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1 JOHDANTO 

Windfellows Oy suunnittelee kuuden tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Kauhavan kaupun-
gin Kortesjärven kaupunginosaan ns. Suolinevan alueelle. Osayleiskaavalla luodaan edel-
lytykset tuulipuiston toteuttamiselle. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 
77a §).  MRL 77 b § mukaan laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista 
ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava 
siitä, että:  

• yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alu-
eella;  

• suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja 
ympäristöön;  

• tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 
 

Hanke kattaa tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdistävät maakaapelit sekä han-
kealueelle rakennettavan tiestön. Voimalasijoittelun mukaan neljä voimalaa sijaitsee Kau-
havan yhteismetsän alueella ja kaksi voimalaa yksityisillä maa-alueilla. Kaava-alueen 
pinta-ala on n. 705 ha. 

Voimaloiden napakorkeus on suunnitelmien mukaan 149 metriä ja roottoreiden halkaisija 
136 m, jolloin kokonaiskorkeudeksi (pyyhkäisykorkeus) tulee 217 metriä. Suunnitteilla 
oleva tuulivoimapuisto koostuu maksimissaan kuudesta nimellisteholtaan noin 3,45 
MW:n tuulivoimalaitoksesta. Tuulivoimalaitokset varustetaan ns. lentoestevaloin, joita 
koskevat tarkemmat vaatimukset määritellään Trafilta haettavassa lentoesteluvassa.   

Jokaisella tuulivoimalalla on oma muuntaja, jossa voimalan generaattorijännite muunne-
taan keskijännitteeksi. Tuulipuisto liitetään keskijännitekaapelilla uuteen liitäntäpistee-
seen (sähköasemaan), joka rakennetaan hankealueelle. Tuulivoimapuiston liittämispiste 
on Yrjöntien ja Suolinevankallioille menevän tien risteyksessä.  

Tuotettu sähköenergia siirretään alustavien suunnitelmien mukaisesti sähkökaapelilla n. 
7,5 km etäisyydellä olevaan korkeajännitejohtoon Kortesjärvellä Ähtävän Sähkön sähkö-
asemalla. 

Kaavatyö vaatii kattavat perus- ja ympäristöselvitykset sekä vaikutusten arvioinnin. Han-
kevastaava on teettänyt alueelta erilliset luonto- ja ympäristöselvitykset. Laadittujen sel-
vitysten perusteella voidaan todeta, että alueella on hyvät edellytykset tuulivoiman ra-
kentamiselle, eikä tuulivoimaloista olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaavatyössä 
hyödynnetään tehtyjä selvityksiä. 
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Kuva 1. Tuulipuiston hankealueen likimääräinen sijainti. 

 

Suolinevan tuulivoimapuiston suunniteltu alue sijaitsee Kauhavan kaupungin pohjois-
osassa. Alueen itäpuolella Evijärven kunnan raja on lähimmillään n. 300 metrin etäisyy-
dellä ja Pedersören kunnan raja sijaitsee n. 5,2 km etäisyydellä suunnitelluista voima-
loista. Lähin suurempi asutuskeskus, Kortesjärven kirkonkylä sijaitsee hieman yli 4 km:n 
etäisyydellä hankealueen lounaispuolella. 

 

Oulussa 10.3.2017 29.5.2018 

 

Iikka Ranta   
arkkitehti SAFA, YKS-298   
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2 LÄHTÖKOHDAT 

Tuulivoima nähdään ympäristön kannalta hyvänä tapana tuottaa energiaa, koska tuulivoi-
malat tuottavat sähköä saasteettomasti ja vähentävät sähköntuotannon tarvetta hiilellä, 
öljyllä ja kaasulla. Suomi on sitoutunut EU:ssa nostamaan uusiutuvan energian osuutta 
loppukulutuksesta, ja EU:n Suomelle asettaman tavoitteen saavuttaminen edellyttää uu-
siutuvan energian käytön lisäämistä huomattavasti nykyisestä. Lisäksi tuulivoiman voima-
kas lisääminen Suomessa on osa ilmastonmuutosta hillitseviä toimia.  

Vuoden 2016 aikana Suomeen rakennettiin 182 uutta voimalaa, joiden yhteiskapasiteetti 
on 570 MW. Rakennettu määrä on kasvattaa maamme tuulivoimakapasiteetin 1533 
MW:iin ja 552 tuulivoimalaan. Tuulivoimalla tuotettiin vuoden 2016 aikana sähköä 3,1 
TWh, ja koko Suomen sähkönkulutuksesta katettiin 3,6 prosenttia. (STY, 2015). 

