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HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEIS-

KAAVAT 
 

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavoja koskeva valmistelu-

vaiheen aineisto (kaavaluonnokset, kaavaselostus ja selvitykset) sekä osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmat ovat olleet Halsuan kunnanhallituksen päätöksillä 

3.12.2019 § 116 (Kannisto) ja 5.12.2019 § 128 (Honkakangas), MRL:n 62 §:n ja 

MRA 30 §:n mukaisesti, julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 

aikavälillä 10.12.2019−7.2.2020. Nähtäville asettamisesta on kuulutettu kuntatie-

dotteessa sekä Halsuan kunnan internetsivuilla. Kaava-alueen maanomistajille on 

lähetetty infokirjeet. 

Yleiskaavaluonnoksista pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Pohjan-

maan ELY-keskus, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan kaupunki, Lestijärven kunta, 

Perhon kunta, Vetelin kunta, Kaustisten kunta, Museovirasto, K. H. Renlundin mu-

seo, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, 2. logistiikkaryk-

mentti, Metsähallitus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Väylä, Traficom, 

Fingrid, Finavia, Digita. 

Lausuntoja yleiskaavaluonnoksesta saatiin 12 ja mielipiteitä 13. 
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1 LAUSUNNOT 

1.1 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
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Kaavanlaatijan vastine 

Maakuntakaavan suhdetta vireillä olevaan hankkeeseen on arvioitu laajemmin 

kaavaselostuksessa. OAS:ssa on käyty läpi vain kevyesti hankkeen sijoittumi-

nen maakuntakaava-alueelle ja sitä koskevia merkintöjä. 

Vaikutuksia liikenteeseen on arvioitu laajemmin osana YVA:a ja myös kaava-

selostuksen luvussa 8.13 (sisältäen alustavat kuljetusreitit satamista). Laa-

jempi selvitys ei ole tässä vaiheessa perusteltu, koska ei voida vielä varmuu-

della tietää voimalakuljetusten reittejä. Voimaloiden saapumissatamakaan ei 

ole tässä vaiheessa varma. 

Osallisiin viranomaisiin on lisätty kaavaehdotusvaiheessa Metsähallitus, Metsä-

keskus ja Luonnonvarakeskus LUKE. 

Virheelliset viittaukset maakuntakaavan tv-alueiden numerotunnuksiin on kor-

jattu kaavaselostukseen. 

Kaavaluonnoksissa on tutkittu hankkeen maksimivaihtoehtoa (YVA:n VE1). 

Kaavaluonnoksista saadun palautteen sekä yhteysviranomaisen YVA:sta anta-

man perustellun perusteella on muokattu suunnitelmia ja esitetty kaavaehdo-

tus. Kaavaehdotuksessa molemmat kaava-alueet ovat merkittävästi supistu-

neet kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan tv-alue-

rajausta. Honkakankaan alueella muutos on tehty voimalapaikkojen uudelleen-

sijoittelulla, eikä voimalamäärää ole tarvinnut laskea. Kanniston alueella voi-

maloiden uudelleensijoittelun lisäksi voimaloista on myös vähennetty viisi. Alla 
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olevassa kuvassa on esitetty kaavaehdotusten suhde maakuntakaavan tv-alue-

rajaukseen. Honkakankaan alueella 28 voimalasta 18 sijoittuu maakuntakaa-

van tv-alueelle, 6 hyvin lähelle rajaa ja 4 hieman etäämmälle. Kanniston alu-

eella 21 voimalasta 14 sijoittuu maakuntakaavan tv-alueelle, 1 hyvin lähelle 

rajaa ja 6 hieman etäämmälle. 

 
Kuvassa ehdotusvaiheen kaavarajaukset on esitetty violetilla. Maakuntakaavan 

tv-aluerajaukset on esitetty mustalla viivalla. Sinisellä on esitetty vanhat luon-

nosvaiheen mukaiset voimalapaikat (YVA:n VE1) ja punaisella uudet ehdotus-

vaiheen voimalapaikat. 

Maakuntakaavan tv-alueiden aluekohtaisten määräysten osalta yleiskaavojen 

suhdetta maakuntakaavaan arvioidaan seuraavasti: 

 Maakuntakaavan määräyksissä edellytetään, että tarkemmassa suun-

nittelussa tulee turvata läheisten maakotkan reviirien säilyminen koh-

dealueilla 74_701, 74_702, 74_704. Hankkeen kotkaselvitysten perus-

teella Kanniston yleiskaava-alueen suunnitellut voimalat eivät aiheuta 

merkittäviä vaikutuksia kotkan reviireille ja ovat toteutettavissa. Hon-

kakankaan osalta tuulivoimapuiston pohjois- ja luoteisosista on 
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poistettu ne tuulivoimalat, jotka saaduissa lausunnoissa on edelly-

tetty poistettavaksi ja jotka eivät käytettävissä olevien tietojen (mm. 

elinympäristömalli, kotkan havaittu liikkuminen) perusteella olisi toteu-

tettavissa Kotkannevan reviiriin kohdistuvien vaikutusten vuoksi. 

Elinympäristömallin perusteella kotkat liikkuivat runsaasti kyseisten tuu-

livoimaloiden alueella ja niiden lähiympäristössä, minkä lisäksi kotkien 

havaittiin myös maastoselvitysten perusteella liikkuvan samalla alueella. 

Tuulivoimaloiden poistamisella vaikutusten arvioidaan laskevan merkit-

tävistä kohtalaiselle tasolle. Tämän arvioinnin perusteella ja kotkaan 

kohdistuvien vaikutusten osalta Kanniston ja Honkakankaan tuulivoima-

puiston kaavaehdotuksissa esitetty ratkaisu olisi toteutettavissa koko-

naisuudessaan. Maankuntakaavan tv-alueita koskevien kotkaan liitty-

vien tavoitteiden osalta yleiskaava-alueet eivät siis enää ole ristiriidassa 

maakuntakaavan kanssa. 

o Kohdekohtaisissa määräyksissä edellytettiin myös, että metsä-

peurojen vasomisalueisiin tulee turvata riittävä etäisyys kohdealueilla 

74_701, 74_702, 74_704. Metsäpeuran kesäelinympäristöjä ja potenti-

aalisia vasomisalueita on selvitetty valmisteluvaiheen jälkeen tarkem-

min Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tuoreimpien metsäpeurojen satel-

liittipantaseurantatietojen perusteella (vuodet 2010-2019/2020, yht. 98 

merkittyä peuravaadinta). Paikannukset jaettiin eri vuodenkierron 

ajoille, jotta erityisesti kesäajan elinympäristöistä (toukokuu – syyskuu) 

saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa. Näin saadusta aineistosta tuotet-

tiin paikannustiheyksiin perustuva rasterikartta, josta selviää peurojen 

suhteelliset tilankäytön erot ruutujen välillä (ts. mitä enemmän ruu-

dussa on havaintoja, sen enemmän sitä peurat käyttävät). Lisäksi yk-

sittäisten peurayksilöiden paikannuspisteistä laadittiin peurayksilökoh-

tainen liikkumisaineisto, jossa peurojen liikkumisreitit on esitetty vii-

voina.   

Aineiston perusteella viimeisen kymmenen vuoden aikana Honkakan-

kaan alueella on oleillut kahtena vuonna kesäaikaan pidempiaikaisesti 

kaksi pantavaadinta. Näistä toinen on kesänä 2017 oleillut pääasiallisesti 

hankealueen ulkopuolella – alueen itäpuoleisilla suo- ja metsäalueilla. 

Kanniston alueella on ollut yhden pantavaatimen kesäelinympäristö ai-

nakin kolmena perättäisenä kesänä (2010-2012). Myös kyseisen vaati-

men kesäelinympäristön painopiste on ollut hankealueen ulkopuolella. 

Lisäksi kymmenen vuoden aikana molempien tuulivoima-alueiden 

kautta on vaeltanut kesäaikaan satunnaisesti muutamia muita vaatimia, 

mutta ne eivät ole jääneet alueille pidemmäksi aikaa. Koska GPS-pan-

tojen toiminta-aika on rajallinen, osa peuroista voi edelleen elää alueilla, 

vaikka paikannuksia ei olisi viime vuosina saatukaan. Useina kesinä 

kaava-alueilta ei kuitenkaan ole saatu lainkaan pysyviin kesäelinympä-

ristöihin viittaavia paikannuksia. 

Havaitut kesäelinympäristöt kaava-alueilla sijoittuvat tiheän metsäauto-

tieverkoston rikkomille metsä- ja suoalueille, jotka eivät edusta metsä-
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peuran kannalta erityisen laadukkaita vasomisympäristöjä. Mm. vaati-

mus 1km etäisyyteen tiestä (Puoskari 2017) ei täyty yhdelläkään koh-

teella. Lähimmät tuulivoimalat sijoittuvat muutamien satojen metrien 

etäisyydelle mahdollisista vasomisalueista, pääosin alueella jo olemassa 

olevien metsäautoteiden läheisyyteen. Voimaloiden huoltotiestö sijoit-

tuu valtaosin nykyisille metsäautoteille ja uudet tieosuudet nykyisiä teitä 

kauemmas mahdollisista vasomisalueista. Elinympäristövaikutukset 

jäävät kaava-alueiden luonnonympäristön nykytilanne huomioon ottaen 

hyvin vähäisiksi. Rakennusvaiheessa peurat saattavat karkottua alu-

eelta, mutta niiden on mahdollista palata rakennusvaiheen jälkeen. Vai-

kutuksia voidaan lieventää ajoittamalla rakennusvaihe herkillä alueilla 

lisääntymiskauden ulkopuolelle. 

GPS-satelliittipannoitetut vaatimet edustavat satunnaisotosta Suomen-

selän alueen noin 600-800 lisääntymisikäisestä vaatimesta ja tuulivoi-

mapuiston alueella voi elää myös pannoittamattomia vaatimia. Havain-

toaineiston kattavuus huomioiden (10 vuotta ja 98 pannoitettua vaa-

dinta) aineiston arvioidaan kuitenkin antavan erittäin hyvän kuvan peu-

rojen kesäelinympäristöjen ja tärkeiden vasomisalueiden painopistealu-

eista Suomenselällä. Kaikista seuranta-ajan paikannuksista vain selvästi 

alle 2 % sijoittuu kaava-alueille ja lisääntymiskauden paikannuksista 

vielä vähäisempi osuus. Tämä kuvastaa sitä, että alueet eivät ole met-

säpeuran erityisessä suosiossa. Aineiston perusteella tuulivoimapuistot 

eivät sijoitu metsäpeurapopulaation tärkeälle ydinalueelle, vaan ennem-

minkin sen laidalle. Metsäpeuran kannalta tärkeille vasomisalueille ei ar-

vioida muodostuvan merkittäviä häiriövaikutuksia, koska tiheimmät ha-

vaintokeskittymät sijoittuvat riittävän kauas tuulivoimapuistoista.  

Metsäpeuralle muodostuvia vaikutuksia on vähennetty siten, että Kan-

niston alueen pohjoisosista on poistettu ne voimalat, jotka ovat sijoittu-

neet ainakin yhden pantavaatimen kesäelinympäristölle.  Lisäksi Honka-

kankaan alueen pohjoisosista on poistettu ne voimalat, jotka sijoittuivat 

lähelle Kotkannevan tunnettuja vasomisympäristöjä. Kaavaehdotuk-

sessa molemmat kaava-alueet ovat kokonaisuutena merkittävästi supis-

tuneet kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan 

tv-aluerajausta. Metsäpeurojen osalta hankkeen häiriövaikutukset koh-

distuvat nykytilanteessa selvästi luonnosvaihetta suppeammalle alu-

eelle.  

Kaavaehdotusvaiheeseen toteutettujen muutosten jälkeen ja 

aiemmin laaditun ja nyt täydennetyn vaikutusten arvioinnin pe-

rusteella Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuiston arvioi-

daan olevan metsäpeuraan kohdistuvien vaikutusten osalta to-

teuttamiskelpoinen. Tarkentuneiden tietojen perusteella hank-

keen ei myöskään arvioida olevan merkittävästi ristiriidassa 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetyn arvioinnin tai ko. 

tuulivoima-alueiden suunnittelumääräysten kanssa. 
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Metsäpeurojen liikkumista kuvaava aineisto vuosien 2010-2020 ajalta 

(paikannuksista muodostettu 1x1 km tiheysrasterikartta sekä yksittäis-

ten peurojen liikkeet eri vuosina perustuen 4 tunnin välein tehtyihin pai-

kannuksiin) on esitetty salaisissa, vain viranomaiskäyttöön tarkoite-

tuissa liitekartoissa.  

o Tuulivoima-alueella 74_701 (koskee vain Honkakankaan yleis-

kaava-aluetta) tulee lisäksi erityisesti huomioida luonnon monimuotoi-

suuden kannalta arvokkaiksi todettujen suoluontokohteiden säilyminen. 

Hankkeessa toteutettujen luontoselvitysten ja niiden pohjalta laadittu-

jen vaikutusarviointien perusteella Honkakankaan yleiskaava-alue ei 

heikennä maakuntakaavassa esitettyjen arvokkaiden suoalueiden olo-

suhteita. Voimalasijoittelun ja tielinjausten tarkemman suunnittelun jäl-

keen rakentamisalueet eivät vaikuta soiden hydrologisiin olosuhteisiin 

valumavesiä patoamalla tai vesiä suoalueelle ohjaamalla. Honkakan-

kaalla voimaloita sijoittuu useiden maakuntakaavassa esitettyjen suo-

luontokohteiden ympäristöön. Tästä huolimatta vaikutukset jäävät suo-

alueiden laiteilla oleville suotyypeille vähäisiksi tai vaikutuksia ei muo-

dostu lainkaan.  Honkakankaan yleiskaava-alue ei ole ristiriidassa maa-

kuntakaavan tavoitteiden kanssa suoluontokohteiden osalta. Ehdotus-

vaiheessa useita voimaloita on siirretty etäämmälle suoalueista, 

mikä on parantanut tilannetta entisestään (ks. alla oleva). 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEIS-

KAAVAT 
 10 

(130) 
    
29.6.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 
Kuvassa on esitetty kaikki hankkeessa tunnistetut luontokohteet vihreällä ra-

jauksella. Sinisellä on esitetty vanhat luonnosvaiheen mukaiset voimalapaikat 

(YVA:n VE1) ja punaisella uudet ehdotusvaiheen voimalapaikat. 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma, josta voidaan perustellusti poi-

keta tarkemmassa suunnittelussa. Ympäristöministeriön Maakuntakaavan oi-

keusvaikutukset -oppaan mukaan maakuntakaavasta voidaan yksityiskohtai-

semmassa kaavassa poiketa. Maakuntakaavaa voidaan ensinnäkin täsmentää 

yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä, eli maakuntakaavassa esitetty 

maankäyttöratkaisu tai kehittämisperiaate voi tarkentua kuntakaavoituk-

sessa/tuulivoimayleiskaavassa. Toisena poikkeuksena on hyväksyttävä eroa-

vuus maakuntakaavasta. Ympäristöministeriön oppaan mukaan maakuntakaa-

vassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtai-

semmassa kaavassa muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös luopua. Edel-

lytyksenä tällöin kuitenkin on, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja ta-

voitteet eivät vaarannu. Lähtökohtana siten on, että maakuntakaavan tavoite 

on turvattava samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poike-

taan. Ratkaisun perusteet tulee esittää kaavaselostuksessa. Hyväksyttävä 

eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä periaatteista 
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poikkeamista eikä myöskään maakuntakaavassa erityisesti tutkitusta sijainti-

paikasta poikkeamista. Tarkempien selvitysten perusteella voidaan rajoihin 

tehdä kuitenkin perusteltuja muutoksia. Hankkeen ehdotusvaiheen supis-

taminen ja edellä todettu huomioiden hanke ei ole ristiriidassa maa-

kuntakaavan tavoitteiden kanssa ja näin ollen jäljelle jäänyttä poikkea-

mista maakuntakaavan tv-aluerajauksesta voidaan pitää hyväksyttä-

vänä eroavuutena. 

