Perheniemen tuulivoimapuiston vaikutukset 

maankäyttöön eivät ole merkittäviä ja kohdistuvat pääosin tuulivoimaloiden raken-

nuspaikoille. Tuulivoimapuiston alueen käyttö metsätalouteen säilyy pääosin ennal-

laan. 

11.12 Vaikutukset liikenteeseen 

Merkittävimmät liikenteelliset vaikutukset ajoittuvat tuulivoimapuiston rakentami-

seen, jolloin liikennemäärät suunnittelualueen läheisyydessä lisääntyvät betoni-, 

maarakennus- ja voimalakomponenttikuljetusten vuoksi. Lisäksi liikennettä aiheu-

tuu huoltoteiden ja sähkönsiirron rakentamisesta ja työhenkilöstön liikkumisesta. 

Liikenteen suuntautuminen hankealueelle tarkentuu jatkosuunnittelun aikana. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja asennuskenttien rakentami-

sella, joiden valmistuttua tehdään voimaloiden perustukset. Tuulivoimapuiston ra-

kentamisen aikana suurin kuljetustarve syntyy tuulivoimaloiden rakennus- ja huol-

toteiden sekä asennuskenttien rakentamisesta sekä perustuksien betonivalusta. 

Rakennus- ja huoltoteiden sekä asennuskenttien rakentamiseen käytetään kiviai-

neista n. 0,5 m³/m². Mikäli kiviaineista on saatavissa teiden ja asennuskenttien 

alueilta, kuljetustarve vähenee. Tuulivoimaloiden osia (torni, konehuone, lapa) kul-

jetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. 

Yhden teräslieriörakenteisen tuulivoimalan rakentaminen edellyttää 12-14 erikois-

kuljetusta. Erikoiskuljetukset aiheuttavat suurimman vaikutuksen liikenteen toimi-

vuuteen, erityisesti tuulivoimaloiden lapojen kuljettaminen. Lapojen kuljetuksessa 

voidaan mm. joutua rajoittamaan liikennettä liittymissä. Erikoiskuljetusten aiheut-

tama häiriö kohdistuu koko kuljetusreitille, mutta häiriöt ovat paikallisia (tietyssä 

pisteessä lyhytaikaisia) ja lyhytkestoisia. Erikoiskuljetusten aiheuttamat häiriöt 

ajoittuvat tuulivoimaloiden pystytysajalle. 

Vaikka kokonaisliikennemäärät kasvavat rakentamisen aikana, lisääntyvästä liiken-

teestä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuden kan-

nalta.  Lähitiestön varrella ei ole liikenteelle erityisen herkkiä kohteita, kuten kou-

luja tai päiväkoteja. Raskaan liikenteen lisääntyminen voi sen sijaan aiheuttaa koe-

tun liikennehaitan lisääntymistä paikallisten asukkaiden keskuudessa.  

Lopulliset kuljetusreitit määräytyvät mm. sen mukaan, mistä satamasta tuulivoi-

maloiden komponentit kuljetetaan hankealueelle ja mistä hankkeessa tarvittavat 

rakennusmateriaalit tuodaan. 

Hankealueen rakennus- ja huoltoteillä liikenne jää vähäiseksi eikä hankkeella ole 

pitkällä aikavälillä merkittävää vaikutusta yksityisten teiden toimivuuteen. Raken-

nus- ja huoltotiet rakennetaan noin kuuden metrin levyisiksi, jolloin hankkeesta 

aiheutuva raskas liikenne ei aiheuta haitallisia vaikutuksia, kuten liikenteen hidas-

tumista, muille metsäteiden käyttäjille, esimerkiksi alueen asukkaille. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana liikennettä aiheuttavat ainoastaan huoltotyöt, 

joista syntyy keskimäärin muutamia käyntejä vuodessa yhtä voimalaa kohden. 

Huoltokäynnit suoritetaan pääsiassa pakettiautolla. Koska huoltoliikenne on vä-

häistä ja lyhytkestoista, sillä ei ole oleellista vaikutusta liikenteen toimivuuteen tai 

turvallisuuteen. 
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Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset ovat samankaltaisia 

kuin rakennusvaiheessa: tuulivoimaloiden rakenteet puretaan ja purkujätteet kul-

jetetaan pois. Perustukset ja kaapelit jätetään kuitenkin maahan, joten kuljetuksia 

tarvitaan vähemmän. 

Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää tehokkaalla, oikea-ai-

kaisella ja oikein suunnatulla tiedottamisella muulle kuljetusreittiä käyttävälle lii-

kenteelle. Tällöin muille tienkäyttäjille saadaan tieto erikoiskuljetuksista ja niiden 

vaikutuksista muuhun liikenteeseen. Muun liikenteen on tällöin mahdollista joko 

varautua erikoiskuljetuksista johtuviin viivytyksiin ja liikenteen mahdolliseen py-

säytykseen tai valita vaihtoehtoinen reitti. Lisäksi erikoiskuljetukset voidaan tehdä 

ns. hiljaisen liikenteen aikana, jolloin niistä aiheutuvat viivytykset muulle liiken-

teelle saadaan minimoitua. 

Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutuksia vähentäisi myös se, että kuljetukset tuo-

taisiin meritse mahdollisimman lähelle hankealuetta, lähimpään satamaan. Tällöin 

maantiekuljetuksen matka olisi lyhyempi ja erikoiskuljetusten aiheuttaman haitan 

laajuus pienempi. 

Jos voimalan jalustan valu tehdään jatkuvana valuna, se tuottaa jatkuvan beto-

niautovirran koko valun ajan. Jos alueelle tuodaan betoniasema ja betoni tehdään 

alueella, tuotavien betonin raaka-aineiden tuonti voidaan aikatauluttaa siten, että 

betonointitöiden tuottama liikenne minimoituu. 

11.13 Vaikutukset ilmavalvontaan ja lentoturvallisuuteen 

ANS Finlandin korkeusrajapinta-aineiston mukaan suunnittelualueelle ei kohdistu 

korkeusesterajoja.  

Puolustusvoimat ovat antaneet hyväksyttävyyslausunnon kuudelle voimalalle tuu-

livoimapuistoalueella, eli PV ei vastusta voimaloiden rakentamista alueelle. 

11.14 Vaikutukset viestintäyhteyksiin 

Lähin säätutka sijoittuu noin 50 km etäisyydelle Anjalankoskella. 

11.15 Vaikutukset turvallisuuteen 

Tuulivoimaloille ei ole säädöksissä määritelty virallisia suojaetäisyyksiä. Lähtökoh-

taisesti liikkumista tuulivoimalan läheisyydessä ei ole syytä rajoittaa. 

Voimalan kaatuminen 

Oikein mitoitetun tuulivoimalan romahtaminen tai kaatuminen on erittäin epäto-

dennäköistä. Mitoituskuormien ylittyessä merkittävästi murtumismallina on perus-

tuksen kiertyminen reunansa ympäri tai tornin katkeaminen. Voimala voi tällöin 

kaatua maan kantokyvyn pettäessä, jolloin maan painuma aiheuttaa kiertymän ja 

voimalan stabiliteetin menetyksen. Todennäköisempi mekanismi kuin tornin kaatu-

minen perustuslaattoineen pitkin pituuttaan on tornin vaipan romahtaminen ja tor-

nin katkeaminen jostain ylempää. Tällöin kaatuva voimala siipineen ei yllä kovin 

kauas.  

Riskiä voidaan pienentää perustusten suunnitelmien ulkopuolisella asiantuntijatar-

kastuksella, rakenteiden perustusten tarkastuksilla ja moottorin kunnossapitotar-

kastuksilla sekä huolellisella suunnittelulla, joka perustuu riittävään pohjatutkimus-

aineistoon. 
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Osien irtoaminen  

Tuulivoimapuiston toimiessa on olemassa riski, että voimala rikkoutuu, jolloin siitä 

voi irrota osia. Kokemusten mukaan rikkoutumisen vaara on epätodennäköinen. 

Koska turvallisuusriski on suhteellisen pieni, alueen käyttöä tuulivoimalan läheisyy-

dessä ei ole tarpeen rajoittaa. 