2.1 YVA-menettelyn tarveharkinta 

Ympäristövaikutusten arviointi perustuu YVA-lakiin ja -asetukseen. YVA-asetuksen mukai-
sesti tuulivoimalahankkeisiin, joiden yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 
kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia, sovelletaan YVA-menettelyä.   
YVA-lain ja asetuksen mukaan YVA-menettelyä voidaan yksittäistapauksessa soveltaa elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) harkinnan perusteella myös muihin 
kuin YVA-asetuksen hankeluettelossa mainittuihin hankkeisiin. Edellytyksenä harkinnan-
varaisen YVA-menettelyn soveltamiselle on, että suunniteltu hanke todennäköisesti ai-
heuttaa sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat laadultaan ja laa-
juudeltaan rinnastettavissa YVA-asetuksen luettelossa mainittujen hankkeiden vaikutuk-
siin.  

Kun harkitaan, onko suunniteltuun hankkeeseen sovellettava YVA-menettelyä tapauskoh-
taisten harkinnan perusteella, on vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa otettava huo-
mioon muun muassa suunnitellun hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä aiheutuvien vai-
kutusten luonne (YVAL 4 §). Yksittäistapauksellisen YVA-menettelyn tarpeen harkintakri-
teerejä on tarkennettu YVA-asetuksen 7 §:ssä. Asetuksen mukaan harkinnassa on tarkas-
teltava erityisesti hankkeen ominaisuuksia (mm. kokoa, luonnonvarojen käyttöä, jättei-
den muodostumista ja pilaantumista), hankkeen sijaintia (mm. alueen maankäyttöä, luon-
non sietokykyä (mm. suojelualueet ja tiheään asutut alueet) sekä vaikutusten luonnetta 
(mm. laajuutta ja todennäköisyyttä).   

Kauhavan Suolinevan tuulivoimahankkeesta on pyydetty ELY-keskuksen lausunto YVA-
menettelyn tarpeesta. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus on päättänyt 2.3.2016, ettei Suoli-
nevan tuulivoimahankkeeseen sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 
468/1994 mukaista arviointimenettelyä (Dnro EPOELY/386/2016). 
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2.2 Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristöluvan tarveharkinta 

Meluvaikutuksia voidaan arvioida ja seurata ympäristölupamenettelyllä. Ympäristölupa 
ratkaistaan tuulivoimaloiden osalta yleisenä ympäristöluvan tarpeena kunnan ympäristö-
lupaviranomaisen harkinnan mukaan. Luvan tarve tulee harkittavaksi yleisenä ympäristö-
luvan tarpeena siitä syystä, että tuulivoimala saattaa ympäristössään aiheuttaa eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta esim. melun tai välk-
keen johdosta. Ympäristölupahakemuksessa hakija esittää melutasot ja riittävät selvityk-
set toiminnan ympäristövaikutuksista. Ympäristöluvan lupamääräyksissä sitten päätetään 
melutasot ja seurantavelvoitteet. Tuulivoimaloita ei ole otettu ympäristön suojeluasetuk-
sessa niiden toimintojen ja laitosten joukkoon, joilla aina tarvittaisiin ympäristölupa. Läh-
tökohtaisesti voimalat pyritään sijoittamaan siten, että Ympäristölupaa ei tarvittaisi. Mi-
käli voimaloiden aiheuttama melu ylittää asetetut ohjearvot, tutkitaan voimaloiden siir-
tomahdollisuus tai rajoitetaan voimaloiden käyttöä(Ympäristölupa) siten, ettei asetetut 
meluarvot ylity. Kaavassa ei määrätä ympäristöluvan tarpeesta. Kaavan laadintaa ohjaa 
Maankäyttö- ja rakennuslaki eikä ko. laki sisällä ympäristölupatarveharkintaa  kaavapro-
sessiin  liittyen.   

 

2.3 Selvitykset 

Tuulivoimarakentamisen ohjauksen keskeinen tavoite on sovittaa tuulivoimalat mahdolli-
simman hyvin ympäristöön. Silloin voidaan ehkäistä ja minimoida voimaloista luonnolle ja 
ihmisten elinympäristölle aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Lisäksi tulee huomioida tek-
nistaloudelliset tekijät (mm. tuuliolosuhteet, liitynnät sähköverkkoon, rakentamista ja 
huoltoa tukeva infrastruktuuri, perustamisolosuhteet) sekä muu alueidenkäyttö.  