Kaavaselostuksen kappaleen 8.7.3 näkymäalueanalyysia koskeva kuva (kuten 

kaikki muutkin selostuksen kartat ja mallinnukset) on päivitetty vastaamaan 

kaavaehdotuksessa esitettyä ratkaisua.  

Hankkeen supistamisella, voimalasiirroilla sekä roottorikokoa pienentämällä on 

saatu vähennettyä välkettä merkittävästi. Kun puuston suojaavaa vaikutusta ei 

oteta huomioon, tuulivoimapuistoa lähimpien asuin- ja lomarakennusten piha-

piirissä varjostusvaikutus on yli 8 h/a (a=vuosi) yhden asuinrakennuksen ja 

yhden loma-asunnon kohdalla. Asuinrakennus Q:lle (Lestijärventie 1957) syn-

tyy varjostusvaikutusta 8 tuntia 26 minuuttia ja lomarakennus AO:lle (Kannis-

tontie, Kivioja) 8 tuntia 17 minuuttia. Suositusarvojen ylitykset ovat näin ollen 

vähäisiä. Tuulivoimapuistoa lähimpien asuin- ja lomarakennusten pihapiirissä 

varjostusvaikutus on laskelmien mukaan alle 8 h/a kaikissa kohteissa, kun 

puuston suojaava vaikutus huomioidaan. Lisäksi välkkeen yhteisvaikutusmal-

linnuksessa Lestijärven hankkeen kanssa syntyy asuinrakennukselle AM välke-

vaikutusta 14 tuntia 30 minuuttia, josta Halsuan hankkeen osuus on 5 tuntia ja 

43 minuuttia. Kun puuston suojaava vaikutus huomioidaan, tippuu kohteen AM 

varjostusvaikutus yhteensä 5 tuntiin 47 minuuttiin. Rakennuslupavaiheessa 

mallinnus tehdään uudestaan, kun on selvillä lopullinen rakennettava voimala-

tyyppi sekä voimalan sijainti tv-alueen sisällä esimerkiksi tarkentavien pohja-

tutkimusten perusteella. Uuden mallinnuksen perusteella saadaan tieto, missä 

ylityksiä mahdollisesti edelleen syntyy. Mahdollinen ylitys ratkaistaan rajoitta-

malla kyseisten voimaloiden käyttöä niinä vuoden- ja vuorokauden ajankohtina, 

jolloin ylitys syntyy. Asia ratkaistaan lopullisesti siis rakennuslupavaiheessa. 

Kanniston kaava-alueen osalta sähköasema sijoittuu kaava-alueen ulkopuo-

lelle. Honkakankaan kaavakartalle on merkitty sähköaseman ohjeellinen si-

jainti. Kaavaselostuksen lukuun 9.3 on lisätty kuva hankkeen sähkönsiirron jär-

jestämisestä. 
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1.2 Keski-Pohjanmaan liitto 
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Kaavanlaatijan vastine 

Hankkeen muuttolinnustoa koskeva vaikutustenarviointi löytyy laajemmin kaa-

vaselostuksen luvusta 8.8.4. Johtopäätös on tiivistetty myös maakuntakaavaa 

koskevaan kaavaselostuksen lukuun 8.3.3. 

Suurten petolintujen osalta lähtötiedoiksi on hankittu petolintuja ja muita suo-

jelullisesti arvokkaita lintulajeja koskevia pesäpaikkatietoja Metsähallituksen 

petolinturekisteristä sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimis-

tosta ja Sääksirekisteristä. Kaava-alueiden lähiympäristössä ei ole tiedossa ole-

via sääksen käytössä olevia pesäpaikkoja, eikä lajista saatu tuntemattomiin re-

viireihin viittaavia havaintoja vuoden 2019 kotkatarkkailujen yhteydessä. Seu-

dulla on tiedossa myös merikotkan pesäpaikkoja, mutta ne sijoittuvat selvästi 

etäämmälle kaava-alueista, eikä merikotkienkaan havaittu liikkuvan kaava-alu-

eilla vuoden 2019 kotkatarkkailujen yhteydessä. Maakotkan ja muiden suurten 

petolintujen osalta vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa ja maakotkan 

osalta erityisesti salassapidettävässä erillisraportissa. 

Kaavaehdotusvaiheessa Honkakankaan kaava-alueelle suunniteltuja 

tuulivoimaloita on vähennetty alueen pohjoisosasta siten, että alue on 

nykyisellään arvioitu kotkan osalta toteuttamiskelpoiseksi. Tämän 

myötä myöskään maakotkaan liittyvät maakuntakaavan tavoitteet eivät vaa-

rannu. Maakotkaan kohdistuvien vaikutusten lieventämiskeinoja on käsitelty 

erillisraportissa. Erilaiset kamera- ja tutkateknologiat kehittyvät nopeasti, ja ne 

tulevat ajan saatossa todennäköisesti entistäkin käyttökelpoisemmiksi lieven-

nysvaihtoehdoiksi esimerkiksi suurten petolintujen osalta. 

Kohdekohtaisissa määräyksissä edellytettiin myös, että metsäpeurojen vaso-

misalueisiin tulee turvata riittävä etäisyys kohdealueilla 74_701, 74_702, 

74_704. Metsäpeuran kesäelinympäristöjä ja potentiaalisia vasomisalueita on 

selvitetty valmisteluvaiheen jälkeen tarkemmin Luonnonvarakeskuksen (LUKE) 

tuoreimpien metsäpeurojen satelliittipantaseurantatietojen perusteella (vuodet 

2010-2019/2020, yht. 98 merkittyä peuravaadinta). Paikannukset jaettiin eri 

vuodenkierron ajoille, jotta erityisesti kesäajan elinympäristöistä (toukokuu – 

syyskuu) saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa. Näin saadusta aineistosta tuo-

tettiin paikannustiheyksiin perustuva rasterikartta, josta selviää peurojen suh-

teelliset tilankäytön erot ruutujen välillä (ts. mitä enemmän ruudussa on ha-

vaintoja, sen enemmän sitä peurat käyttävät). Lisäksi yksittäisten peurayksi-

löiden paikannuspisteistä laadittiin peurayksilökohtainen liikkumisaineisto, 

jossa peurojen liikkumisreitit on esitetty viivoina.   

Aineiston perusteella viimeisen kymmenen vuoden aikana Honkakankaan alu-

eella on oleillut kahtena vuonna kesäaikaan pidempiaikaisesti kaksi pantavaa-

dinta. Näistä toinen on kesänä 2017 oleillut pääasiallisesti hankealueen ulko-

puolella – alueen itäpuoleisilla suo- ja metsäalueilla. Kanniston alueella on ollut 

yhden pantavaatimen kesäelinympäristö ainakin kolmena perättäisenä kesänä 

(2010-2012). Myös kyseisen vaatimen kesäelinympäristön painopiste on ollut 

hankealueen ulkopuolella. Lisäksi kymmenen vuoden aikana molempien tuuli-

voima-alueiden kautta on vaeltanut kesäaikaan satunnaisesti muutamia muita 

vaatimia, mutta ne eivät ole jääneet alueille pidemmäksi aikaa. Koska GPS-
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pantojen toiminta-aika on rajallinen, osa peuroista voi edelleen elää alueilla, 

vaikka paikannuksia ei olisi viime vuosina saatukaan. Useina kesinä kaava-alu-

eilta ei kuitenkaan ole saatu lainkaan pysyviin kesäelinympäristöihin viittaavia 

paikannuksia. 

Havaitut kesäelinympäristöt kaava-alueilla sijoittuvat tiheän metsäautotiever-

koston rikkomille metsä- ja suoalueille, jotka eivät edusta metsäpeuran kan-

nalta erityisen laadukkaita vasomisympäristöjä. Mm. vaatimus 1km etäisyyteen 

tiestä (Puoskari 2017) ei täyty yhdelläkään kohteella. Lähimmät tuulivoimalat 

sijoittuvat muutamien satojen metrien etäisyydelle mahdollisista vasomisalu-

eista, pääosin alueella jo olemassa olevien metsäautoteiden läheisyyteen. Voi-

maloiden huoltotiestö sijoittuu valtaosin nykyisille metsäautoteille ja uudet tie-

osuudet nykyisiä teitä kauemmas mahdollisista vasomisalueista. Elinympäris-

tövaikutukset jäävät kaava-alueiden luonnonympäristön nykytilanne huomioon 

ottaen hyvin vähäisiksi. Rakennusvaiheessa peurat saattavat karkottua alu-

eelta, mutta niiden on mahdollista palata rakennusvaiheen jälkeen. Vaikutuksia 

voidaan lieventää ajoittamalla rakennusvaihe herkillä alueilla lisääntymiskau-

den ulkopuolelle. 

GPS-satelliittipannoitetut vaatimet edustavat satunnaisotosta Suomenselän 

alueen noin 600-800 lisääntymisikäisestä vaatimesta ja tuulivoimapuiston alu-

eella voi elää myös pannoittamattomia vaatimia. Havaintoaineiston kattavuus 

huomioiden (10 vuotta ja 98 pannoitettua vaadinta) aineiston arvioidaan kui-

tenkin antavan erittäin hyvän kuvan peurojen kesäelinympäristöjen ja tärkei-

den vasomisalueiden painopistealueista Suomenselällä. Kaikista seuranta-

ajan paikannuksista vain selvästi alle 2 % sijoittuu kaava-alueille ja 

lisääntymiskauden paikannuksista vielä vähäisempi osuus. Tämä kuvas-

taa sitä, että alueet eivät ole metsäpeuran erityisessä suosiossa. Aineiston pe-

rusteella tuulivoimapuistot eivät sijoitu metsäpeurapopulaation tärkeälle ydin-

alueelle, vaan ennemminkin sen laidalle. Metsäpeuran kannalta tärkeille vaso-

misalueille ei arvioida muodostuvan merkittäviä häiriövaikutuksia, koska ti-

heimmät havaintokeskittymät sijoittuvat riittävän kauas tuulivoimapuistoista.  

Metsäpeuralle muodostuvia vaikutuksia on vähennetty siten, että Kanniston 

alueen pohjoisosista on poistettu ne voimalat, jotka ovat sijoittuneet ainakin 

yhden pantavaatimen kesäelinympäristölle.  Lisäksi Honkakankaan alueen poh-

joisosista on poistettu ne voimalat, jotka sijoittuivat lähelle Kotkannevan tun-

nettuja vasomisympäristöjä. Kaavaehdotuksessa molemmat kaava-alueet ovat 

kokonaisuutena merkittävästi supistuneet kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt 

lähempänä maakuntakaavan tv-aluerajausta. Metsäpeurojen osalta hankkeen 

häiriövaikutukset kohdistuvat nykytilanteessa selvästi luonnosvaihetta suppe-

ammalle alueelle.  

Kaavaehdotusvaiheeseen toteutettujen muutosten jälkeen ja aiemmin 

laaditun ja nyt täydennetyn vaikutusten arvioinnin perusteella Honka-

kankaan ja Kanniston tuulivoimapuiston arvioidaan olevan metsäpeu-

raan kohdistuvien vaikutusten osalta toteuttamiskelpoinen. Tarkentu-

neiden tietojen perusteella hankkeen ei myöskään arvioida olevan 
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merkittävästi ristiriidassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa esi-

tetyn arvioinnin tai ko. tuulivoima-alueiden suunnittelumääräysten 

kanssa. 

Metsäpeurojen liikkumista kuvaava aineisto vuosien 2010-2020 ajalta (paikan-

nuksista muodostettu 1x1 km tiheysrasterikartta sekä yksittäisten peurojen 

liikkeet eri vuosina perustuen 4 tunnin välein tehtyihin paikannuksiin) on esi-

tetty salaisissa, vain viranomaiskäyttöön tarkoitetuissa liitekartoissa.  

Kaavaehdotuksen tuulivoimalasijoittelusta ei voida arvioida olevan merkittäviä 

vaikutuksia suoluontokohteilla elävälle linnustolle. Tuulivoimalat sijoittuvat 

useamman sadan metrin etäisyydelle suoalueiden keskeisiltä osilta, jotka ovat 

kohteilla linnustolle olennaisimpia elinympäristöjä (soiden märimmät keski-

osat). Käytettävissä olevien tietojen perusteella (FCG:n toteuttamat linnusto-

vaikutusten seurannat 2014-2020, Perämeren koillisrannikko ja Pohjois-Poh-

janmaan lounaisosa), Halsuan suoalueilla esiintyvää lintulajistoa esiintyy edel-

leen myös rakennettujen tuulivoimapuistojen alueella (lammet, kosteikot, suo-

alueet) vaikka tuulivoimalat olisi rakennettu lähemmäksikin kohdetta. Seuran-

tatietojen perusteella näyttää siltä, että linnut eivät merkittävästi häiriinny tuu-

livoimalan toiminnasta, jos niiden elinympäristö alueella säilyy edustavana. 

Suurimmalle osalle suoalueilla elävistä linnuista (esim. kahlaajat, vesilinnusto, 

varpuslinnut) nykyisenkaltaiset korkeat tuulivoimalat, jotka rakennetaan 

etäälle toisistaan, eivät todennäköisesti aiheuta vähäistä suurempia törmäys-

vaikutuksia. Tunnistetuilla linnustollisesti arvokkailla kohteilla elää useampia 

uhanalaisia tai muutoin suojelullisesti arvokkaita lintulajeja, mutta niiden pari-

määrät eivät ole erityisen korkeita. Näillä suokohteilla ei tämän vuoksi ole alu-

eellista merkitystä (eivät ole BirdLife Keski-Pohjanmaan MAALI-kohteita). 

Suoluontokohteiden luontotyyppien osalta 0,5 km varoetäisyys kohteeseen ei 

ole perusteltua, mikäli luontokohteen hydrologisten ominaisuuksien säilyminen 

on muutoin arvioitu nykyisellä voimalasijoittelulla hyväksyttäväksi, jotta mer-

kittäviä negatiivisia muutosvaikutuksia lähimmille suotyypeille ei aiheudu. Koh-

teen luontoarvot sinänsä eivät kärsi maiseman muutoksesta. Tietyillä soilla pe-

sivän linnuston osalta suurempi varoetäisyys on perusteltua ja tämä on nyt 

nykyisessä voimalasijoittelussa huomioitu.  