Lavan, lavan osan tai moottorin muiden osien irtoamisen seurauksena voi aiheutua 

materiaalivaurioita ja henkilövahinkoja. Tässä hankkeessa käytettävät voimalat 

edustavat alan uusinta tekniikkaa, jossa rakenteet ja materiaalit on suunniteltu tur-

vallisuusnäkökohdat huomioiden. Esimerkiksi Ruotsissa aitaaminen turvallisuus-

syistä on merkittävien luontovaikutusten välttämiseksi kielletty. Voimaloita pide-

tään turvallisina, koska voimalat täyttävät nykyään monen standardin ja säädök-

sen, kuten EU:n konedirektiivin vaatimukset. 

Toiminnassa olevien voimaloiden riskejä voidaan lisäksi hallita rakenteiden, kuten 

lapojen ja konehuoneen säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla. Lisäksi voimala on 

laajasti automatisoitu ja voimala pysäyttää itsensä poikkeustilanteissa. Sen lisäksi 

voimaloita seurataan etäällä valvomosta seurantajärjestelmän (ns. SCADA-järjes-

telmä) kautta, josta on mahdollista reagoida tarvittaessa. 

Jää 

Talviaikaan tuulivoimalan rakenteisiin saattaa muodostua jäätä. Jäätä muodostuu 

pääasiassa tilanteissa, kun voimala ei ole toiminnassa. Kun voimala toimii, jään 

kertymistä lapoihin ei pitäisi vähäistä enempää tapahtua. Kun voimala käynniste-

tään uudelleen, voivat putoilevat kappaleet aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä 

liikkuville. Jäät hajoavat kuitenkin useimmiten pienemmiksi kappaleiksi jo ilmassa. 

Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, kuten voimakkaissa tuulissa ja myrskyissä riskit 

ovat suurimmat, mikäli sääolosuhteet ovat sellaiset, että lapoihin on muodostunut 

jäätä. Kokonaisuutena riski tuulivoimalasta irtoavan jään ja kovan lumen tai tuuli-

voimaloiden rikkoutumisen johdosta putoavien osien aiheuttamaan loukkaantumis-

vaaraan on vähäinen. Putoilevasta lumesta ja jäästä voidaan ilmoittaa varoituskyl-

tein. 

Tuulivoimaloista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, joh-

tuen vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. 

Muun muassa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) mukaan riskit 

tuulivoimaloista irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ym-

päristöoikeus perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n 

konedirektiivin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin 

mukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on il-

moitettava käyttäjälle, mikäli sellaisia on. 

Viranomaiset ovat viime vuosina antaneet suosituksia turvaetäisyyksistä tuulivoi-

mahankkeissa. Ympäristöministeriö on mahdollisen jäänheiton ja putoavien osien 

varalle määrännyt turvaetäisyyden, joka on puolitoista kertaa voimalan maksimi-

korkeus (Ympäristöministeriö 2012). Liikenneviraston tekemien mallinnusten mu-

kaan jää voi lentää 200 metriä korkeasta voimalasta enintään 300 metrin etäisyy-

delle. Liikenneviraston laskelmien (2011) mukaan putoavan jääkappaleen osumis-

todennäköisyys on kuitenkin vuosittain, talviaikaan, tunnin 10 metrin etäisyydellä 

käynnissä olevasta voimalasta oleskelevalle ihmiselle on yksi 1,3 miljoonasta vuo-

desta (Göransson 2012). Eli ts. laskelman mukaan jään putoamisen aiheuttama 

turvallisuusriski on lähes olematon.  
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11.16 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on keskitytty ihmisten elinoloihin ja 

viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvilla 

vaikutuksilla tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaiku-

tuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinym-

päristön viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset).  

Tuulivoimapuiston vaikutukset voivat olla suoraan ihmisten elinoloihin ja viihtyvyy-

teen kohdistuvia, mutta myös hankkeen aiheuttamat vaikutukset esimerkiksi luon-

toon ja maisemaan voivat aiheuttaa välillisiä vaikutuksia ihmisiin. Tyypilliset tuuli-

voimapuiston sosiaaliset vaikutukset ovat asumisviihtyvyyteen ja virkistykseen 

kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä tuuli-

voimaloiden aiheuttaman melun ja välkkeen kokemisesta sekä maiseman muutok-

sista. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä tuulivoimapuiston rakentamisen, että sen 

käytön aikana. 

Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu asiantuntija-arviona. 