Tuulivoimaloiden sijainnin suunnittelussa on tärkeää huomioida ympäristön ominaisuu-
det sekä muu alueiden käyttö. Pääsääntöisesti tuulivoimarakentamiselle soveltumatto-
mia alueita ovat: 

• valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

• valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

• luonnonsuojelualueet 

• erämaa-alueet 

• kansainvälisesti tärkeät linnuston IBA-alueet 

Tapauskohtaisesti tulee harkita seuraavien alueiden soveltuvuutta tuulivoimarakentami-
seen: 

• Natura 2000-verkoston alueet 

• harjujensuojeluohjelman alueet 

• kaavoituksen yhteydessä voidaan lisäksi määrittää muita tuulivoimarakentamiseen soveltu-
mattomia alueita. 
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Tuulivoimalat tulisi lähtökohtaisesti sijoittaa niin kauas asutuksesta tai muusta häiriinty-
västä kohteesta, ettei ympäristölupa ole tarpeen. Sähköverkkoon liittyminen tulee neu-
votella sähköverkon haltijan kanssa. Verkkoon liittyminen tulisi aina suunnitella ja raken-
taa kokonaisuutena. (lähde: Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012. Tuulivoimarakentamisen suun-

nittelu) 

Osayleiskaavatyössä tehdään selvityksiä suunnittelualueelta ja tarvittavassa laajuudessa 
lähialueilta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavatyö vaatii perus- ja ympäris-
töselvitykset sekä vaikutusten arvioinnin.  

Kauhavan Suolinevan alueen tuulivoimahanketta koskevat seuraavat selvitykset: 

• Tuulivoima-alueen ympäristöselvitys, Suolineva-Kauhava, Numerola Oy 2015/03, päivitys 
2015/11 ja 2016/11 (Selvitys sisältää tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallin-
nuksen). 

• Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostus- ja näkyvyysmallinnukset sekä havainnekuvat, 
Kauhava-Suolineva, Numerola Oy 2016/12. 

• Kauhavan Suolinevan tuulivoimahankealueen luontoselvitykset, kesä 2015, Thermopolis 
Oy 2015. 

• Kauhavan Suolinevan tuulivoimahankealueen luontoselvitykset, Kalasääsken esiintymi-
nen hankealueen lähellä-liite luontoselvitykseen 2015, Thermopolis Oy 2015 (viranomais-
käyttöön). 

• Suolinevan tuulipuiston arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan Arkeologia Palvelu, 
2016. 

• Lausunto Suolinevan tuulivoimapuiston soveltuvuudesta kotkien elinympäristöksi, Lakeu-
den Luontokartoitus 2016. 

• Tuulivoimahankkeiden vaikutukset pesiviin ja muuttaviin sääksiin ja naurulokkeihin, La-
keuden Luontokartoitus, 2017. 

• Muut selvitykset (koottu tähän kaavaselostukseen, mm. liikenne, turvallisuus) 

 

Luonto- ja kasvilisuusselvityksen sekä muiden erillisselvitysten perusteella voidaan to-
deta, että alueelle on hyvät edellytykset tuulivoiman rakentamiselle, eikä tuulivoimaloista 
olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

 

2.3.1 Selvitysmenetelmät ja pohjatiedot  

Kaavatyössä hyödynnetään jo tehtyjä selvityksiä.  

Melu- ja välkevarjostusvaikutusten arviointi tehtiin laskennallisten menetelmien avulla. 
Melumallinnuksessa noudatetaan ympäristöministeriön julkaisemaa mallinnusohjeis-
tusta.  

Alueelta on tehty luontoselvitys, jossa on kuvattu alueen kasvillisuus sekä luontoarvojensa 
puolesta huomioitavat kohteet. Luontoselvitykset kattavat alueen luonnon yleispiirteet, 
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kasvillisuus- ja biotooppiselvityksen, kanalintu- ja linnustoselvitykset, lepakkoselvityksen 
sekä viitasammakkoselvityksen. 

Ympäristö-, ja luontoselvitysten pohjatietoina on käytetty peruskarttoja, ilmakuvia ja ym-
päristöhallinnon OIVA- ja Hertta-tietokantojen (uhanalaiset lajit, SYKE 2015) tietoja.  

Maisemavaikutusta on analysoitu näkyvyysanalyysin ja kuvasovitteiden perusteella. Muu-
ten maisemaselvitys on tehty olemassa olevien tietojen (mm. OIVA-järjestelmän), kartta-
tarkastelujen ja olevien selvitysten pohjalta. 

 

2.4 Nykytilanne 

Nykytilanteen kuvailu on tehty pääasiassa em. selvitysten tietojen pohjalta.  

2.4.1 Maa- ja kallioperä sekä vesistöt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Hankealueen kallioperä. Hankealue ja voimalat on osoitettu sinisellä. 