Töppösenluolikon osalta lähimpiä voimaloita on siirretty kaavan ehdotusvai-

heessa hieman etäämmälle maisema-alueesta. Töppösenluolikon alue on myös 

rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. 

Hankkeen ehdotusvaiheen supistaminen ja edellä todettu huomioiden hanke ei 

ole ristiriidassa maakuntakaavan tavoitteiden kanssa ja näin ollen jäljelle jää-

nyttä poikkeamista maakuntakaavasta voidaan pitää hyväksyttävänä eroavuu-

tena. 
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Kuvassa ehdotusvaiheen kaavarajaukset on esitetty violetilla. Maakuntakaavan 

tv-aluerajaukset on esitetty mustalla viivalla. Sinisellä on esitetty vanhat luon-

nosvaiheen mukaiset voimalapaikat (YVA:n VE1) ja punaisella uudet ehdotus-

vaiheen voimalapaikat. 

Sääksirekisterin tietojen perusteella kaava-alueiden ympäristössä ei ole viime 

vuosina asuttuna olleita sääksen pesäpaikkoja. Esimerkiksi Pahkaharjun alu-

eella toteutetussa kotkatarkkailussa ei havaittu lainkaan sääksen ruokailulen-

toja, vaikka kyseinen tarkkailupaikka sijoittuu tiedossa olevien sääksen pesä-

paikkojen läheisyyteen. Sääksen ruokailulennot näiltä pesäpaikoilta suuntau-

tuisivat todennäköisesti kokonaan Venetjoen tekojärven suuntaan eli poispäin 

kaava-alueilta. 

Kotkannevalta on tehty uusi valokuvasovite ja se on esitetty alla sekä löytyy 

kaavan liitteestä 2. Voimalat näkyvät alueelle hyvin, mutta niille on kuitenkin 

aika runsaasti jo etäisyyttä. Alue ei ole ihmisten liikkumisen kannalta keskeistä 

aluetta. Alueella ei ole retkeilyreittejä ja lähimmiltä teiltä ei synny näkymiä soi-

den yli kohti tuulivoimapuistoa. 
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Uusi valokuvasovite kotkannevalta, 49 voimalaa, etäisyys lähimmistä voima-

loista noin 9,5 km. 

Kaavaselostukseen on lisätty maakuntakaavan 4. vaihekaavan tavoitteet lu-

kuun 5.3.  
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1.3 Museovirasto 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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1.4 K. H. Renlundin museo 
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Kaavanlaatijan vastine 

Kaavamerkintä muinaismuistokohde muutetaan muinaisjäännöskohteeksi. 

Lausunnossa esitettiin seuraava lisäys muinaisjäännöksiä koskeviin kaavamää-

räyksiin. ”Ajantasainen tieto arkeologisesta kulttuuriperinnöstä on saatavilla 

kaikille avoimen kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta (www.kyppi.fi)” 

Lause ei oikeastaan ole määräys ja soveltuu siten paremmin kirjattavaksi kaa-

vaselostukseen muinaisjäännöksiä koskevaan lukuun, ei kaavamääräyksiin. 

Muinaisjäännöksiä koskeva määräys on kirjattu kaavoissa seuraavasti: ”Mui-

naismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaiva-

minen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen 

on muinaismuistolain nojalla kielletty. Kaikista aluetta koskevista toimenpi-

teistä ja suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kohteen nu-

mero viittaa yleiskaavan selostuksen kohdeluetteloon.” Näin ollen koko yleis-

kaava-aluetta koskevissa määräyksissä ei ole tarpeen uudestaan viitata lau-

suntopyyntövelvoitteeseen museoviranomaiselle muinaisjäännöksiä koskevien 

toimenpiteiden osalta. 

Rakentamistoimenpiteiden lähettyville sijoittuvat muinaisjäännökset merkitään 

työmaavaiheessa maastoon ja huolehditaan siitä, ettei niille synny vaikutuksia. 

Kaavaselostuksen lukua 8.6.3 on täydennetty museon edellyttämällä tavalla 

seuraavasti: "Hankkeen jatkosuunnittelussa muinaisjäännöskohteeseen tai sen 

lähiympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä kuten voimaloiden rakentami-

sesta, tie- ja sähkönsiirtolinjauksista, kaivannoista, maa-aineksen otosta ja lä-

jityksestä tulee hyvissä ajoin pyytää museoviranomaisen lausunto." 

Maiseman osalta hankkeen vaikutuksia on pienennetty kaavan ehdotusvai-

heessa. Kaavaehdotuksessa molemmat kaava-alueet ovat merkittävästi supis-

tuneet kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan tv-

aluerajausta. Honkakankaan alueella muutos on tehty voimalapaikkojen uudel-

leensijoittelulla, eikä voimalamäärää ole tarvinnut laskea. Kanniston alueella 

voimaloiden uudelleensijoittelun lisäksi voimaloista on myös vähennetty viisi. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty kaavaehdotusten suhde maakuntakaavan tv-

aluerajaukseen. Honkakankaan alueella 28 voimalasta 18 sijoittuu maakunta-

kaavan tv-alueelle, 6 hyvin lähelle rajaa ja 4 hieman etäämmälle. Kanniston 

alueella 21 voimalasta 14 sijoittuu maakuntakaavan tv-alueelle, 1 hyvin lähelle 

rajaa ja 6 hieman etäämmälle. Voimalat tulevat näkymään ainakin osasta il-

mansuuntia hieman kapeammassa sektorissa kuin aiemmin. Myös voimalamää-

rän lasku vähentää maisemavaikutusta ympäristöön.  

http://www.kyppi.fi/
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Kuvassa ehdotusvaiheen kaavarajaukset on esitetty violetilla. Maakuntakaavan 

tv-aluerajaukset on esitetty mustalla viivalla. Sinisellä on esitetty vanhat luon-

nosvaiheen mukaiset voimalapaikat (YVA:n VE1) ja punaisella uudet ehdotus-

vaiheen voimalapaikat. 
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1.5 2. logistiikkarykmentti (puolustusvoimat) 
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Kaavanlaatijan vastine 

Puolustusvoimien pääesikunta ei vastusta suunnitelmien mukaisten tuulivoima-

loiden rakentamista Halsuan Honkakankaan ja Kanniston alueelle. 2. logistiik-

karykmentillä ei ole huomautettavaa kaava-aineistosta. Lausunto ei edellytä 

toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 

Kaavaehdotuksista pyydetään lausunto myös Suomen turvallisuusverkko 

Oy:ltä osoitteesta asiakaspalvelu.stuve@erllisverkot.fi. 
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1.6 Traficom 
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Kaavanlaatijan vastine 

Digita Oy:n karttapalvelun mukaan yleiskaava-alueiden lähimmät TV-lähetin-

asemat sijaitsevat Kruunupyyssä (radio- ja TV-asema) n. 55 km:n etäisyydellä, 

Pihtiputaalla (radio- ja TV-asema) n. 65 km:n etäisyydellä ja Haapavedellä (ra-

dio- ja TV-asema) n. 85 km:n etäisyydellä. Lisäksi täytelähetinasemia sijaitsee 

Perhossa, Kyyjärvellä ja Alajärvellä, joista lähin on Perhon asema n. 25 km:n 

etäisyydellä yleiskaava-alueista. Alueen asukkaiden tv-signaalin vastaanotto 

voi tapahtua siis useasta eri suunnasta, jolloin voimaloista mahdollisesti aiheu-

tuvat häiriövaikutukset tulisi olla poistettavissa antennia uudelleen suuntaa-

malla.  

Kaavoista on lisäksi pyydetty lausunto verkkoa ylläpitävältä Digita Oy:ltä. Digita 

ei ole lausunut kaavoista kaavojen valmisteluvaiheessa. 
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1.7 Fingrid Oyj 
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Kaavanlaatijan vastine 

Voimajohtoa varten rajattua aluetta on levennetty kaavakartoilla Fingridin edel-

lyttämällä tavalla kattamaan koko voimajohtoaukean kokonaisleveys. 

Kaikki suunnitellut voimalat sijoittuvat etäämmälle voimajohdosta kuin mikä on 

Fingridin suositus vähimmäisetäisyydestä. 
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1.8 Metsähallitus 
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Kaavanlaatijan vastine 

Honkakankaan kaava-alueen pohjoisosasta on kaavan ehdotusvaiheessa siir-

retty kaava-alueen muihin osiin kotkaselvityksen kanssa ristiriidassa olleet 

kuusi tuulivoimalaa, jonka jälkeen kaavan arvioidaan ehdotusvaiheessa olevan 

kotkan osalta toteuttamiskelpoinen.  

Metsäpeuran kannalta tärkeitä elinympäristöjä ovat etenkin kesälaidunalueet 

sekä vasomisalueet. Kesäelinympäristöjä ja potentiaalisia vasomisalueita on 
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selvitetty valmisteluvaiheen jälkeen tarkemmin Luonnonvarakeskuksen (LUKE) 

tuoreimpien metsäpeurojen satelliittipantaseurantatietojen perusteella (vuodet 

2010-2019/2020, yht. 98 merkittyä peuravaadinta). Neljän tunnin välein teh-

dyt paikannukset jaettiin eri vuodenkierron ajoille, jotta erityisesti kesäajan 

elinympäristöistä (toukokuu – syyskuu) saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Näin saadusta aineistosta tuotettiin paikannustiheyksiin perustuva rasterikartta 

(1kmx1km), josta selviää peurojen suhteelliset tilankäytön erot ruutujen välillä 

(ts. mitä enemmän ruudussa on havaintoja, sen enemmän sitä peurat käyttä-

vät). Lisäksi yksittäisten peurayksilöiden paikannuspisteistä laadittiin peurayk-

silökohtainen liikkumisaineisto, jossa peurojen liikkumisreitit on esitetty vii-

voina.  Tiedot on esitetty salaisissa, vain viranomaiskäyttöön tarkoite-

tuissa liitekartoissa.  

Aineiston perusteella viimeisen kymmenen vuoden aikana Honkakankaan alu-

eella on oleillut kahtena vuonna kesäaikaan pidempiaikaisesti kaksi pantavaa-

dinta. Näistä toinen on kesänä 2017 oleillut pääasiallisesti hankealueen ulko-

puolella – alueen itäpuoleisilla suo- ja metsäalueilla. Kanniston alueella on ollut 

yhden pantavaatimen kesäelinympäristö ainakin kolmena perättäisenä kesänä 

(2010-2012). Myös kyseisen vaatimen kesäelinympäristön painopiste on ollut 

hankealueen ulkopuolella. Lisäksi kymmenen vuoden aikana molempien tuuli-

voima-alueiden kautta on vaeltanut kesäaikaan satunnaisesti muutamia muita 

vaatimia, mutta ne eivät ole jääneet alueille pidemmäksi aikaa. Koska GPS-

pantojen toiminta-aika on rajallinen, osa peuroista voi edelleen elää alueilla, 

vaikka paikannuksia ei olisi viime vuosina saatukaan. Useina kesinä kaava-alu-

eilta ei kuitenkaan ole saatu lainkaan pysyviin kesäelinympäristöihin viittaavia 

paikannuksia. 

Havaitut kesäelinympäristöt kaava-alueilla sijoittuvat tiheän metsäautotiever-

koston rikkomille metsä- ja suoalueille, jotka eivät edusta metsäpeuran kan-

nalta erityisen laadukkaita vasomisympäristöjä. Mm. vaatimus 1km etäisyyteen 

tiestä (Puoskari 2017) ei täyty yhdelläkään kohteella. Lähimmät tuulivoimalat 

sijoittuvat muutamien satojen metrien etäisyydelle mahdollisista vasomisalu-

eista, pääosin alueella jo olemassa olevien metsäautoteiden läheisyyteen. Voi-

maloiden huoltotiestö sijoittuu valtaosin nykyisille metsäautoteille ja uudet tie-

osuudet nykyisiä teitä kauemmas mahdollisista vasomisalueista. Elinympäris-

tövaikutukset jäävät kaava-alueiden luonnonympäristön nykytilanne huomioon 

ottaen hyvin vähäisiksi. Rakennusvaiheessa peurat saattavat karkottua alu-

eelta, mutta niiden on mahdollista palata rakennusvaiheen jälkeen. Vaikutuksia 

voidaan lieventää ajoittamalla rakennusvaihe herkillä alueilla lisääntymiskau-

den ulkopuolelle. 

GPS-satelliittipannoitetut vaatimet edustavat satunnaisotosta Suomenselän 

alueen noin 600-800 lisääntymisikäisestä vaatimesta ja tuulivoimapuiston alu-

eella voi elää myös pannoittamattomia vaatimia. Havaintoaineiston kattavuus 

huomioiden (10 vuotta ja 98 pannoitettua vaadinta) aineiston arvioidaan kui-

tenkin antavan erittäin hyvän kuvan peurojen kesäelinympäristöjen ja tärkei-

den vasomisalueiden painopistealueista Suomenselällä. Kaikista seuranta-

ajan paikannuksista vain selvästi alle 2 % sijoittuu kaava-alueille ja 
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lisääntymiskauden paikannuksista vielä vähäisempi osuus. Tämä kuvas-

taa sitä, että alueet eivät ole metsäpeuran erityisessä suosiossa. Aineiston pe-

rusteella tuulivoimapuistot eivät sijoitu metsäpeurapopulaation tärkeälle ydin-

alueelle, vaan ennemminkin sen laidalle. Tärkeille vasomisalueille ei arvioida 

muodostuvan merkittäviä häiriövaikutuksia, koska tiheimmät havaintokeskitty-

mät sijoittuvat riittävän kauas tuulivoimapuistoista.  

Lähiseudulle suunnitellut muut tuulivoimahankkeet sijoittuvat uuden seuranta-

aineiston perusteella selvästi peuroille tärkeiden elinympäristöjen ulkopuolelle, 

eikä hankkeista arvioida aiheutuvan merkittäviä yhteisvaikutuksia.  

Uuden aineiston perusteella kaava-alueiden kautta ei kulje merkittäviä vaellus-

reittejä Natura-alueiden välillä, eivätkä alueet siten muodosta merkittävää es-

tevaikutusta. Metsäpeuralle muodostuvia vaikutuksia on myös vähennetty si-

ten, että Kanniston alueen pohjoisosista on poistettu ne voimalat, jotka 

ovat sijoittuneet ainakin yhden pantavaatimen kesäelinympäristölle.  Lisäksi 

Honkakankaan alueen pohjoisosista on poistettu ne voimalat, jotka si-

joittuivat lähelle Kotkannevan tunnettuja vasomisympäristöjä. Kaavaehdotuk-

sessa molemmat kaava-alueet ovat kokonaisuutena merkittävästi supistu-

neet kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan tv-alue-

rajausta. Näin ollen hankkeen häiriövaikutukset kohdistuvat nykytilanteessa 

selvästi luonnosvaihetta suppeammalle alueelle. Uuden aineiston ja tehtyjen 

muutosten perusteella Natura-alueille kohdistuvat vaikutukset ovat 

aiemmin arvioitua pienemmät. 