Keskeisenä lähtöaineistona ovat olleet tiedot tuulivoimapuiston lähialueen asutuk-

sesta ja vapaa-ajan asutuksesta sekä tuulivoimapuiston muiden vaikutusten arvi-

ointien (mm. melu- ja varjostusvaikutukset, vaikutukset maisemaan ja vaikutukset 

liikenteeseen) tulokset.  

11.16.1 Vaikutukset asumisviihtyisyyteen 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana asumisviihtyisyyteen kohdistuvia vaikutuk-

sia syntyy tuulivoimaloiden perustusten, huoltoteiden ja kaapeloinnin rakentami-

sesta, rakennusmateriaalien ja voimalan osien kuljettamisesta sekä voimalan pys-

tytyksestä. Rakentamisen aikainen melu on normaaliin rakennusmeluun verratta-

vissa olevaa työkoneiden ja työmaaliikenteen aiheuttamaa melua. Rakentamisen 

aikaiset meluvaikutukset ovat paikallisia ja kestoltaan melko lyhytaikaisia, joten 

kokonaisuutena niistä ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa. Rakentamisen 

aikaisia meluhaittoja kohdistuu kuitenkin lähimpänä suunniteltuja tuulivoimaloita 

sijaitseviin asuin- ja lomarakennuksiin.  

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaisista asumisviihtyisyyteen kohdistuvista vaiku-

tuksista merkittävimpiä ovat maisemassa tapahtuvat muutokset sekä melu- ja var-

jostusvaikutukset. Vaikutukset asumisviihtyisyyteen kohdistuvat erityisesti tuuli-

voimapuiston läheisyydessä asuviin.  

Maisemassa tapahtuvat muutokset ovat konkreettisia vaikuttaessaan alueen lähi- 

ja kaukomaisemaan sekä ihmisten maisemakokemuksiin. Maisemavaikutukset voi-

vat tuulivoimaloiden näkyvyydestä riippuen kohdistua laajallekin alueelle. 

Hankealueella maisemahaitat ovat suurimmat tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla, 

suunnitellulla tieverkostolla sekä rakennettavan muuntoaseman alueella, joissa 

puustoa joudutaan raivaamaan. Koska hankealueella ei ole asuinrakennuksia eikä 

lomarakennuksia, maisemahaitat jäävät vähäisiksi.  

Tuulivoimapuiston lähialueella asutuksen kannalta merkittävimmät maisemavaiku-

tukset kohdistuvat niille alueille, joille voimaloita näkyy eniten ja joilla on eniten 

asutusta. Näkymäanalyysin mukaan tuulivoimalat voidaan parhaiten erottaa han-

kealueen kaakkois-, etelä-, lounais-, länsi- ja itäpuolisilta pelloilta sekä hankealu-

etta ympäröiviltä vesistöalueilta (Sääskjärvi ja Kirkkojärvi) ja niiden sopivasti suun-
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tautuneilta rannoilta. Yleisesti ottaen näkymäalueen tie- ja piha-alueilla sekä pel-

toalueiden reunoilla puusto katkaisee monin paikoin näkymiä kohti voimaloita. Alu-

eella on kuitenkin jonkin verran tiloja tai kiinteistöjä, joiden pihapiireihin tai itse 

asuinrakennukselle tuulivoimaloita näkyy. Tuulivoimaloita näkyy tavallisesti muu-

tama kerrallaan, mutta joihinkin pihapiireihin näkyvät kaikki kuusi voimalaa. 

Näkymäalueanalyysin pohjalta voidaan karkeasti arvioida myös lentoestevalojen 

näkyvyyttä. Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta ja voivat heikentää 

asumisviihtyisyyttä. Muutos maisemassa, joka on totuttu näkemään ilman min-

käänlaista valonlähdettä, voidaan kokea etenkin tuulivoimapuiston elinkaaren al-

kuaikana merkittävänä. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta len-

toestevalojen maisemavaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin sellaisille asuinalu-

eille, joista on näköyhteys tuulivoimaloihin. Valot kuitenkin erottuvat erityisesti pi-

meällä säällä selkeästi puuston latvuston yläpuolella, vaikka itse voimalat eivät nä-

kyisikään.  