Valuma-alueista suunnittelualue kuuluu Purmojoen päävesistöalueeseen. Suunnittelu-
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole järviä, lampia eikä luonnontilaisia virta-
vesiä.  
Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue, Änttikangas on n. 2 km etäi-
syydellä voimalasta 1 lounaaseen.  
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Kuva 3. Hankealueen maaperä. Hankealue ja voimalat on osoitettu sinisellä. 
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2.4.2 Luonnonympäristö 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suolineva on hieman ympäristöstään kohoava kallioalue, jonka korkeus vaihtelee hieman 
yli 70 metristä noin 80 m korkeuteen. Alue on vaihtelevan rakenteista ja ikäistä talous-
metsää (0–80 v.). Lakialueella on mosaiikkimaisesti vaihtelevia jäkälä- (Ct), puolukka- (Vt), 
tai mustikkatyypin (Mt) metsiä. Itäosassa tavataan avokalliota, länsiosa on joko kivikkoista 
ja/tai moreenipeitteistä kalliomaastoa. Rinteiden alaosassa on mustikkatyypin (Mt) tuo-
reita kankaita. Hankealueen keskellä on turvetuotannossa oleva Suolinevan suoalue. Han-
kealue rajoittuu metsämaahan ja idässä turvetuotantoalueeseen. (Thermopolis Oy 2015) 

• Tuulivoimala 1:n alue on noin 50–70 -vuotiasta harvaa sekametsää, jonka aluskas-
villisuudessa on viitteitä mahdollisesta aikaisemmasta viljelyksestä, laidunnuk-
sesta tai kaskeamisesta.  

• Tuulivoimala 2:n alueella kasvaa tiheä noin 50-vuotias nuori kasvatusmetsä.  

• Tuulivoimala 3 sijaitsee puolukkatyypin kuivalla kankaalla kallionyppylän pohjois-
osassa.  

• Tuulivoimala 4 sijaitsee Suolinevan metsätien eteläpuolella sijaitsevan muutama 
vuosi sitten hakatun mäntytaimikon ja noin 35-vuotiaan nuoren kasvatusmetsi-
kön rajalla.  

• Tulivoimala 5 sijaitsee Suolinevankallioiden varsinaisella osittain avokallioisella la-
kialueella. Kallioalue on suurelta osin moreenipeitteinen, mutta avokallio pilkistää 
sieltä täältä. Metsätyypiltään alue on puolukka- tai jäkälätyypin kuivaa kangasta 
ja puusto on noin 30–60-vuotiasta mäntyä.  

• Tuulivoimala 6 sijaitsee samalla avokallioisella alueella. Voimalan alueella on kal-
liolla kuivaa jäkäläkangasta ja moreenimaalla puolukkatyypin kangasmetsää. 
(Thermopolis Oy 2015) 

Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle metsäalueelle, jolta ei löydetty luonto-
tyyppeihin tai kasvillisuuteen liittyviä erityisiä luonnonarvoja. Selvityksissä ei löydetty suo-
jeltavia kasvi- tai jäkälälajeja. (Thermopolis Oy 2015) 
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Kuva 4. Hankealue ja voimalat on osoitettu sinisellä. 

 

Linnusto 

Alueelle on tehty lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys sekä pesimälinnusto-, petolintu- ja 
kanalintuselvitykset. Syysmuuttoa on selvitetty syksyllä 2014 ja 2015, muut selvitykset on 
tehty vuonna 2015. (Thermopolis Oy 2015) 

Muuttolinnusto 

Syksyllä 2014 kurkien päämuutto ehti ohittaa Etelä-Pohjanmaan ennen tarkkailun aloi-
tusta, mutta tarkkailusta saatiin yleiskuva lintujen reiteistä alueella. Pikkulintujen ja ras-
taiden päämuuttoreitti oli keskimäärin noin 1000 metriä hankealueesta itään. Syksyllä 
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2015 havaitut kurki- ja hanhimäärät olivat muuton huippupäivinä Porrasnevalla huomat-
tavasti pienempiä kuin muilla muutontarkkailupaikolla Etelä-Pohjanmaalla ja varsinkin 
Keski-Suomessa. Sepelkyyhky ja räkättirastaat olivat runsaslukuisena liikkeellä. Ne muut-
tivat pääosin Porrasnevan reunametsiä seuraten päämuuttosuuntana lounaan ja jonkun 
verran myös lännen suunnat. Osa parvista lensi myös kohdealueen läpi. Syysmuuton seu-
rannan mukaan Suolinevankalliot ei sijoitu isojen lintujen (kurki, hanhet ja laulujoutsen) 
päämuuttoreitille, vaan hankealue jää Etelä-Pohjanmaan päämuuttoreittien väliselle alu-
eelle. Paikallinen päämuuttoreitti kulkee Suolinevankallioiden itäpuolelta noin 1–3 km 
etäisyydellä hankealueesta.  