Kaavaehdotuksen tuulivoimalasijoittelusta ei voida arvioida olevan merkittäviä 

vaikutuksia suoluontokohteilla elävälle linnustolle. Tuulivoimaloiden sijoittelun 

lähtökohtana on ollut 200 metrin etäisyys luo-alueiden rajalta, minkä lisäksi 

tuulivoimalat sijoittuvat useamman sadan metrin etäisyydelle suoalueiden kes-

keisiltä osilta, jotka ovat kohteilla linnustolle olennaisimpia elinympäristöjä (soi-

den märimmät keskiosat). Käytettävissä olevien tietojen perusteella (FCG:n to-

teuttamat linnustovaikutusten seurannat 2014-2020, Perämeren koillisrannikko 

ja Pohjois-Pohjanmaan lounaisosa), Halsuan suoalueilla esiintyvää lintulajistoa 

esiintyy edelleen myös rakennettujen tuulivoimapuistojen alueella (lammet, 

kosteikot, suoalueet), vaikka tuulivoimalat olisi rakennettu lähemmäksikin koh-

detta. Seurantatietojen perusteella näyttää siltä, että linnut eivät merkittävästi 

häiriinny tuulivoimalan toiminnasta, jos niiden elinympäristö alueella säilyy 

edustavana. Suurimmalle osalle suoalueilla elävistä linnuista (esim. kahlaajat, 

vesilinnusto, varpuslinnut) nykyisenkaltaiset korkeat tuulivoimalat, jotka ra-

kennetaan etäälle toisistaan, eivät todennäköisesti aiheuta vähäistä suurempia 

törmäysvaikutuksia. Tunnistetuilla linnustollisesti arvokkailla kohteilla elää use-

ampia uhanalaisia tai muutoin suojelullisesti arvokkaita lintulajeja, mutta niiden 

parimäärät eivät ole erityisen korkeita. Näillä suokohteilla ei tämän vuoksi ole 

alueellista merkitystä (eivät ole BirdLife Keski-Pohjanmaan MAALI-kohteita) 

Kaava-aluetta on supistettu Honkakankaan pohjoisosissa siten, etteivät Metsä-

hallituksen luontopalvelujen kiinteistöt enää sijoitu kaava-alueelle. 
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1.9 Kaustisen kunta 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEIS-

KAAVAT 
 48 

(130) 
    
29.6.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaehdotuksessa molemmat kaava-alueet ovat merkittävästi supistuneet 

kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan tv-aluera-

jausta. Honkakankaan alueella muutos on tehty voimalapaikkojen uudelleensi-

joittelulla, eikä voimalamäärää ole tarvinnut laskea. Kanniston alueella voima-

loiden uudelleensijoittelun lisäksi voimaloista on myös vähennetty viisi. Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty kaavaehdotusten suhde maakuntakaavan tv-aluera-

jaukseen.  

 
Kuvassa ehdotusvaiheen kaavarajaukset on esitetty violetilla. Maakuntakaavan 

tv-aluerajaukset on esitetty mustalla viivalla. Sinisellä on esitetty vanhat luon-

nosvaiheen mukaiset voimalapaikat (YVA:n VE1) ja punaisella uudet ehdotus-

vaiheen voimalapaikat. 
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Honkakankaan alueella 28 voimalasta 18 sijoittuu maakuntakaavan tv-alueelle, 

6 hyvin lähelle rajaa ja 4 hieman etäämmälle. Kanniston alueella 21 voimalasta 

14 sijoittuu maakuntakaavan tv-alueelle, 1 hyvin lähelle rajaa ja 6 hieman 

etäämmälle. 

Lisää perusteluita poikkeamiselle maakuntakaavan tv-aluerajauksesta vasti-

neessa ELY-keskukselle kohdassa 1.1. 

Natura-alueista on laadittu Natura-arviointi, jossa on huomioitu asianmukai-

sesti alueiden suojeluperusteena oleva lajisto sekä muu lajisto, ja arvioitu tuu-

livoimahankkeen vaikutukset Natura-alueille. 

Hankkeen supistamisella, voimalasiirroilla sekä roottorikokoa pienentämällä on 

saatu vähennettyä välkettä merkittävästi. Kun puuston suojaavaa vaikutusta ei 

oteta huomioon, tuulivoimapuistoa lähimpien asuin- ja lomarakennusten piha-

piirissä varjostusvaikutus on yli 8 h/a (a=vuosi) yhden asuinrakennuksen ja 

yhden loma-asunnon kohdalla. Asuinrakennus Q:lle (Lestijärventie 1957) syn-

tyy varjostusvaikutusta 8 tuntia 26 minuuttia ja lomarakennus AO:lle (Kannis-

tontie, Kivioja) 8 tuntia 17 minuuttia. Suositusarvojen ylitykset ovat näin ollen 

vähäisiä. Tuulivoimapuistoa lähimpien asuin- ja lomarakennusten pihapiirissä 

varjostusvaikutus on laskelmien mukaan alle 8 h/a kaikissa kohteissa, kun 

puuston suojaava vaikutus huomioidaan. Lisäksi välkkeen yhteisvaikutusmal-

linnuksessa Lestijärven hankkeen kanssa syntyy asuinrakennukselle AM välke-

vaikutusta 14 tuntia 30 minuuttia, josta Halsuan hankkeen osuus on 5 tuntia ja 

43 minuuttia. Kun puuston suojaava vaikutus huomioidaan, tippuu kohteen AM 

varjostusvaikutus yhteensä 5 tuntiin 47 minuuttiin. Rakennuslupavaiheessa 

mallinnus tehdään uudestaan, kun on selvillä lopullinen rakennettava voimala-

tyyppi sekä voimalan sijainti tv-alueen sisällä esimerkiksi tarkentavien pohja-

tutkimusten perusteella. Uuden mallinnuksen perusteella saadaan tieto, missä 

ylityksiä mahdollisesti edelleen syntyy. Mahdollinen ylitys ratkaistaan rajoitta-

malla kyseisten voimaloiden käyttöä niinä vuoden- ja vuorokauden ajankohtina, 

jolloin ylitys syntyy. Asia ratkaistaan lopullisesti siis rakennuslupavaiheessa. 

Myös maiseman osalta hankkeen vaikutuksia on pienennetty kaavan ehdotus-

vaiheessa. Koska kaava-alueet ovat supistuneet ja voimalasijoittelu tiivistynyt, 

voimalat tulevat näkymään ainakin osasta ilmansuuntia hieman kapeammassa 

sektorissa kuin aiemmin. Myös voimalamäärän lasku vähentää maisemavaiku-

tusta ympäristöön. 
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1.10 Kokkolan kaupunki 
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Kaavanlaatijan vastine 

Kotkannevalta on tehty uusi valokuvasovite ja se on esitetty alla sekä löytyy 

kaavan liitteestä 2. Voimalat näkyvät alueelle hyvin, mutta niille on kuitenkin 

etäisyyttä noin 9,5 kilometriä. Alue ei ole ihmisten liikkumisen kannalta kes-

keistä aluetta. Alueella ei ole retkeilyreittejä ja lähimmiltä teiltä ei synny näky-

miä soiden yli kohti tuulivoimapuistoa. 

 
Uusi valokuvasovite kotkannevalta, 49 voimalaa, etäisyys lähimmistä voima-

loista noin 9,5 km. 
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Kotkaan kohdistuvat vaikutukset on arvioitu YVA-menettelyn aikana, ja arvi-

oinnin tulokset on huomioitu kaavan ehdotusvaiheessa siten, että arvioinnin 

perusteella hanke on toteuttamiskelpoinen, eikä Kotkannevan kotkareviirille 

kohdistuvat vaikutukset vaaranna kotkan elinolosuhteita alueella. Honkakan-

kaan pohjoisosista on poistettu kuusi voimalaa ja kaava-aluetta rajattu etääm-

mälle Kotkannevasta. 

Sääksirekisterin tietojen perusteella kaava-alueiden ympäristössä ei ole viime 

vuosina asuttuna olleita sääksen pesäpaikkoja. Esimerkiksi Pahkaharjun alu-

eella toteutetussa kotkatarkkailussa ei havaittu lainkaan sääksen ruokailulen-

toja, vaikka kyseinen tarkkailupaikka sijoittuu tiedossa olevien sääksen pesä-

paikkojen läheisyyteen. Sääksen ruokailulennot näiltä pesäpaikoilta suuntau-

tuisivat todennäköisesti kokonaan Venetjoen tekojärven suuntaan eli poispäin 

kaava-alueilta. 

Kotkanneva on huomioitu hankkeen suunnittelussa Natura-alueena ja siitä on 

laadittu Natura-arviointi, eikä sitä ole siksi mainittu erikseen hankkeen yhtey-

dessä selvitettyjen alueiden listalla. Natura-arviointi on toteutettu päivitettyjen 

tietojen perusteella, joka sisältää mm. ajantasaisimman tiedon alueen linnus-

tosta ja muista luontoarvoista. Lisäksi petolintuja koskevia tietoja hankittiin 

Metsähallituksesta ja Luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Kotkannevan Na-

tura-alue ja sen linnustollisesti merkittävimmät alueet sijoittuvat kaavaehdo-

tusvaiheessa niin etäällä suunnitelluista voimalapaikoista, että alueella ei edel-

leenkään ole katsottu tarpeelliseksi suorittaa erillisiä linnustoselvityksiä. 

Hankkeen selvityksissä on tunnistettu luonto-olosuhteiltaan arvokkaiksi sekä 

laajoja suoalueita että pienempiä puustoisia suoluontokohteita. Suoluontokoh-

teen luontotyyppien osalta jopa 1 km varoetäisyys kohteeseen ei ole perustel-

tua, mikäli luontokohteen hydrologisten ominaisuuksien säilyminen on vaiku-

tusarvioinnissa arvioitu nykyisellä voimalasijoittelulla hyväksyttäväksi, jotta 

merkittäviä negatiivisia muutosvaikutuksia lähimmille suoluontotyypeille ei ai-

heudu. Luontokohteiden luontotyypit sinänsä eivät kärsi maiseman muutok-

sesta. Tietyillä soilla pesivän linnuston osalta suurempi varoetäisyys on perus-

teltua ja tämä on nyt nykyisessä voimalasijoittelussa huomioitu. Perussuolin-

nuston elinolosuhteet säilyvät, mikäli elinympäristön avoimuus/puustoisuus ja 

ravintotilanne eivät nykytilanteesta muutu. Hydrologiset muutokset suoluonto-

kohteille lähimmistä rakentamistoimista on arvioitu niin vähäisiksi, että suolin-

nuston elinolosuhteisiin vaikuttava suon rakenne ei muutu. Törmäykselle altis 

lajisto on käsitelty vastineessa erikseen ja nykyisessä suunnitelmassa vaiku-

tuksia on lievennetty poistamalla tiettyjä voimaloita.  Myös suoluontokohteiden 

hydrologisten olosuhteiden säilymisen varmistamiseksi voimalasijoittelua on 

tarkennettu.  

Etäisyys Pyöriäsaaren ja lähimpien tuulivoimaloiden välillä on noin kilometri. 

Metsäisellä alueella tämä etäisyys voidaan katsoa riittäväksi suojaetäisyydeksi, 

jottei merkittäviä melu- ja muita häiriövaikutuksia arvioida aiheutuvan. 

Lähimpiä voimaloita on siirretty etäämmälle Töppösenluolikon maisema-alu-

eesta. Lähin voimala (voimlanro. 42) sijoittuu kaavaehdotuksessa noin 460 

metrin etäisyydelle Töppösenluolikon maisema-alueesta. Töppösenluolikon 
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maisema-alue on myös rajattu kaavaehdotuksessa Kanniston kaava-alueen ul-

kopuolelle. 

Kaavaehdotuksessa molemmat kaava-alueet ovat merkittävästi supistuneet 

kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan tv-aluera-

jausta. Honkakankaan alueella muutos on tehty voimalapaikkojen uudelleensi-

joittelulla, eikä voimalamäärää ole tarvinnut laskea. Kanniston alueella voima-

loiden uudelleensijoittelun lisäksi voimaloista on myös vähennetty viisi. Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty kaavaehdotusten suhde maakuntakaavan tv-aluera-

jaukseen. Honkakankaan alueella 28 voimalasta 18 sijoittuu maakuntakaavan 

tv-alueelle, 6 hyvin lähelle rajaa ja 4 hieman etäämmälle. Kanniston alueella 

21 voimalasta 14 sijoittuu maakuntakaavan tv-alueelle, 1 hyvin lähelle rajaa ja 

6 hieman etäämmälle. Tehdyillä muutoksilla on saatu vähennettyä niin hank-

keen maisema- ja välkevaikutuksia kuin luontoon kohdistuvia vaikutuksia. 

Lisää perusteluita poikkeamiselle maakuntakaavan tv-aluerajauksesta vasti-

neessa ELY-keskukselle kohdassa 1.1. 

 
Kuvassa ehdotusvaiheen kaavarajaukset on esitetty violetilla. Maakuntakaavan 

tv-aluerajaukset on esitetty mustalla viivalla. Sinisellä on esitetty vanhat luon-

nosvaiheen mukaiset voimalapaikat (YVA:n VE1) ja punaisella uudet ehdotus-

vaiheen voimalapaikat.  
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1.11 Vetelin kunta 
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Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaehdotuksessa molemmat kaava-alueet ovat merkittävästi supistuneet 

kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan tv-aluera-

jausta. Honkakankaan alueella muutos on tehty voimalapaikkojen uudelleensi-

joittelulla, eikä voimalamäärää ole tarvinnut laskea. Kanniston alueella voima-

loiden uudelleensijoittelun lisäksi voimaloista on myös vähennetty viisi. Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty kaavaehdotusten suhde maakuntakaavan tv-aluera-

jaukseen. Honkakankaan alueella 28 voimalasta 18 sijoittuu maakuntakaavan 

tv-alueelle, 6 hyvin lähelle rajaa ja 4 hieman etäämmälle. Kanniston alueella 

21 voimalasta 14 sijoittuu maakuntakaavan tv-alueelle, 1 hyvin lähelle rajaa ja 

6 hieman etäämmälle. Tehdyillä muutoksilla on saatu vähennettyä niin hank-

keen maisema- ja välkevaikutuksia kuin luontoon kohdistuvia vaikutuksia. 

Lisää perusteluita poikkeamiselle maakuntakaavan tv-aluerajauksesta vasti-

neessa ELY-keskukselle kohdassa 1.1. 
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Kuvassa ehdotusvaiheen kaavarajaukset on esitetty violetilla. Maakuntakaavan 

tv-aluerajaukset on esitetty mustalla viivalla. Sinisellä on esitetty vanhat luon-

nosvaiheen mukaiset voimalapaikat (YVA:n VE1) ja punaisella uudet ehdotus-

vaiheen voimalapaikat. 

Lähimpiä voimaloita on siirretty etäämmälle Töppösenluolikon maisema-alu-

eesta. Lähin voimala (voimlanro. 42) sijoittuu kaavaehdotuksessa noin 460 

metrin etäisyydelle Töppösenluolikon maisema-alueesta. Töppösenluolikon 

maisema-alue on myös rajattu kaavaehdotuksessa Kanniston kaava-alueen ul-

kopuolelle. 
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1.12 Lestijärven kunta 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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2 MIELIPITEET 

Uuden kuntalain myötä tässä julkisessa asiakirjassa mielipiteistä on poistettu yksi-

tyishenkilöiden henkilötiedot. 