Tuulivoimaloiden meluvaikutukset voivat heikentää tuulivoimapuiston lähialu-

eella asuvien asumisviihtyisyyttä. Melumallinnuksen mukaan tuulivoimaloiden ääni 

ei ylitä ohjearvoja lähimmissäkään asuinrakennuksissa. Asukkaat voivat kuitenkin 

kokea tuulivoimaloiden tuottaman melun epämiellyttävänä tai häiritsevänä, vaikka 

ohjearvot eivät ylittyisikään. Melun kokeminen on aina subjektiivista. Samanlainen 

ääni voidaan erilaisessa tilanteessa ja ympäristössä kokea eri tavoin. Tasaisen ää-

nen on todettu häiritsevän vähemmän kuin vaihtelevan äänen.  

Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia on arvioitu mallinnuksen perusteella. 

Tuulivoimalan lavat muodostavat kirkkaalla säällä liikkuvia varjoja, minkä asukkaat 

voivat havaita valon voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti 

vilahtavana varjona. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset havaitaan 

parhaiten keväällä ja kesällä, kun aurinko paistaa eniten. Varjostusmallinnuksen 

mukaan tuulivoimapuiston länsipuolella sijaitseva lomarakennus sijoittuu 8 h/a var-

jostusalueen sisälle. 1 h/a varjostusalueen sisälle sijoittuu 7 asuinrakennusta ja 3 

lomarakennusta.  

Melu- ja varjostusmallinnusten mukaan tuulivoimapuiston ei arvioida aiheuttavan 

merkittävää haittaa tuulivoimapuiston lähialueen asukkaiden ja loma-asukkaiden 

asumisviihtyisyydelle. On kuitenkin huomioitava, että asukkaat voivat kokea tuuli-

voimaloiden äänen sekä varjostus- ja välkevaikutukset epämiellyttävinä ja häirit-

sevinä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään.  

 

Tuulivoimapuiston asumisviihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset koh-

distuvat eniten tuulivoimaloiden lähellä asuviin ja niihin asukkaisiin, jotka kokevat 

maisemavaikutukset tai tuulivoimaloiden äänen, välkkeen tai varjostuksen häirit-

seväksi. Asukkaat kokevat vaikutukset yksilöllisesti. Esimerkiksi kaikki lähellä asu-

vat eivät välttämättä koe tuulivoimaloiden vaikutuksia kielteisinä, mutta toisaalta 

varsin kaukanakin asuvat voivat kokea vaikutukset kielteisiksi. 

11.16.2 Vaikutukset virkistyskäyttöön 

Perheniemen tuulivoimapuiston vaikutukset hankealueen ja sen lähiympäristön vir-

kistyskäyttömahdollisuuksiin ovat vähäiset. Perheniemen tuulivoimapuiston aluetta 

voidaan käyttää virkistykseen, ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon 

tarkkailuun samalla tavalla kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamistakin. Tuuli-

voimalaitoksien rakentamista ja huoltoa varten rakennettava huoltotieverkosto voi 
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myös helpottaa alueella liikkumista ja virkistyskäyttöä. Virkistyskäyttömahdollisuu-

det poistuvat ainoastaan tuulivoimaloiden perustusten ja sähköaseman alueilta, 

mutta näiden alueiden osuus hankealueen kokonaispinta-alasta on pieni.  

Tuulivoimapuisto muuttaa kuitenkin toteutuessaan alueen metsäistä ympäristöä. 

Alueella liikkuvat voivat kokea maisemassa tapahtuvat muutokset sekä voimaloi-

den äänen ja näkymisen virkistyskäyttöä häiritsevänä. Haitalliset vaikutukset ko-

rostuvat erityisesti sellaisilla alueilla, jotka ovat asukkaille tärkeitä virkistyskohteita 

ja joilla asukkaat liikkuvat paljon. Myös mahdolliset turvallisuus- ja terveysriskeihin 

liittyvät pelot voivat heikentää virkistyskäytön miellyttävyyttä. Alueen virkistys-

käyttäjien ympäristö muuttuu tuulivoimarakentamisen seurauksena, mutta koko-

naisuutena vaikutukset ovat vähäisiä.  