Kevätmuuton osalta suunniteltu alue ei vaikuta osuvan muuton pääreitille. Pääosa muu-
tosta kulki itäpuolelta noin 2–3 kilometrin päässä hankealueesta. Hankealueen kautta 
muutti metsähanhia jonkun verran. Metsähanhilla ei havaittu olevan alueella varsinaista 
päämuuttolinjaa. Purmojärven pohjoispäässä pesivät naurulokit käyvät ruokailemassa 
pohjoisen suunnalla turkistarhoilla, jolloin ne lentävät hankealueen läpi. Purmojärven pe-
simäyhdyskunta on kooltaan yli 1000 parin kolonia. Naurulokki on uhanalaisuusluokituk-
seltaan silmälläpidettävä (NT). Naurulokit lentävät alueen yli melko matalalla, alle 80 m 
korkeudessa. Mahdollisesti linnut lentävät tuulivoimaloiden alitse tai väistävät voimaloita 
luontoselvityksen arvion mukaan. 

Pesimälinnusto 

Suolinevan pesimälinnustoselvitysten maastotyöt tehtiin piste- ja kartoituslaskentana kol-
mella kartoituskerralla touko-kesäkuussa 2015. Myös muilla maastokäynneillä tehtiin ha-
vaintoja linnustosta. Hankealueen pesimälinnusto on melko vähälajinen ja harvalukuinen. 
Pesimälajeja tavattiin alueen voimaloiden ympäristössä laskennoissa yhteensä 31 run-
saimpien lajien ollessa pajulintu, peippo ja metsäkirvinen. Myös tiaiset olivat alueella ylei-
siä. Suolinevan hankealueella ei liene suuria linnustollisia arvoja. Alueen pesimälintula-
jisto on varsin tavanomaista ja jopa harvalukuista. Hanke ei merkittävästi pienennä alueen 
pesimäreviirejä.  

Huomionarvoisista lajeista teeri ja leppälintu todennäköisesti käyttävät hankealuetta re-
viirinään. Huuhkaja käyttänee aluetta ainakin saalistusreviirinään. Teeri ja huuhkaja ovat 
lintudirektiivin liitteen I lajeja ja uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettäviä (NT). 
Kaikki kolme ovat Suomen kansainvälisiä vastuulajeja. Teeren soidinpaikat sijaitsevat han-
kealueen ulkopuolella, mutta laji lienee yleinen hankealueella. Huuhkajan ravinnonhaku-
reviiri voi olla laaja, ja ravinnon suhteen laji on lähes kaikkiruokainen. Suolinevan alueen 
vahva teerikanta todennäköisesti houkuttelee huuhkajaa alueelle. Myös lähialueen pellot 
todennäköisesti kuuluvat huuhkajan reviiriin. Tuulivoimahanke ei todennäköisesti hei-
kennä merkittävästi alueen kanalintujen tai muiden ravintoeläinten kantoja, jolloin huuh-
kajankaan ravinnonsaanti ei liene uhattuna. 

Metsäkanalinnut 
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Metsäkanalinnuista teeren kanta on Suolinevan alueella kohtalaisen vahva. Soidinpaik-
koja todettiin hankealueen keskellä sijaitsevalla Suolinevan sekä alueesta itään sijaitse-
valla Porrasnevan turvetuotantoalueilla. Lisäksi hankealueesta länteen sijaitsevalta pelto-
alueelta kuului teeren soidinta keväällä 2015. Varsinaiselta hankealueelta soidinta ei ta-
vattu, mutta alue on todennäköisesti osa lintujen reviiriä. Kannan kokoa on hankala arvi-
oida.  

Alueen itäosan metsät voisivat rakenteensa puolesta sopia metson soidinreviiriksi. Maas-
tokartoituksissa ei kuitenkaan todettu metson soidinreviirejä tai tehty havaintoja metson 
jätöksistä. Riekolle alueella ei ole sopivia elinympäristöjä, eikä lajia havaittu. Maastokäyn-
neillä ei tehty havaintoja pyystä. Pyylle sopivia maastoja voisi olla lähinnä hankealueen 
reunamilla voimala 6:sta joitakin satoja metrejä etelään tai voimala 3:sta pohjoiseen. 

Suurin vaikutus voimaloilla olisi todennäköisesti teeren elinympäristöihin, mutta muutos 
ei estä alueen käyttöä teeren reviirinä. 