 

 

2.1 Mielipide 1, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 
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Kaavanlaatijan vastine 

Tieyhteys voimaloiden 98 ja 56 väliltä on poistettu kaavaehdotuksesta.  

Voimalat 75 ja 8 on poistettu Honkakankaan kaavasta. 

Maakaapelia ei voida sijoittaa Fingridin voimajohtolinjan alle, vaan sille olisi 

tehtävä oma reitti maastoon. Tällöin päästään huomattavasti pienemmillä vai-

kutuksilla, jos kaapeli sijoitetaan teiden yhteyteen. 

Voimalat 3, 35, 98 ja 56 eivät ole kiinni kiinteistörajassa. Tuulivoimalan kiintei-

siin rakennelmiin sekä lapoihin saattaa talviaikana muodostua jäätä voimalan 

toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää putoaa irro-

tessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava jää voi 

lentää kauemmas ja aiheuttaa vahinkoa. Lavoista irtoava jää kuitenkin yleensä 

jää roottorin halkaisijan sisäpuolelle, eli tässä tapauksessa noin 80–90 metrin 

säteelle.  

Jäänmuodostusta esiintyy harvoin. Tuulivoimapuistoalueella liikkuu vähän ih-

misiä etenkin talvisin, joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on 

hyvin pieni. Olemassa olevien riskien takia on kuitenkin suositeltavaa, että alu-

eella liikkuvat noudattavat talviaikana riittävää suojaetäisyyttä (eivät liiku voi-

malan roottorikehän alla). Alueelle tulee varoituskylttejä. Alueella liikkumista ei 

kuitenkaan estetä talvella, siitä ainoastaan varoitetaan voimaloiden välittö-

mässä läheisyydessä. 

Eri voimalaitosvalmistajilla on erilaisia automaattisia menetelmiä jään muodos-

tamisen tunnistamiseen ja -ehkäisyyn. 

Todennäköisyys sille, että jää lentäisi roottorikehää etäämmälle osuen vielä 

alueella liikkuvaan kulkuneuvoon tai ihmiseen on häviävän pieni. Näin ollen ris-

kiä metsätöiden harjoittamiselle naapurikiinteistöllä ei käytännössä ole. 
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2.2 Mielipide 2, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana   

 

Kaavanlaatijan vastine 

Katso yhteisvastine annettuihin mielipiteisiin kohdasta 3. 
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2.3 Mielipide 3, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajana 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Hankkeen vaikutukset on selvitetty kattavasti ympäristövaikutustenarviointi-

menettelyn ja tämän kaavoitusprosessin yhteydessä. 

Alue on tunnistettu jo maakuntakaavassa tuulivoimakäyttöön soveltuvaksi alu-

eeksi 

Muilta osin katso yhteisvastine annettuihin mielipiteisiin kohdasta 3. 
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2.4 Mielipide 4, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajina 

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Voimalalle 6 johtavan tielinjauksen osalta on hyödynnetty myös olemassa ole-

vaa tietä pitkällä matkalla. Kaavanlaatijalle jää epäselväksi, mitä tielinjausta 

mielipiteen antaja tarkoittaa. Asiasta olisi hyvä toimittaa esimerkiksi kuva kaa-

vanlaatijalle. 
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2.5 Mielipide 5, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 
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Kaavanlaatijan vastine 

Hankevaihtoehto VE1:n toteuttaminen ei ole sellaisenaan mahdollinen sen liian 

suurten ympäristövaikutusten takia. Laaditussa kaavaehdotuksessa on otettu 

huomioon kaikki hankkeen ympäristövaikutukset ja kaavaluonnoksesta sekä 

ympäristövaikutustenarviointimenettelystä saatu palaute ja sen perusteella 

tehty esitys, joka huomioisi kaikki esitetyt seikat mahdollisimman kattavasti. 

Kaavaa on jouduttu hankkeen vaikutusten pienentämiseksi supistamaan mer-

kittävästi kaavaluonnosvaiheesta. Näin ollen kaava-alueen tai hankkeen laajen-

taminen ei ole mahdollista. 
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Tuulivoimaloita voidaan sijoittaa kaavassa vain niitä varten erikseen osoitetuille 

tv-alueille. Tv-alueiden sijoittuminen määrää voimaloiden liikkumavaran ja 

myös etäisyyden asutukseen. Itse kaava-alueen laajuus ei siis sinänsä vaikuta 

mitenkään voimaloiden etäisyyksiin asutuksesta. Näin ollen pelkkä kaava-alu-

een laajentaminen tai supistaminen kaava-alueen laidoilla ei muuta voimaloi-

den etäisyyksiä asutukseen. 

Tuulivoimayleiskaavan yhteydessä tulee tehdä laajat ympäristö- ja luontoselvi-

tykset koko kaava-alueelle. Näissä kartoitetaan myös alueen luontoarvot sekä 

muinaisjäännökset. Tämä selvitysvelvoite yleiskaavoituksen yhteydessä perus-

tuu lainsäädäntään (maankäyttö- ja rakennuslaki). Tehtävistä selvityksistä ja 

tavoitteista on tiedotettu niin ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuin 

kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä pidetyissä yleisötilaisuuk-

sissa. Luo-1 merkinnällä kaavassa ”tiedotetaan” että rajatulla alueella on met-

sälain 10§:n määritelmän mukaisia kohteita.  Kuten metsälaki velvoittaa nämä 

tulee huomioida myös metsänkäytönsuunnittelun yhteydessä. Metsäiselle seu-

dulle sijoittuvan yleiskaavan laatimisen osalta nämä on tunnistettu. Soiden uu-

disojitus on kiellettyä ja suurin osa näistä luo-kohteista koskee puustoisia ojit-

tamattomia soita, joista maanomistaja ei saa puuntuottoa muutoinkaan. Kiven-

näismaan luo –kohteet kaavassa ovat louhikoita, joiden puustoa ei ole korjattu 

aiemminkaan.  

Kaavamerkintä M-1 ”maa- ja metsätalousvaltainen alue” mahdollistaa sekä 

metsä- että maatalouden harjoittamisen alueella. Kaava-alueella ei kuitenkaan 

ole kuin pari pientä peltoaluetta, jolloin alue on pääasiassa metsätalousaluetta. 

Kaavaa koskevissa yleismääräyksissä on lisäksi kohta: ”Yleiskaava-alueelle saa 

sijoittaa vähäistä maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista.”, mikä tukee 

sitä, että myös maatalous alueella on mahdollista. M-1-merkintä ei estä myös-

kään maa-ainestenottotoimintaa alueella. Mutta jos maa-ainestenotto haluttai-

siin jo kaavalla alueelle mahdollistaa, tulisi sille osoittaa paikka ja oma EO-

merkintä, kuten Honkakankaan kaava-alueen pohjoisosissa on tehty. Jos ole-

massa olevaa toimintaa tai suunnitelmaa ei ole, ei sitä voida kaavaan merkitä, 

vaan maa-ainestenotolle haetaan erillinen lupa, kun toiminta tulee maanomis-

tajalla ajankohtaiseksi. Kaava ei estä myöskään metsästystä tai siihen liittyviä 

vähäisiä rakenteita tai muutakaan maa- ja metsätalouteen tai niiden liitän-

näiselinkeinoihin liittyvää vähäistä rakentamista. 
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2.6 Mielipide 6, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 
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Kaavanlaatijan vastine 

Vastineessa mainittu kiinteistö sijoittuu lähimmillään 2,3 kilometrin etäisyydelle 

suunnitelluista voimaloista. Kiinteistö ja sen ympäristö ovat hyvin metsäisiä il-

man pitkiä avoimia näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan. Näkymäalueanalyysin 

ja karttatarkastelun perusteella voimalat eivät tule näkymään kiinteistölle lain-

kaan. Myöskään välkevaikutukset eivät yllä kiinteistölle. Tällä etäisyydellä myös 

meluarvot alittuvat selkeästi, eivätkä voimalat todennäköisesti myöskään kuulu 

kuin poikkeuksellisissa sääolosuhteissa.  

Koska melu-, välke ja maisemavaikutuksia ei kiinteistölle ole juuri syntymässä, 

ei vaikutusta ole todennäköisesti juuri myöskään kiinteistönarvoon. 

Katso myös yhteisvastine annettuihin mielipiteisiin kohdasta 3.  
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2.7 Mielipide 7, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajana 
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Kaavanlaatijan vastine 

Mielipiteessä esitetyt tilat on kaavaehdotusvaiheessa rajattu kokonaisuudes-

saan kaava-alueen ulkopuolelle ja Kanniston kaava-alueen pohjoisosan voima-

loista luovuttu. 

LUKE:n tietojen perusteella Halsuan seudulle sijoittuu susireviirejä (Perhon ha-

vaintoalue), mutta alueella elävien susien määrä on vähäinen, eikä niiden liik-

kumisesta ole käytännössä lainkaan olemassa olevaa tietoa. Reviirin arvioitu 

laajuus on 980 km2, joten kaava-alueet kattavat yhdessä vain pienen osan su-

sien reviirin kokonaislaajuudesta. Susi saattaa hetkellisesti häiriintyä tuulivoi-

mapuiston rakentamisen aikaan, mutta se yleensä siirtää poikaset pois synny-

tyspesästä häiriön ilmaantuessa ja kuljettaa ne toiseen pesäpaikkaansa. Esi-

merkiksi Raahen alueella susien on havaittu palanneen tuulivoimapuistojen alu-

eelle rakennusvaiheen jälkeen, kun alueella esiintyy edelleen myös niiden ra-

vintona käyttämiä hirvieläimiä. Tämän vuoksi susiin ei voida arvioida kohdistu-

van merkittäviä vaikutuksia. 
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2.8 Mielipide 8, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lähimpiä voimaloita on siirretty etäämmälle Töppösenluolikon maisema-alu-

eesta. Lähin voimala (voimlanro. 42) sijoittuu kaavaehdotuksessa noin 460 

metrin etäisyydelle Töppösenluolikon maisema-alueesta. Töppösenluolikon 

maisema-alue on myös rajattu kaavaehdotuksessa Kanniston kaava-alueen ul-

kopuolelle. 
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Pohjavesialueet sijoittuvat suunnitelluista voimaloista sen verran etäälle, ettei 

vaikutuksia pohjavesille synny. Asiaa on käsitelty kaavaselostuksen luvussa 

8.8.2. 

Kotkan osalta hankkeessa on tehty laajat selvitykset. Koska maakotka on rau-

hoitettu, ovat selvitykset salaisia ja vain viranomaiskäyttöön. Tehdyillä selvi-

tyksillä ja voimalasijoittelulla on varmistettu, ettei kotkareviireille aiheudu mer-

kittäviä vaikutuksia 

Infraäänien ja terveysvaikutusten osalta katso yhteisvastine annettuihin mieli-

piteisiin kohdasta 3.  
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2.9 Mielipide 9, kuusi yksityishenkilöä allekirjoittajana 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Tuulivoimalan nimellisteho ei ole sidoksissa tuulivoiman aiheuttamiin vaikutuk-

siin. Suomen laissa ei ole mitään vähittäisetäisyysmäärettä asutuksen ja voi-

maloiden välillä. Minimietäisyyden määrittää käytännössä melumallinnus. 

Katso yhteisvastine annettuihin mielipiteisiin kohdasta 3.  
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2.10 Mielipide 10: Ärmätin metsätien hoitokunta 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEIS-

KAAVAT 
 95 

(130) 
    
29.6.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Hankevaihtoehto VE1:n toteuttaminen ei ole sellaisenaan mahdollinen sen liian 

suurten ympäristövaikutusten takia. Laaditussa kaavaehdotuksessa on otettu 

huomioon kaikki hankkeen ympäristövaikutukset ja kaavaluonnoksesta sekä 

ympäristövaikutustenarviointimenettelystä saatu palaute ja sen perusteella 

tehty esitys, joka huomioisi kaikki esitetyt seikat mahdollisimman kattavasti. 
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Kaavaa on jouduttu hankkeen vaikutusten pienentämiseksi supistamaan mer-

kittävästi kaavaluonnosvaiheesta. Näin ollen kaava-alueen tai hankkeen laajen-

taminen ei ole mahdollista. 

Voimaloiden sijoitteluun vaikuttavat useat tekijät, mm. maakuntakaava, ympä-

rillä oleva yhdyskuntarakenne ja asutus, tuuliolosuhteen, maanomistajien suos-

tumus voimalan sijoittamiseen mailleen, luonnonolosuhteet jne. Näin ollen laa-

jaa tuulivoimapuistoa on harvoin mahdollista sijoittaa vain olemassa olevien 

teiden varrelle, vaan lähes aina tarvitaan myös uusia teitä. 

Tuulivoimaloita voidaan sijoittaa kaavassa vain niitä varten erikseen osoitetuille 

tv-alueille. Tv-alueiden sijoittuminen määrää voimaloiden liikkumavaran ja 

myös etäisyyden asutukseen. Itse kaava-alueen laajuus ei siis sinänsä vaikuta 

mitenkään voimaloiden etäisyyksiin asutuksesta. Näin ollen pelkkä kaava-alu-

een laajentaminen tai supistaminen kaava-alueen laidoilla ei muuta voimaloi-

den etäisyyksiä asutukseen. 

Tuulivoimayleiskaavan yhteydessä tulee tehdä laajat ympäristö- ja luontoselvi-

tykset koko kaava-alueelle. Näissä kartoitetaan myös alueen luontoarvot sekä 

muinaisjäännökset. Tämä selvitysvelvoite yleiskaavoituksen yhteydessä perus-

tuu lainsäädäntään (maankäyttö- ja rakennuslaki). Tehtävistä selvityksistä ja 

tavoitteista on tiedotettu niin ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuin 

kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä pidetyissä yleisötilaisuuk-

sissa. Luo-1 merkinnällä kaavassa ”tiedotetaan” että rajatulla alueella on met-

sälain 10§:n määritelmän mukaisia kohteita.  Kuten metsälaki velvoittaa nämä 

tulee huomioida myös metsänkäytönsuunnittelun yhteydessä. Metsäiselle seu-

dulle sijoittuvan yleiskaavan laatimisen osalta nämä on tunnistettu. Soiden uu-

disojitus on kiellettyä ja suurin osa näistä luo –merkinnällä osoitetuista alueista 

koskee puustoisia ojittamattomia soita, joista maanomistaja ei saa puuntuottoa 

muutoinkaan. Kivennäismaan luo –kohteet kaavassa ovat uhkurakkoja ja lou-

hikoita, joiden puustoa ei ole korjattu aiemminkaan, muutoin kuin laiteilta. 

Kaava-alueiden luontokohteilla on laajempi rajaus sen takia, että luontotyyp-

pien vaihtelu alueella on hyvin pienipiirteistä, sisältäen kumpuilevaa louhikkoa 

ja niiden välisiä niukkapuustoisia rämeisiä soita. Rajauksen sisällä metsätalous-

suunnittelu jatkossa toteuttaa 10§:n velvoitetta. Luo -1 tai luo -2 merkintä ei 

estä kokonaan metsätaloutta eikä vastaa merkintänä suojelua, sillä suojeluta-

voitteelle on erillinen kaavamerkintä.  
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2.11 Mielipide 11, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lähimpiä voimaloita on siirretty etäämmälle Töppösenluolikon maisema-alu-

eesta. Lähin voimala (voimlanro. 42) sijoittuu kaavaehdotuksessa noin 460 

metrin etäisyydelle Töppösenluolikon maisema-alueesta. Töppösenluolikon 

maisema-alue on myös rajattu kaavaehdotuksessa Kanniston kaava-alueen ul-

kopuolelle. 