 

11.17 Yhteisvaikutukset 

Suunnitellun tuulivoimapuiston läheisyyteen ei sijoitu muita tuulivoimapuistoja, 

joiden kanssa voisi syntyä yhteisvaikutuksia. 
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12 OSAYLEISKAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEI-

SIIN, MAAKUNTAKAAVAAN SEKÄ YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSIIN 

12.1  Osayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa MRL:n mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ot-

taa huomioon ja niiden toteutumista tulee edistää kuntien kaavoituksessa. Valta-

kunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia sekä 

velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. 

Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava 

osayleiskaava ja sen suunnittelussa sovelletaan valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden erityistavoitteita. 

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET HUOMIOIMINEN  OSAYLEISKAAVASSA 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkit-
tävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja ke-
hittämismahdollisuudet   
 

Osayleiskaavalla ei ole heikentäviä vaikutuksia kansainvälisesti tai valtakun-
nallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuudelle tai ke-
hittämismahdollisuuksille.  

 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaa-
dusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 
 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on huomioitu ja arvioitu melusta ai-
heutuvia vaikutuksia. Ympäristöhallinnon ajankohtaisten ohjeiden mukai-
sesti laadittujen mallinnusten sekä voimassa olevien tuulivoimamelun oh-
jearvojen mukaisesti tuulivoimapuistosta ei aiheudu merkittäviä ympäristö- 
tai terveyshaittoja.  

Tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää elinympäristön laadun heikkene-
mistä. Alueella asuvat ja lomailevat voivat kokea tuulivoimapuiston aiheut-
tamat hyvin monella tavalla riippuen taustoistaan ja asenteistaan. 

 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuu-
den tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset 
kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 
 

Maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet on huomioitu osayleiskaavoi-
tuksessa.  

 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta. 
 

Kulttuuriperinnön osalta hanke ei tuhoa kulttuuriympäristöjä tai arvokasta 
rakennusperintöä.   

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet on tunnistettu ja 
paikannettu hankkeen ympäristöselvityksissä, jolloin ne voidaan ottaa huo-
mioon hankkeen jatko-suunnittelussa. 

 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säily-
mistä. 
 

Osayleiskaavoituksessa ja tuulivoimapuiston rakenteiden suunnittelussa on 
huomioitu luonnon monimuotoisuutta lisäävät alueet sekä pyritty vähentä-
mään näihin kohdistuvia vaikutuksia. Alueelle sijoittuu vain paikallisesti ar-
vokkaita, luonnon monimuotoisuutta lisääviä kohteita.  

 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
 

Virkistyskäytön osalta hankealueen metsästyskäyttö liittyy alueella viihty-
viin riistakantoihin. Tuulivoimaloiden ei arvioida merkittävässä määrin vä-
hentävän alueen metsästettäviä riistakantoja tulevaisuudessa. Tuulivoima-
loiden aiheuttama melu voi heikentää alueen houkuttelevuutta virkistyskäy-
tön kannalta. 

 

Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkit-
tävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden […] säilymi-
sestä. 
 

Tuulivoimapuiston rakenteiden johdosta pieni osuus suunnittelualueen 
metsästä muuttuu rakennetuksi alueeksi. Laajempia, yhtenäisiä maa- ja 
metsätalousalueita ei kuitenkaan pirstoudu.  
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12.2  Osayleiskaavan suhde maakuntakaavoitukseen 

Osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu tarkemman suunnittelutason selvityk-

siä, joiden perusteella voidaan osoittaa, että tuulivoiman sijoittuminen alueelle ei 

aiheuta merkittäviä vaikutuksia luonnon- kulttuuriympäristön tai muun maankäy-

tön ja asutuksen osalta. Alueelle ei voimassa olevassa maakuntakaavassa sijoitu 

sellaisia seudullisia tai paikallisia maankäyttötavoitteita, jotka olisivat ristiriidassa 

tuulivoimapuiston toteuttamisen kanssa.  

Alueella voimassa olevassa, Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa on todettu, 

että: 

 

Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä yllä olevat tavoit-

teet on huomioitu.  

12.3  Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Yleiskaavaa laadittaessa on selvitettävä ja otettava huomioon MRL:ssa (39 §) mää-

ritellyt yleiskaavan sisältövaatimukset siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan 

ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomis-

tajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Lisäksi laadittaessa MRL 

77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen li-

säksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huomioitava tuulivoimarakentamista 

koskevat yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset. 