Petolinnut 

Hankealueen lähistöllä, sen vaikutusalueella ei ole todettu maakotkan, merikotkan tai 
muuttohaukan pesintää. Muutontarkkailuissa havaittuja lajeja ovat piekana, hiirihaukka, 
ampuhaukka ja merikotka. Tehtyjen muuttolintuselvitysten mukaan hankealue ei sijoitu 
petolintujen kannalta tärkeiden muuttoreittien varrelle.  

Pesimäalueena Suolinevan alue on varsinkin maakotkalle liian rauhaton. Pelkästään tur-
vetuotantoalueiden toiminnasta aiheutuva häiriö riittää pesinnän esteeksi maakotkalle. 
Lisäksi asutus, viljelysalueet sekä vilkasliikenteinen tie ovat liian lähellä. Maakotkalle so-
veltuvat rauhallisemmat pesimäalueet ovat idempänä Suomenselällä ja Keski-Pohjan-
maalla. Merikotkan lähin pesimäalue on todennäköisesti Evijärvi n. 10-15 km:n etäisyy-
dellä. Toukokuussa 2016 tehtiin Purmojärven pohjoispäässä Leppäniemessä kotkaha-
vainto noin 3,5 km:n päässä Suolinevasta (havainnon tekijänä Kauhavan ympäristösihteeri 
Kari Hongisto). Lajinmääritys tuossa havainnossa jäi epävarmaksi, mutta koska lintu oli 
käynyt ilmeisesti saalistamassa naurulokkikoloniassa tai tavoitellut kalansaalista järvestä, 
laji on mitä todennäköisimmin merikotka. Lintu oli tullut ja poistunut koilliseen Suolinevan 
- Lepistönmäen suuntaan, mahdollisena päämääränään Evijärvi. On todennäköistä, että 
merikotkat vierailevat Purmojärven alueella jatkossakin ja käyttävät lentoreittinään Suo-
linevan itä- ja kaakkoispuolia. Tätä johtopäätöstä tukevat myös pesimäalueilla säännölli-
sesti kulkevien lintuharrastaja-aktiivien havainnot. 

Lähin kalasääsken pesä, jossa pesintä on todettu vuonna 2015, sijaitsee 4,9 km hankealu-
een luode-pohjoispuolella. Hankealueen ympäristön (>7,5 km) kalasääsket kalastelevat 
Narssjön, Kerttuanjärven ja mahdollisesti Purmojärven alueella. Hankealue jää mahdolli-
sesti kalasääskien todennäköisen lentoreitin länsipuolelle. Hankealueen lähellä (>1,7 km) 
on kaksi pesäpuuta, joilla pesintää ei ole useaan vuoteen todettu. Turvetuotannon vuoksi 
toinen pesäpuu on pesintään sopimaton ja toinen epätodennäköinen. Mahdollisten tule-
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vaisuudessa pesivien kalasääskien lentoreitit järville ruokailemaan suuntautuvat hanke-
alueesta poispäin, joten petolintuselvityksen arvion mukaan voimalat eivät muodosta 
niille estettä. 

Vaasan hallinto-oikeus on todennut päätöksessään 4.5.2018 (Diaarinumero 
01699/17/5402 ) kiistellystä sääksiesiintymästä: ”Asiassa saadun, paikalla tehtyihin ha-
vaintoihin perustuvan ja valokuvin varustetun luotettavana pidettävän selvityk-sen perus-
teella hallinto -oikeus katsoo, että sääksi ei ole ottanut pesintäkäyttöön Porrasnevan tur-
vetuotantoalueen lohkolle 5 puuhun rakennettua pesäalustaa. Ky-seessä ei ole luonnon-
suojelulain 39§:n 2 momentissa tarkoitettu suuren petolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä 
on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä. Varsi-nais -Suomen ELY-keskus on voinut 
päätöksenään todeta, että turvetuotanto ei edellytä poikkeusta suojelusta, koska kysy-
myksessä ei ole mainitussa lainkohdassa tarkoitettu pesäpuu.” 