Katso myös yhteisvastine annettuihin mielipiteisiin kohdasta 3. 
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2.12 Mielipide 12, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 
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Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaehdotuksessa molemmat kaava-alueet ovat merkittävästi supistuneet 

kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan tv-aluera-

jausta. Honkakankaan alueella muutos on tehty voimalapaikkojen uudelleensi-

joittelulla, eikä voimalamäärää ole tarvinnut laskea. Kanniston alueella voima-

loiden uudelleensijoittelun lisäksi voimaloista on myös vähennetty viisi. Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty kaavaehdotusten suhde maakuntakaavan tv-aluera-

jaukseen. Honkakankaan alueella 28 voimalasta 18 sijoittuu maakuntakaavan 

tv-alueelle, 6 hyvin lähelle rajaa ja 4 hieman etäämmälle. Kanniston alueella 

21 voimalasta 14 sijoittuu maakuntakaavan tv-alueelle, 1 hyvin lähelle rajaa ja 

6 hieman etäämmälle. Tehdyillä muutoksilla on saatu vähennettyä niin hank-

keen maisema- ja välkevaikutuksia kuin luontoon kohdistuvia vaikutuksia. 

Hankkeen ehdotusvaiheen supistaminen huomioiden hanke ei enää ole ristirii-

dassa maakuntakaavan tavoitteiden kanssa ja näin ollen jäljelle jäänyttä poik-

keamista maakuntakaavan tv-aluerajauksesta voidaan pitää hyväksyttävänä 

eroavuutena maakuntakaavasta. 

Lisää perusteluita poikkeamiselle maakuntakaavan tv-aluerajauksesta vasti-

neessa ELY-keskukselle kohdassa 1.1. 

Hankkeen vaikutukset on selvitetty kattavasti sekä erillisessä ympäristövaiku-

tustenarviointimenettelyssä että kaavoituksen yhteydessä. Tehdyt selvitykset 

ja vaikutustenarviointi kattavat MRL:n § 9 asetetut vaatimukset. 

300 metrin maksimikorkeudessa varaudutaan tulevaan. Voimalatekniikka ke-

hittyy nopeaa vauhtia ja markkinoille tulee koko ajan uusia ja tehokkaampia 

voimaloita. Korkeus ei ole uusissa kaavoissa mitenkään poikkeuksellinen. Iso 

osa uusista aloitettavista tuulivoimakaavoista tehdään korkeammilla voimaloilla 

kuin mitä markkinoilla tällä hetkellä on. 

Voimaloista ja voimajohdoista aiheutuva pinta-alamenetys talousmetsien luon-

nolle on varsin vähäinen. Hanke ei edellytä uutta omaa voimajohtoa, vaan 

hankkeen sähkönsiirto tukeutuu Lestijärven hanketta varten rakennettavaan 

voimajohtoon. Voimaloista ja uudesta tiestöstä aiheutuva metsämaan menetys 

kohdistuu vain noin 1% koko kaava-alueesta, jolloin metsäalueita pirstova vai-

kutus jää hyvin vähäiseksi. Lisäksi voimala- ja tiesijoittelussa on huomioitu 

luonnon kannalta arvokkaat kohteet ja voimalat sijoitettu tavanomaiseen ta-

lousmetsään, joka on erityiset luontoarvonsa jo metsänhoitotoimenpiteissä 

pääosin menettänyt. 

Kaavaehdotusvaiheessa maisemavaikutusten arviointia on päivitetty siten, että 

etäisyysvyöhykkeet vastaavat suunniteltuja voimalakorkeuksia. 

Kaavan ehdotusvaiheen matalataajuisen melun mallinnuksissa on käytetty Tu-

run AMK:n kotimaisia eristysarvoja (Hongisto, Keränen, esitetty 2017 elo-

kuussa Akustiikkapäivillä). Nämä arvot vastaavat suomalaisia keskiarvoja hy-

vin. 
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Tuulivoiman keskinäiset etäisyydet on optimoitu voimaloiden tuoton mukaan. 

Voimaloiden aiheuttama turbulenssi vaikuttaisi suoraan myös voimaloiden tuot-

toon, mikäli voimalat olisivat liian lähekkäin. Tämä on huomioitu voimaloiden 

sijoittelussa ja ehkäisee täten myös inframeluun lisääntymiseen liittyvät riskit 

liian läheisestä sijoittelusta. 

Katso myös yhteisvastine annettuihin mielipiteisiin kohdasta 3 (mm. infra-

melu). 
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2.13 Mielipide 13, kaksi allekirjoittajaa 

Hei. Tässä mielipiteeni ja kannanottoni hankkeesta. Niinkuin kuulemistilaisuudessa 

kävi ilmi, on kotkan pesimäalue kanniston kaava-alueella rajannut tuulivoima-alu-

een suuren sähkölinjan kylän puolelle. Tämä ei yksinkertaisesti mahdu omaan oi-

keustajuuni! Kun ajatellaan sekä Halsuan, että Lestijärven tuulivoima hankkeita 

miten isot ne ovat, niin siinä mittakaavassa kanniston alueen tuulivoimalakaavan 

siirtäminen linjan taakse on pieni asia. Kysymys on hyvin periaatteellinen ja myös-

kin käytännön näkymään isosti vaikuttava, ylikyläläisille erityisesti! Talojemme ja 

työympäristön vaihdos meille kylässä asuville on mahdoton, mutta kotkalle ei. Tä-

män ymmärtää aivan maalaisjärjellä ilman että siihen tarvittaisiin erityistä asian-

tuntijuutta! Kotkan perspektiivistä ajatellen ja miettien on paljon vapaata tilaa ja 

aluetta etelän suuntaan, missä on Salamajärven kansallispuisto jne.... Mielestäni 

ihmisten huolet ja toiveet tulee ehdottomasti ottaa vahvemmin huomioon. Nythän 

on kyseessä hanke joka pysyvästi muuttaa maisemaa ja kaikkia vaikutuksia mah-

doton ennustaa. Uskon etteivät kaikki ymmärrä kuinka valtavista rakennelmista on 

kyse, jonka rinnalla esim Tampereen näsineula näyttää pikkuveljeltä! Mahdollisista 

ultraääni haitoista en osaa sanoa mitään, mutta jos kaava- alue olisi sähkölinjan 

takana olisi etäisyyttä myllyihin selkeästi enemmän ja mahdolliset haittavaikutuk-

set sen myötä pienemmät. Lisähuomiona vielä ettei näkymäalue mallinnusta ole 

lainkaan tulivoimahankkeen sivuilla ylikylästä.... Miksi näin?? En tahtoisi uskoa ta-

hallisuuteen, mutta tuo olisi hyvä korjata ensitilassa! Myös havainnekuva töppösen 

luolikolta ei tunnu uskottavalta. Toivon vahvasti, että miettiessänne lausuntoanne 

ja ratkaisuanne asiaan otatte vahvasti huomioon alueella asuvien huolet. Psykolo-

gista vaikutustakaan ei voi eikä pidä väheksyä eikä se poistu laskelmilla. Jos myllyt 

koetaan tukevan liian lähelle ja olevan ikäänkuin päälle kaatumassa ei se sillä poistu 

että joku osoittaa laskelmia. Ongelma poistuu tai pienenee sillä että ne siirretään 

kauemmaksi! Lopuksi pieni havainto koe teille. Ota tämä teksti ja lue se työtoveril-

lesi niin että nouset tuolille seisomaan hänen vieressään. Mitä ja miten se vaikuttaa 

tilanteeseen verrattuna siihen että luet tämän tekstin etäämmältä lattialla seisten.  

Kaavanlaatijan vastine 

Hankkeen ympäristövaikutustenarviointimenettelyssä ja kaavaprosessissa on 

selvitetty hankkeen vaikutukset kattavasti niin ihmisiin kuin luontoon ja ympä-

ristöolosuhteisiin. Kotkan osalta hanketta on muutettu siten, ettei linnun 

elinympäristö vaarannu. Asutuksen liittyen hanketta on myös supistettu välke- 

ja maisemavaikutuksia vähentäen. 

Näkymäaluemallinnus kattaa koko Ylikylän sekä sen ympäristön. Katso kaavan 

liite 2. Havainnekuva Töppösenluolikolta on tehty samalla tavalla kuin muutkin 

hankkeen kuvat, ympäristöministeriön ohjeita noudattaen. FCG:llä laaditut 

mallinnuskuvat ovat vastanneet hyvin myöhemmin toteutuneista puistoista 

otettuja valokuvia. 

Katso myös yhteisvastine annettuihin mielipiteisiin kohdasta 3. 
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3 YHTEISVASTINE MIELIPITEISSÄ ESIIN TUOTUIHIN ASIAKOHTIIN 

3.1 Melu 

Hankkeessa on tehty melumallinnukset. Melutasot alittavat 40 dB(A) -raja-arvon 

kaikkien loma- ja asuinrakennusten pihapiireissä. Myös matalataajuiset äänitasot 

jäävät kaikissa asuin- ja lomarakennuksissa sisäohjearvojen alapuolelle.  

Melumallinnukset perustuvat Valtioneuvoston asetukseen tuulivoimaloiden ulkome-

lutason ohjearvoista (1107/2015) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asumister-

veysasetukseen (545/2015) ja niissä annettuihin raja-arvoihin. Näitä annettuja 

raja-arvoja ei saa ylittää, eikä siis tässä kaavassa ylitetä. Tämä ei kuitenkaan tar-

koita sitä, etteikö voimaloiden ääntä voi kuulua joissakin pihapiireissä sopivalla 

säällä, se ei vaan saa ylittää annettuja raja-arvoja. Tämän jälkeen on toki täysin 

subjektiivinen kokemus, koetaanko mahdollisesti kuultu melu häiritseväksi vai ei. 

Mikäli valittava voimala on toteutusvaiheessa muu kuin nyt kaavoituksen yhtey-

dessä tutkittu, täytyy valitulla voimalalla tehdä uudet melumallinnukset ja osoittaa 

ettei melusta annettuja säädöksiä ja ohjearvoja ylitetä valitulla voimalalla. 

On myöskin hyvä tuoda esiin, että tekniikka tuulivoimateollisuudessa on edennyt 

nopeasti. Voimaloiden tehot ovat kasvaneet, mutta samalla voimaloiden äänitasot 

ovat laskeneet. Eli voimalan MW-määrä (teho) ei ole suoraan sidoksissa voimalan 

tuottamaan meluun (tai muihinkaan vaikutuksiin). Ohessa kuvaaja meluarvojen ke-

hityksestä suhteessa voimalan tehoon viime vuosina.  

 

Kaavassa ei myöskään voida määrätä käytettävän mitään tiettyä voimalatyyppiä. 

Tämä olisi kilpailulainsäädännön vastaista. Kaavamääräykset ja laki turvaavat, että 

valittava voimala on paikkaansa sopiva ja toteutuskelpoinen. 
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Mikäli voimaloiden rakentumisen jälkeen kaikesta huolimatta epäillään voimaloiden 

melun ylittävän ohjearvot, voidaan kunnan ympäristöviranomaiselle esittää melu-

mittausten tekoa. Mittauksilla voidaan todeta todelliset toteutuneet meluarvot. Mi-

käli meluarvot ylittäisivät ohjearvot, voitaisiin asia ratkaista esimerkiksi rajoitta-

malla voimaloiden käyntiä tietyissä sääolosuhteissa. 

3.2 Inframelu ja tuulivoiman terveysvaikutukset 

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. Jo voimaloiden vieressä maanpinnan tasossa äänitasot ovat 

yleensä alle tämän. Eli käytännössä ihminen ei kykene kuulemaan nykyisten tuuli-

voimalan aiheuttamia infraääniä etäisyydellä, joilla lähin asutus sijaitsee.  

Tehdyissä tieteellisissä tutkimuksissa ei ole saatu mitään näyttöä, että nykyisten 

tuulivoimaloiden infraäänellä olisi terveysvaikutuksia. Tutkimusten perusteella sel-

laisella äänellä, jota ei voida kuulla, ei ole terveysvaikutuksia. Ne tieteellisesti us-

kottavat tutkimukset, joissa infraäänellä ylipäänsä on saatu terveydellisiä vaikutuk-

sia, ovat edellyttäneet kuulokynnyksen ylityksen ja tällaisia testejä on tehty mm. 

astronauteille sellaisilla äänenvoimakkuuksilla, jotka ylittävät monikymmenkertai-

sesti tuulivoimaloiden aiheuttaman melutason. Eli puhutaan äänitasoista, joita esi-

merkiksi voimakkaat suihkumoottorit tuottavat. 

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.  

Tutkimuksessa saatiin selville, että infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveys-

haittojen syynä. Tutkimuksen päähavainto on se, että ihmiset eivät kyenneet ha-

vaitsemaan infraääntä kuuntelukokeissa. Infraääni ei myöskään aiheuttanut elimis-

tössä mitattavia fysiologisia reaktioita. Tulokset viittaavat siihen, että oireilua selit-

tävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni. Oireilua voi selittää tuulivoima-

loiden 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 lii-

tetty myös muihin ympäristötekijöihin, kuten sähkömagneettisiin kenttiin, jolla ei 

ole tunnettuja terveysvaikutuksia. 

Tutkimuksen tiivistelmää on avattu laajemmin kaavaselostuksessa luvussa 8.9.7 

Valtioneuvoston tutkimus tuulivoimaloiden inframelusta. 

Linkki tutkimuksen yhteenvetoon:  

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34903  

Videojulkaisu tutkimuksen tuloksista: 

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34903


FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEIS-

KAAVAT 
 121 

(130) 
    
29.6.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MH1SutjnXY4  

Mistä sitten on syntynyt käsitys, että tuulivoima tuottaa terveydelle haitallista inf-

raääntä? Ennen nykyisiä vastatuulivoimaloita valmistettiin mm. Yhdysvalloissa 

myötätuulivoimaloita, jotka aiheuttivat jopa 10–30 dB voimakkaampia infraäänita-

soja kuin saman tehoiset vastatuulivoimalat. Lähellä näitä myötätuulivoimaloita inf-

raäänet nousivat sellaiselle tasolle, että ne saattoivat olla joissain olosuhteissa jopa 

kuultavissa. Tämä synnytti keskustelun voimaloiden infraäänistä, joka on elänyt 

tähän päivään saakka, vaikka asia ei liity enää nykyisiin tuulivoimaloihin. Myötä-

tuulivoimaloiden valmistus on lopetettu niiden suurempien meluarvojen takia. 