Kaava on laadittu siten, että se tukee maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n yleis-

kaavan sisältövaatimuksia sekä MRL 77 §:n tuulivoimarakentamista koskevia sisäl-

tövaatimuksia. 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen 
edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuuli-
voimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voi-
malan yksiköihin. 
 

Alueella tarvittava huoltotieverkosto pystytään rakentamaan pääasiassa 
olemassa olevaa tiestöä hyödyntäen. Tuulivoimaloiden komponentit voi-
daan kuljettaa alueelle useaa eri reittiä maanteitä pitkin.  Tuulivoimapuiston 
kuljetusten suuntautuminen hankealueelle tarkentuu prosessin edetessä. 

 

Tuulivoima on energiantuotannossa luonnon kestävää hyödyntämistä.  Tuu-
livoima parantaa maakunnallista energiantuotantoa ja on Suomen ilmasto-
politiikan mukaista kehitystä. 

 

Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti ole-
massa olevia johtokäytäviä. 
 

Voimajohtolinjauksissa pyritään hyödyntämään olemassa olevia johtokäytä-
viä. 
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Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;   

3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 

ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta ta-

sapainoiseen elinympäristöön; 

6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7. ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

9. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

 

Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on otettu huomioon MRL 39 § 

mukaiset sisältövaatimukset.  

Osayleiskaava tukeutuu tiestön osalta pääosin olemassa olevaan infrastruktuuriin. 

Osayleiskaava perustuu maisemaa, rakennettua ympäristöä, luonnonarvoja sekä 

ympäristöhaittoja (melu, varjostus) koskeviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. 

Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita merkittävästi alueella liikkumista, ei-

vätkä heikennä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Alueilla nykyisin harjoitet-

tava maankäyttö (maa- ja metsätalous) voi jatkua ennallaan. Kaikilla maanomista-

jilla on edelleen mahdollisuus käyttää omistamiaan kiinteistöjä nykyisellä ja alueelle 

tavanomaisella tavalla.  

Kaavaan on merkitty tuulivoimaloiden vaatimat alueet ja huomioitu teknisen huol-

lon ja sähkön siirron järjestäminen, kuten huoltoteiden, kaapelointien ja sähköverk-

koon liittymisen järjestämismahdollisuudet. 

Laadittaessa MRL:n 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleis-

kaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, 

että: 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä 

alueella; 

 

2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan 

ja ympäristöön; 

 

3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

 

Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on otettu huomioon tuulivoima-

rakentamista koskevat erityiset sisältövaatimukset. Osayleiskaavan sisältö, esitys-

tapa ja mittakaava on laadittu yleiskaavan ohjausvaikutukset huomioiden. 

Osayleiskaavan mittakaava on 1:10 000. Kaavakartalle on rajattu tuulivoimaloiden 

alueet, jotka ohjaavat suoraan rakennuslupamenettelyä. 
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Suunnittelun yhteydessä on selvitetty kattavasti tuulivoimaloiden vaikutuksia mai-

semakuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen, muinais-

muistoihin, virkistystarpeisiin sekä asuin- ja elinympäristöjen laatunäkökohtiin. 

Hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitu teknisen huollon ja säh-

kön siirron järjestäminen, kuten huoltoteiden, kaapelointien ja sähköverkkoon liit-

tymisen järjestämismahdollisuudet. 

Edellytykset sähköverkkoon liittymiselle selvitetään sekä ympäristöllisestä että tek-

nisestä näkökulmasta. 

 

13 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

rakennuslupaa. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisesti voidaan suoraan 

myöntää rakennusluvat tuulivoimaloiden rakentamiselle. Kaavan toteuttaminen 

voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden ra-

kentamisella. Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta, koneistoja 

uusimalla käyttöikää voidaan jatkaa noin 50 vuoteen asti. Käytön päätyttyä voima-

loiden maanpäälliset osat puretaan ja alue maisemoidaan, jollei alueelle rakenneta 

uutta voimalaa. 

Laki määrää, että jokaiselle tuulivoimalalle on haettava ilmaliikennepalvelun tarjo-

ajalta (ANS Finland Oy) lentoestelausunto. ANS Finland Oy toteaa lausunnossaan, 

tuleeko voimalalle hakea lentoestelupa. Mikäli lupa tulee hakea, päätöksen lentoes-

teluvasta tekee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 
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