On myös hyvä tiedostaa, että ihminen altistuu infraäänelle joka puolella elinympä-

ristössään, niin kuulokynnyksen alittaville kuin kuulokynnyksen ylittäville. Niin au-

ton moottori, toimiston ilmanvaihtokone kuin tuuli metsässä ja koskenkohina, 

kaikki tuottavat infraääntä kuultavan äänen ohella. Lähes kaikki toiminnot ja koneet 

tuottavat infraääntä, sitä ei vaan yleensä kuulla. Kuulokynnyksen ylittäviä infraää-

nilähteitä ovat esimerkiksi erilaiset räjäytykset, suihkumoottorit, auton ikkunan 

auki pitäminen suurissa nopeuksissa tai pyykkikoneen linkous joissain tapauksissa. 

Suomessa toteutettiin 2015 kyselytutkimus Porin Peittoossa ja Iin Olhavassa tuuli-

voimaloiden melusta ja sen häiritsevyydestä. Tavoitteena oli selvittää, miten tuuli-

voimalamelu koetaan Suomessa alueilla, joissa on vähintään 3 MW tuulivoimaloita. 

Erot olivat suuria Iin ja Porin välillä. Porissa suhtauduttiin kysymysten perusteella 

lähtökohtaisesti varsin kielteisesti tuulivoimaa kohtaan yleensä, kun taas Iissä suh-

tautuminen oli selvästi myönteisempää. Samaan aikaan huomattiin, että Porin vas-

tauksissa raportoitiin huomattavasti enemmän myös voimaloista aiheutuvaksi ko-

ettuja terveysvaikutuksia kuin Iissä. Tutkimuksen vastausten perusteella saatiin 

selvitettyä, että tuulivoimaloiden äänitaso, eli äänen voimakkuus vastaajien asuin-

kiinteistöillä, selitti vain 9% voimaloiden koetuista häiriövaikutuksista. Loppuosa, 

yli 90%, selittyi muilla tekijöillä. Eniten häiritsevyyden kokemusta selitti (vastaajien 

muiden vastausten perusteella) vastaajan huolestuneisuus tuulivoimamelun ter-

veysvaikutuksista, sijaintikohde (Pori vs. Ii), asenne tuulivoimaenergian tuotanto-

muotoa kohtaan yleensä, sukupuoli sekä yksilöllinen meluherkkyys. Kyselyn perus-

teella tuulivoimamelun häiritsevyyden kokeminen liittyy siis vain vähän siihen, 

kuinka voimakkaana ääni kuuluu kiinteistölle ja selittyy paljon enemmän muilla te-

kijöillä, jotka liittyvät vastaajaan itseensä. Alla linkki tutkimukseen:  

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/794-Hongisto_ym_2015_Ympa-

risto_ja_Terveys.pdf  

Ohessa myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimustuloksia Tuulivoimaloiden infra-

äänistä ja niiden terveysvaikutuksista:  

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166531.pdf  

3.3 Voimaloiden purkamisesta aiheutuvat kustannukset 

Tuulivoimayhtiö vastaa voimaloiden purkamisesta toiminnan loputtua. Tuulivoima-

yhtiö asettaa purkamista varten myös vakuuden. Hanketoimija on sopinut vakuuk-

sista Halsuan kunnan kanssa. 

https://www.youtube.com/watch?v=MH1SutjnXY4
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/794-Hongisto_ym_2015_Ymparisto_ja_Terveys.pdf
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/794-Hongisto_ym_2015_Ymparisto_ja_Terveys.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166531.pdf
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3.4 Hanketoimijasta 

Vaikka hankkeen takana onkin yksittäinen tuulivoimaa kehittävä yhtiö, ei varsinai-

sessa kaavaprosessissa oteta kantaa alueen tuulivoimalat toteuttavaan tahoon eikä 

kaavassa myöskään voida määrätä toteuttavasta tahosta. Kaavateknisesti hank-

keen voi siis toteuttaa mikä tahansa tuulivoimayhtiö. Päätökset siitä, kuka hank-

keen toteuttaa, tehdään / on tehty muiden sopimusten yhteydessä. 

Hanketta kehittävä OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian 

hankkeita. OX2 on rakentanut merkittävän osan Pohjoismaissa maalla sijaitsevista 

suurista tuulipuistoista. OX2 toteuttaa hankkeen ja jää sen jälkeen huolehtimaan 

tuulivoimapuiston operoinnista sen omistajan puolesta. Tehdyt maanvuokrasopi-

mukset turvaavat mm. maanomistajien oikeuksia myös puiston omistajuuden siir-

ryttyä uudelle omistajalle. 

3.5 Tuulivoimatuista, tuulisuudesta ja hankkeen kannattavuu-

desta 

Hanke toteutetaan lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukia. 

Tämän hetkiset valtion tukijärjestelmät ovat kaikki täynnä jo aiemmista hankkeista 

eikä uusia tukijärjestelmiä ole tällä hetkellä tiedossa. Sähkönhinnan nousujohteinen 

kehitys sekä tuulivoimaloiden nopea tekninen kehitys (tehokkaampia voimaloita 

yhä halvemmalla) ovat mahdollistaneet hankkeiden kehittämisen markkinaehtoi-

sesti ilman tukia.  

Hanketoimijan ei ole kannattavaa suunnitella hanketta, joka ei toteutuessaan olisi 

kannattava. Alueen tuulisuutta selvitetään tarkoin tuulimittauksin, jotta saadaan 

laskennallinen tuotto-odotus voimaloille, jonka perusteella taas investointipäätös 

voidaan tehdä, kun hankkeen luvitus on valmis. 

3.6 Tuulivoimaloiden turvallisuusriskit 

Tulipalo 

Tuulivoimalassa voi syttyä tulipalo joko mekaanisen toimintahäiriön johdosta tai 

ulkoisen syyn, esimerkiksi salamaniskun tai metsäpalon takia. Nykyaikaisten tuuli-

voimaloiden paloturvallisuusstandardit ovat niin korkeat, että tulipaloriski on hä-

viävän pieni. Tuulivoimalassa on palonilmaisulaitteet, jotka pysäyttävät tuulivoima-

lan automaattisesti havaitessaan savua ja voivat näin ehkäistä varsinaisen tulipa-

lon. Useimpiin voimalatyyppeihin on myös asennettavissa automaattinen sammu-

tuslaitteisto, joka sammuttaa konehuoneessa havaitut palonalut. 

Ylhäällä tuulivoimalan konehuoneessa tai lavoissa syttynyttä tulipaloa voi olla kui-

tenkin hankalaa sammuttaa ulkoisesti. Riittävän korkealle nostavaa nosturia ei vält-

tämättä ole saatavissa pikaisesti palopaikalle. Pelastusviranomaisten tehtäväksi jää 

näissä tapauksissa lähialueen evakuoiminen ja vaara-alueen eristäminen lisäonnet-

tomuuksien ehkäisemiseksi. Tuulivoimalat sijoitetaan jo lähtökohtaisesti riittävän 

suojaetäisyyden päähän esimerkiksi yleisistä teistä, jolloin palavakaan tuulivoimala 

ei aiheuta vaaraa sivullisille. 
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Jään tippuminen 

Tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin saattaa talviaikana muodostua 

jäätä voimalan toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää 

putoaa irrotessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava 

jää voi lentää kauemmas ja aiheuttaa vahinkoa. Lavoista irtoava jää kuitenkin 

yleensä jää roottorin halkaisijan sisäpuolelle, eli tässä tapauksessa noin 70 – 80 

metrin säteelle. 

Jäänmuodostusta esiintyy harvoin. Tuulivoimapuistoalueella liikkuu vähän ihmisiä 

etenkin talvisin, joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on hyvin 

pieni. Olemassa olevien riskien takia on kuitenkin suositeltavaa, että alueella liik-

kuvat noudattavat talviaikana riittävää suojaetäisyyttä. Alueelle tulee varoituskylt-

tejä.  

Eri voimalaitosvalmistajilla on erilaisia automaattisia menetelmiä jään muodosta-

misen tunnistamiseen ja -ehkäisyyn. Tähän on olemassa esimerkiksi seuraavia 

vaihtoehtoja: 

Epätasapaino ja vibraatio 

Mikäli roottorin lavat jäätyvät, tapahtuu se yleensä epätasaisesti. Tästä syntyvät 

lapojen painoerot johtavat roottorin kiertoliikkeen kautta voimansiirron epätasapai-

noon. Tästä aiheutuu vibraatiota, joka tunnistetaan voimalaan asennettavilla sen-

soreilla. 

Käyttöparametrien vertaaminen 

Tuulivoimalan käyttöparametreja tallennetaan systemaattisesti sen ollessa käy-

tössä. Tämän avulla tuulivoimalan tehoja verrataan jatkuvasti aikaisempiin sa-

massa tuulennopeudessa toteutuneisiin arvoihin. Lapojen jäätyessä niiden aerody-

naaminen profiili muuttuu ja voimalan teho laskee. Tämä havaitaan poikkeamana 

odotetusta arvosta. Tämä tunnistusvaihtoehto toimii, vaikka lavat olisivat jäätyneet 

tasaisesti eli symmetrisesti. 

Tuulisensoreiden erilaisten mittausarvojen vertaaminen 

Tuulivoimaloihin asennetaan sekä kuppianemometri että ultraäänianemometri. Mo-

lemmat ovat lämmitettäviä, mutta kuppianemometrissa on osia, joihin ankarissa 

olosuhteissa saattaa kertyä jäätä johtaen mitatun tuulennopeuden pienenemiseen. 

Molempien anemometrien mittaustuloksia verrataan toisiinsa.  

Automaattiset hälytysjärjestelmät tunnistavat jään muodostumista ja jokaisesta 

virheilmoituksesta menee tieto etävalvontaan ja tuulivoimala voidaan pysäyttää. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä tuulivoimalan lavoista irtoavasta jäästä 

että irtoavista osista aiheutuvat riskit ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuulivoima-

loista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahinko-

jen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun muassa 

Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) mukaan riskit tuulivoimaloista 

irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoikeus 
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perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedirektii-

vin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mukaiset tur-

vallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava 

käyttäjälle, mikäli sellaisia on. 

3.7 Maisema ja valokuvasovitteet 

Hankkeen vaikutuksia maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön eri alueille 

hankkeen ympäristössä on arvioitu kattavasti kaavaselostuksen luvussa 8.7. 

Tuulivoimahanke luonnollisesti muuttavat maisemaa alueilla, joilla ne näkyvät, eli 

yleensä suunnittelualueen lähiympäristöön sijoittuvilla riittävän suurilla järvillä, pel-

loilla, soilla, korkeilla avonaisilla paikoilla ja tuulivoimapuistoa kohti olevilla pitkillä 

tieosuuksilla. 

Kaavanlaadinnan yhteydessä maiseman vaikutustenarvioinnin tekee maisema-ark-

kitehti. Arvioinnissa ei oteta kantaa siihen ovatko voimalat rumia tai kauniita, vaan 

tutkitaan objektiivisesti alueen maiseman luonnetta ja herkkyyttä suhteessa voi-

maloiden näkymisen voimakkuuteen.  

Maisema on pitkälti subjektiivinen kokemus, eli on katsojasta kiinni, mitkä muutok-

set maisemassa koetaan positiivisiksi, mitkä neutraaleiksi ja mitkä negatiivisiksi. 

Näin ollen joitakin ihmisiä voimaloiden ilmestyminen maisemaan voi häiritä paljon-

kin, mutta toisia ei välttämättä lainkaan. 

On huomionarvoista, että maisemassa voi olla sekä useita ajallisia kerrostumia että 

erilaisiin toimintoihin viittaavia kerrostumia ilman, että ne välttämättä merkittävästi 

haittaisivat alueen maisemaa tai sen arvoa, ja näitä eri kerrostumia on jo nykyisel-

lään myös Halsuan eri alueilla. 

Havainnekuvat tehdään FCG:llä Windpro- ja kuvankäsittelyohjelmilla. Kuvat ote-

taan ihmissilmää vastaavalla objektiivin polttovälillä. Kuvia voidaan ottaa eri sää-

olosuhteissa ja eri vuodenaikoina, kuitenkin siten, että näkyvyyden tulee olla riit-

tävä. Voimaloiden näkymistä ei pyritä kuvissa millään lailla vähättelemään. Voima-

loita ei voida mallintaa kuviin vääristellen tai niiden kokoa kasvattaen tai pienen-

täen, vaan voimalat sijoitetaan kuviin maastomallin avulla oikeaan paikkaansa ja 

oikean kokoisina, ja ne näkyvät kuvissa oikeassa suhteessa ympäröivään maise-

maan. Keskustelua on herättänyt myös se, tuleeko kuvan olla laaja-alainen vai ka-

peasektorinen. Laaja-alaisia kuvia käytetään yleisesti, koska ne mahdollistavat laa-

jemman näkymäakselin, ja sitovat kuvauspaikan paremmin ympäristöönsä, kun 

näkyviin tulee enemmän paikan tunnistettavia kohteita. 

Kuvista tehdään FCG:llä yleensä kaksi versiota, realistinen versio sekä korostettu 

versio. Realistisessa versiossa voimalaa ei korosteta ja se näkyy siinä määrin kuin 

se maaston estevaikutukset, etäisyys ja valaistusolosuhteen huomioiden näkyy. 

Korostetussa versiossa voimalan roottorin ympärille on piirretty värillinen kehä ja 

voimala on nostettu maiseman eteen (esteet jätetty huomiotta). Näin nähdään kus-

sakin kuvauspisteessä, jotta nähtäisiin, mihin voimalat sijoittuvat silloinkin, kun ne 

eivät ole lainkaan näkyvissä tai näkyvät vain vähän realistisessa näkymässä. Se on 
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kuitenkin syytä mainita, että kuva ei ikinä voi vastata ihmissilmää ja kokemus to-

dellisuudessa on aina eri kuin kuvissa nähty. 

3.8 Kiinteistönarvo 

Kiinteistöjen arvoon saattavat vaikuttaa esimerkiksi tuulivoimaloiden aiheuttama 

melu ja välke tai voimaloiden näkyminen. Yleiskaava ei mallinnusten perusteella 

aiheuta asuinkiinteistöille määräykset ylittäviä meluvaikutuksia ja myös välkevai-

kutukset ovat alhaisella tasolla. Maisemallinen vaikutus on huomattavasti koke-

musperäisempi, eikä sitä voi melun ja välkkeen tapaan suoraan mitata. Kiinteistön 

arvoon vaikuttavat myös monet muut tekijät niin paikallisella kuin valtakunnallisella 

tasolla, joten on vaikea tehdä oletuksia tuulivoimaloiden vaikutuksista. Mahdollinen 

kiinteistön arvon aleneminen tuulivoimatoiminnan johdosta ei ole yleistettävissä, 

vaan on kiinteistökohtainen ja riippuu kiinteistön käyttötarkoituksesta ja sijainnista 

suhteessa tuulivoimapuistoon ja sen laajuuteen sekä kiinteistölle mahdollisesti ai-

heutuvista vaikutuksista. 

Tuulivoiman vaikutuksia kiinteistönarvoon on tutkittu ulkomailla jonkin verran ja 

aihetta on käsitelty mm. ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på 

människors intressen (ISBN 978-91-620-6497-6, ISSN 0282-7298). Tutkimuksen 

tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille, 

että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin 100–200 metriä kiinteis-

töstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Toisessa Ruotsissa vuonna 2010 

tehdyssä tutkimuksessa, jossa analysoitiin 42 000 pientalomyyntiä viiden kilomet-

rin sisällä yhteensä 120 voimalasta, ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä 

sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. 

3.9 Hankkeen aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset 

Tarkkaa verokertymää kunnalle on vaikea ennustaa. Voimaloista saatavat verotulot 

ovat sidoksissa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännän mukaisiin veroprosent-

teihin sekä voimalakokoon. Oheinen taulukko antaa kuitenkin suuntaa siitä, millai-

sia kiinteistöverokertymiä Suomessa eniten tuulivoimaa rakentaneissa kunnissa on 

tuulivoimalaoista kerätty. 

 

Maanomistajien ja hanketoimijan väliset korvaussopimukset eivät ole julkisia, jol-

loin niiden summien arvioiminen kaavassa ei ole mahdollista. 
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Seuraavissa kaavioissa on esitetty laskelma kymmenen tuulivoimalan kokoisen ko-

konaisuuden työllisyysvaikutuksista alueella. Vasemmalla on kuvattu työllisyysvai-

kutukset rakentamisen aikana yhteensä ja oikealla työllisyysvaikutukset vuodessa 

käytön aikana / 10 voimalaa, yhteensä 33 MW. Halsuan hankkeeseen luvut saa 

suuntaa antavasti kertomalla esitetyt luvut noin viidellä. 

 

3.10 Alueen virkistyskäyttö 

Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä alueella liikkumista eikä jokamiehenoikeu-

della tapahtuvaa virkistyskäyttöä. Tuulipuiston aluetta ei suljeta tai aidata, vaan 

siellä voi marjastaa, metsästää, ulkoilla tai suunnistaa myös jatkossa. Virkistys-

käyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta alueilta, mutta näiden alueiden 

osuus hankealueen kokonaispinta-alasta on varsin pieni, ja näilläkin alueilla kulke-

minen on sallittua. Tuulivoimaloiden rakentaminen tulee rajoittamaan alueen käyt-

töä määräaikaisesti tuulivoimaloita sekä voimaloiden toiminnan vaatimia huolto-

teitä ja teknisiä verkostoja toteutettaessa. Muuten jokamiehenoikeuksien puitteissa 

tapahtuvaa tai muuta liikkumista alueella tai olemassa olevaa maankäyttöä ei ra-

joiteta. Rakennettavat huoltotiet palvelevat kaikkia alueella kulkevia ja helpottavat 

osaltaan metsään pääsyä. 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen muuttaa kuitenkin alueen metsäistä ympäristöä 

ja maisemassa tapahtuvat muutokset sekä voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan 

kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Myös mahdolliset terveysriskeihin liittyvät pe-

lot voivat heikentää virkistyskäytön miellyttävyyttä tuulivoimapuiston kaava-alu-

eella ja sen lähistöllä. Kaava-alueen virkistyskäyttäjien ympäristö muuttuu tuuli-

voimarakentamisen seurauksena, mutta kokonaisuutena alueelliset vaikutukset 

ovat vähäisiä. 

3.11 Alueen luontoarvot 

Tuulivoimapuiston hankealue on luontoarvoiltaan hyvin tavanomaista, tehokkaassa 

talouskäytössä olevaa metsäaluetta. Alueen metsät ovat pääosin melko nuoria tai 

keski-ikäisiä, hyvin hoidettuja kasvatusmetsiä, joilla ei esiinny merkittäviä metsäi-
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siä luontoarvoja. Alueen metsien rakennetta ovat jo nykytilassa muuttaneet lukui-

sat avohakkuualat sekä kasvatushakkuut, joiden lisäksi alueetta halkoo melko kat-

tava metsäautotieverkosto. Tuulivoimapuiston rakentamisalueet lisäävät osaltaan, 

mutta suhteessa melko vähän metsäalueilla jo tapahtuneita muutoksia. Arvokkaita 

suo- tai metsäluontokohteita on hankkeen suunnitteluvaiheessa inventoitu ja tun-

nistettu sekä nykyisessä kaavan voimalasijoittelussa siten huomioitu, ettei niille 

kohdistu merkittävästi niiden nykyisiä hydrologisia tai pienilmastollisia olosuhteita 

muuttavia vaikutuksia. Hankkeen voimalasijoittelun tarpeisiin luontokohteita on ra-

jattu useita luontotyyppejä kattavina kokonaisuuksina, joiden olosuhteet metsäta-

lous jatkossa edelleen huomioi, kuten metsälaki ja metsäsertifioinnit edellyttävät.  

3.12 Linnusto ja muu eläimistö 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia alueella pesivään, levähtävään ja alueen kautta 

muuttavaan linnustoon on arvioitu kaavaselostuksessa. Vaikutusten arviointi on 

kohdennettu suojelullisesti merkittävään lintulajistoon (mm. uhanalaiset ja EU:n 

lintudirektiivin liitteen I lajit). Linnustovaikutusten arviointi perustuu alueella laa-

dittuihin puolueettomiin pesimä- ja muuttolinnustoselvityksiin, tuulivoimapuistojen 

vaikutuksista tehtyihin kansainvälisiin tutkimustuloksiin sekä tuoreimpaan kotimai-

seen tietoon tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksista (FCG Suunnittelu ja tek-

niikka Oy linnustovaikutusten seurannat 2014–2019). Alueen linnustoselvitykset on 

laadittu tuulivoimapuistohankkeiden linnustoselvityksissä yleisesti käytössä olevilla 

menetelmillä ja selvitykset on ajoitettu lajien esiintymisen kannalta oikea-aikai-

sesti. Selvitysten perusteella on muodostettu kattava yleiskuva alueella esiinty-

västä ja alueen kautta muuttavasta lajistosta ja eri lajien runsaussuhteista.  

Selvitysten perusteella kaava-alueet ovat linnustollisesti melko tavanomaista, met-

sätalouden hyvin voimaperäisesti muokkaamaa aluetta. Alueella on muutamia lin-

nuston osalta huomionarvoisia kohteita, jotka on otettu huomioon kaavaehdotuk-

sessa. Kaava-alueille ei sijoitu sellaisia kohteita, joilla olisi alueellisesti merkitystä 

lintujen arvokkaina elinympäristöinä. Lisäksi alueen ympäristöön sijoittuvat kotka-

reviirit ja muut suuret petolinnut on arvioitu YVA-menettelyn yhteydessä ja huomi-

oitu asianmukaisesti kaavaehdotuksessa. 

Alueella toteutettujen muuttolinnustoselvitysten perusteella alueen kautta ei kulje 

merkittäviä lintujen muuttoreittejä, vaan lintujen muutto alueella on melko haja-

naista ja päämuuttoreitteihin verrattuna vähäistä. Kaava-alueille ei myöskään si-

joitu merkittäviä muuttolintujen lepäily- tai ruokailualueita. Toiminnassa olevien 

tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seurannasta olevien tietojen perusteella 

muuttolinnut kiertävät tuulivoimapuistoja ja väistävät yksittäisiä tuulivoimaloita. 

Lisäksi Halsualle suunnitellut tuulivoimalat sijaitsevat niin etäällä toisistaan, että 

linnuilla on myös mahdollisuus lentää tuulivoimaloiden välisellä alueella. Seuranta-

tietojen perusteella vaikutukset muuttolinnustolle ovat jääneet vähäisiksi, ja tuuli-

voimaloihin on törmännyt hyvin vähän suurikokoisia muuttavia lintulajeja (esim. 

hanhet, joutsen, kurki, petolinnut). 

Seudulla liikkuvat suurpedot on huomioitu YVA-menettelyn yhteydessä sekä hank-

keen kaavoituksessa sillä tarkkuudella, mitä aineistoja on ollut käytettävissä ja yli-

päänsä saatavilla (ml. LUKE:n aineistot suurpedoista). Seudulla esiintyy kaikkia 
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suurpetoja, jotka liikkuvat ajoittain myös kaava-alueilla. Suurpetojen reviirit ovat 

laajoja, ja niiden on mahdollista väistää kaava-alueen ulkopuolelle hankkeiden ra-

kentamisen aikaan, jolloin häiriövaikutukset ovat suurimmillaan. Tuulivoimapuisto-

jen valmistumisen jälkeen suurpedot todennäköisesti palaavat tuulivoimapuistojen 

alueelle, koska myös niiden ravintona käyttämät hirvieläimet ym. nisäkkäät palaa-

vat alueelle. Tästä on havaittu merkkejä mm. Raaheen ja Kalajoelle rakennettujen 

tuulivoimapuistojen alueella. Tästä syystä suurpetoihin kohdistuvia vaikutuksia ei 

voida pitää merkittävinä. 

LUKE:n tietojen perusteella Halsuan seudulle sijoittuu susireviirejä (Perhon havain-

toalue), mutta alueella elävien susien määrä on vähäinen, eikä niiden liikkumisesta 

ole käytännössä lainkaan olemassa olevaa tietoa. Reviirin arvioitu laajuus on 980 

km2, joten kaava-alueet kattavat yhdessä vain pienen osan susien reviirin koko-

naislaajuudesta. Susi saattaa hetkellisesti häiriintyä tuulivoimapuiston rakentami-

sen aikaan, mutta se yleensä siirtää poikaset pois synnytyspesästä häiriön ilmaan-

tuessa ja kuljettaa ne toiseen pesäpaikkaansa. Esimerkiksi Raahen alueella susien 

on havaittu palanneen tuulivoimapuistojen alueelle rakennusvaiheen jälkeen, kun 

alueella esiintyy edelleen myös niiden ravintona käyttämiä hirvieläimiä. Tämän 

vuoksi susiin ei voida arvioida kohdistuvan merkittäviä vaikutuksia. 

Metsäpeuroille soveltuvia vasomisalueita on selvitetty valmisteluvaiheen jälkeen 

tarkemmin Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tuoreimpien metsäpeurojen satelliitti-

pantaseurantatietojen perusteella (2010-2020, yht. 98 merkittyä peuravaadinta). 

Metsäpeurojen liikkumista kuvaava aineisto on esitetty salaisessa, vain vi-

ranomaiskäyttöön tarkoitetuissa liitekartoissa. Paikannukset eroteltiin kaikille 

vuodenkierron ajoille, jotta erityisesti kesäajan elinympäristöistä (ja mahdollisista 

vasomisalueista) saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa. Käytössä oli myös yksit-

täisten peurayksilöiden paikannuspisteistä laadittu yksilökohtainen liikkumisai-

neisto (liikkumisreitit viivoina).  Paikannusten perusteella viimeisen kymmenen 

vuoden aikana Honkakankaan alueella on joinain vuosina oleillut kesäaikaan pidem-

pään kaksi pantavaadinta. Elinympäristöt ovat ulottuneet myös kaava-alueiden ul-

kopuolelle. Kanniston alueen lounaisosaan on ulottunut yhden pantavaatimen ke-

säelinympäristö ainakin kolmena kesänä. Tälläkin vaatimella kesäelinympäristön 

painopiste on ollut kaava-alueen ulkopuolella. Kymmenen vuoden aikana molem-

pien tuulivoima-alueiden kautta on vaeltanut kesäaikaan satunnaisesti myös muita 

peurayksilöitä, mutta ne eivät ole jääneet alueelle pidemmäksi aikaa. Useina vuo-

sina alueilta ei ole lainkaan pidempiaikaisia, lisääntymiskauden elinympäristöihin 

viittaavia paikannuksia. 

Havaitut kesäelinympäristöt kaava-alueilla sijoittuvat tiheän metsäautotieverkoston 

rikkomille metsä- ja suoalueille, jotka eivät edusta metsäpeuran kannalta erityisen 

laadukkaita vasomisympäristöjä. Mm. vaatimus 1km etäisyyteen tiestä (Puoskari 

2017) ei täyty yhdelläkään kohteella. Lähimmät tuulivoimalat sijoittuvat muutamien 

satojen metrien etäisyydelle mahdollisista vasomisalueista, pääosin alueella jo ole-

massa olevien metsäautoteiden läheisyyteen. Voimaloiden huoltotiestö sijoittuu val-

taosin nykyisille metsäautoteille ja uudet tieosuudet nykyisiä teitä kauemmas mah-

dollisista vasomisalueista. Elinympäristövaikutukset jäävät kaava-alueiden luon-

nonympäristön nykytilanne huomioon ottaen hyvin vähäisiksi. Rakennusvaiheessa 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEIS-

KAAVAT 
 129 

(130) 
    
29.6.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

peurat saattavat karkottua alueelta, mutta niiden on mahdollista palata rakennus-

vaiheen jälkeen. Vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla rakennusvaihe herkillä 

alueilla lisääntymiskauden ulkopuolelle.  

GPS-satelliittipannoitetut vaatimet edustavat satunnaisotosta Suomenselän alueen 

noin 600-800 lisääntymisikäisestä vaatimesta ja tuulivoimapuiston alueella voi elää 

myös pannoittamattomia vaatimia. Havaintoaineiston kattavuus huomioiden (10 

vuotta ja 98 pannoitettua vaadinta) aineiston arvioidaan kuitenkin antavan erittäin 

hyvän kuvan peurojen kesäelinympäristöjen ja tärkeiden vasomisalueiden paino-

pistealueista Suomenselällä. Alle 2 % kaikista paikannuksista sijoittuu kaava-alu-

eille ja kesäajan paikannuksista vielä vähäisempi osuus. Myös kesäajan (toukokuu-

syyskuu) paikannuksista muodostettu 1x1 km havaintorasterikartta antaa vahvoja 

viitteitä siitä, että tuulivoimapuisto ei sijoitu Suomenselän kesäelinympäristöjen 

ydinalueelle, vaikka alueella voikin joinain vuosina olla yksittäisten vaatimien va-

sontapaikkoja. Populaation kannalta tärkeille vasomisalueille ei arvioida muodostu-

van merkittäviä häiriövaikutuksia, koska tiheimmät havaintokeskittymät sijoittuvat 

riittävän kauas tuulivoimapuistoista.  

Metsäpeuralle muodostuvia vaikutuksia vähentää se, että Kanniston alueen poh-

joisosista on poistettu ne voimalat, jotka ovat sijoittuneet ainakin yhden pan-

tavaatimen kesäelinympäristölle.  Lisäksi Honkakankaan alueen pohjoisosista 

on poistettu ne voimalat, jotka sijoittuvat lähelle Kotkannevan tunnettuja vaso-

misympäristöjä. Kaavaehdotuksessa molemmat kaava-alueet ovat merkittävästi 

supistuneet kaavaluonnosvaiheesta ja ovat nyt lähempänä maakuntakaavan tv-

aluerajausta. Metsäpeurojen osalta hankkeen elinympäristö- ja häiriövaikutukset 

kohdistuvat nykytilanteessa luonnosvaihetta suppeammalle alueelle eikä tuulivoi-

mapuistosta arvioida muodostuvan merkittäviä vaikutuksia Suomenselän metsä-

peurapopulaatiolle. 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY HONKAKANKAAN JA KANNISTON TUULIVOIMAPUISTOJEN YLEIS-

KAAVAT 
 130 

(130) 
    
29.6.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

4 JATKOTOIMET 

Kaavanlaatija on tehnyt kaava-asiakirjoihin vastineiden mukaiset korjaukset ja 

esittää yleiskaavaehdotuksen asettamista nähtäville. 

 