 

Luontodirektiivin liitteen IV lajit 

Luontodirektiivin liitteen IV lajeista on selvitetty liito-oravan, viitasammakon ja lepakoi-
den esiintymistä alueella. Liito-orava ei pesi alueella, mutta voi käyttää aluetta läpikulku-
reittinään. Alueella ei ole viitasammakolle sopivaa elinympäristöä. Lepakoita on selvitetty 
maastokäynnein kesällä 2014 (1 kartoituskerta) ja 2015 (kolme kartoituskertaa). Alueelta 
tehtiin muutama havainto pohjanlepakosta. Alue ei selvityksen mukaan sovellu erityisen 
hyvin lepakoille. Todennäköisesti alueella havaitut lepakot ovat käyttäneet sen läpi kulke-
vaa metsätietä kulkureittinään paremmille ruokailualueille. Lepakoiden talvehtimiseen tai 
piilopaikoiksi sopivia kolopuita tai kivenkoloja alueella on kallioisuudesta huolimatta niu-
kasti. (Thermopolis Oy 2015) 

 

Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet 

Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelu- tai Natura-alueita. Lähin Natura-alue on noin 
6,7 km etäisyydellä hankealueen luoteispuolella sijaitseva Kalisjön (FI0800063), joka on 
myös lintuvesiensuojeluohjelman kohde (LVO100226). Alueella on kaksi yksityismaan 
luonnonsuojelualuetta; Kalisjö 1 (YSA205439) ja Kalisjö 2 (YSA205601). Natura-alueen 
suojelun perusteena on lintudirektiivi (aluetyyppi SPA).  

Noin 6,9 km alueesta koilliseen sijaitsee lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva Särkisen-
järvi (LVO100207), joka on myös yksityismaan luonnonsuojelualue (YSA202756).  
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Kuva 5. Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet sekä arvokkaat lin-
tualueet (OIVA Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu 25.2.2015). Hankealue on esitetty sinisellä. 

 

2.4.3 Maisema 

Maisemaa koskevat yleiset lähtökohdat 

Maisema on ympäristökokonaisuus, joka on geomorfologisen, ekologisen ja kulttuurihis-
toriallisen kehityksen tulos. Maiseman rungon muodostavat sen korkokuva ja maaperä, 
jotka edelleen määrittelevät vesiolosuhteita, kasvillisuustyyppejä, sekä maiseman kasvu-
potentiaalia ja maisemallista herkkyyttä. Maisemasta voidaan erottaa luonnonmaisema 
ja ihmisen aikaansaama kulttuurimaisema sekä rakennettu kulttuuriympäristö. Maisema 
on elävä, dynaaminen ja kehittyvä, ja toimii luonnon kiertokulun ja luonnossa tapahtuvien 
muutosten mukaan.  Maisema on suurmuodoiltaan pääosin muuttumaton. Ihmiset muok-
kaavat maisemaa, joko tietoisesti tai tietämättään muun toiminnan ohella. Maisema jae-
taan luonnon- ja kulttuurimaisemaan riippuen siitä, hallitsevatko maisemassa luonnon vai 
ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet elementit.  
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Maiseman ominaisuuksia voidaan tarkastella osana laajempaa maisema-aluetta tai seu-
dulle tyypillisen maiseman edustajana, sekä tarkemmalla tasolla osana kauko- tai lähi-
maisemaa. Tuulivoimaloille soveltumattomia alueita ovat valtakunnallisesti arvokkaat 
kulttuurihistorialliset alueet, rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), perinnemaisemat 
sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Maisemasta erote-
taan myös paikallisesti arvokkaat alueet. Kulttuuriympäristöön luetaan lisäksi muinais-
jäännökset. 

Suomi on jaettu maisemamaakuntiin ja maakunnat edelleen maisemaseutuihin. Hanke-
alue sijoittuu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja siinä Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuk-
sien seutuun sen pohjoisosaan. Hankealueen sijainti maisemamaakunnassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Maisemamaakuntajako ja Suolinevan hankealueen likimääräinen sijainti. 
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Pohjanmaan maisemamaakunnalle tyypillistä ovat suurehkot joet, selvärajaiset, leveät 
jokilaaksot sekä näiden väliset laajat selännealueet sekä suhteellisen tasainen maasto. 
Pohjanmaa on Suomen vähäjärvisimpiä alueita. Kalliomuodostumia ja heikosti maise-
massa erottuvia harjuja on vain harvakseltaan. Mittavia suoalueita on kaikkialla. Jokilaak-
sojen viljavat savikot on raivattu laajoiksi pelloiksi. Metsäselänteet ovat enimmäkseen ka-
ruja, kivikkoisten moreenimaiden puolukkatyypin männikköjä. Pohjanmaa on ollut pitkään 
asuttua ja maakunnalla on verraten pitkät ja vankat kulttuuriperinteet. Elämä on keskit-
tynyt jokilaaksoihin ja selänteet ovat olleet asumattomia takamaita. 

Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seudun tunnusomaisin piirre on jokivarsien horison-
taalinen lakeusmaisema, vaikkakin jokilaaksojen välisten selänteiden pinnanmuodot saat-
tavat yllättää vaihtelevalla kumpareisuudellaan. Joet ovat tyypillisimpiä vesistöjä ja niihin 
liittyvä jokavuotinen ilmiö on runsas tulviminen. Järviä on vähän. Laaja peltoviljely on läh-
tenyt yleensä suon raivauksesta ja kytöviljelystä. Ensisijainen asutus sijoittuu nauhamai-
sesti jokivarsille ja jokilaakson loiville kumpareille, myöhäisempi asutus on hakeutunut 
laaksoa rajaavien metsäselänteiden reunaan. Alueella sijaitsevat maamme pohjoisimmat 
umpipihat. Perinteiset ”kaksifooninkiset” rakennettiin erittäin horisontaalisen maiseman 
vastapainoksi. Peltolakeutta aiemmin elävöittäneestä ”latomerestä” sekä väliaikaisasu-
muksista: jokisaunoista ja kytötuvista on enää rippeitä jäljellä. 

Lähde: Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi mai-
sema-alueiksi 2013. 

 

Hankealueen läheisyydessä on kuusi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta maakunnallisesti merkittävää aluetta, ympäristöministeriön tai  Museoviraston  lis-
taamia  maisema-alueita  ei  sen  sijaan voimaloiden vaikutusalueella ole. Maakunnallisesti 
merkittävät maisema-alueet ovat Kivijärvenkylä (Rintakankaan ja Uusitalon talot) lähim-
millään noin 2,4 km tuulivoimaloiden itäpuolella, Saarijärvenkylä lähimmillään noin 2,9 
km voimaloiden luoteispuolella, Tuomaalan kylä noin 3,2 km voimaloiden lounaispuolella, 
Kortesjärven kirkko ympäristöineen noin 4,5 km voimaloiden lounaispuolella, Sauna-aho 
kylä (Myllymäen, Ikosen ja Ahosen talot) noin 4,6 km voimaloista koilliseen ja Fräntilän 
kylä voimaloista 7,2 km länteen. 

 

Suolinevan lähialueet ovat monelta osin peitteisiä (metsäisiä), alueella on myös peltoa. 
Lisäksi lähimmät alueet ovat pääosin asumattomia. Suunnittelualueella ja sen itäpuolella 
on Suolinevan ja Porrasnevan turvesuot, jotka vaikuttavat osaltaan lähimaisemaan ja 
ajoittain myös äänimaisemaan luoden tuotantoympäristöä vastapainona luonnonympä-
ristölle. Turpeenoton vuoksi alueelle kulkee tiestöä. 

Valuma-alueista suunnittelualue kuuluu Purmojoen päävesistöalueeseen.  
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Lähin  valtakunnallisesti  arvokas  maisema-alue  on  26  km  päässä  etelässä  (Lapuan  -  
Kauhavan Alajoki; Lapua, Kauhava, Ylihärmä, Alahärmä).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuva 7. Ote Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan selostuksesta. Suolinevan (punainen 
pallukka) sijoittuminen suhteessa  kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkei-
siin  alueisiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet hankkeen ympäris-
tössä (n. 20 km säteellä) 
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2.4.4 Muinaisjäännökset  

Muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maaperässä todettavia jäänteitä ja rakenteita, 
jotka ihmisen toiminta on eri aikoina synnyttänyt. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat 
sellaisenaan rauhoitettuja muinaismuistolain (295/63) mukaan. Muinaismuistolaki kieltää 
kaikenlaisen rakenteeseen kajoamisen, sen kaivamisen ja peittämisen. Muinaisjäännök-
seen liittyvissä suunnitelmissa tulee aina ottaa yhteyttä Museovirastoon. 

Alue nousi merestä noin 7000 – 5800 vuotta sitten. Silloiselle rantavyöhykkeelle syntyi 
asuinpaikkoja nykyisen Särkijärven lähiseudulle. Kivikautinen asutus siirtyi pian merenran-
nan mukana länteen. Myöhemmästä esihistoriallisesta tai historiallisesta asutuksesta ei 
ole merkkejä. Vielä 1800-luvun puolessa välissä lähialue oli asumatonta. Purmojärven ran-
nalla olevat talot Rantala ja Laukkonen perustettiin todennäköisesti jo 1700-luvulla. Ilmei-
sesti hankealueella sijaitsevat tervahaudat ja kalliolouhokset kuuluivat näille taloille. 

Lähistöltä tunnetaan useita kivikautisia asuinpaikkoja, joista lähimmät ovat Reisinkallio 
(mj-tunnus 281010010) Saarijärven eteläpuolella hankealueesta n. 1,5 km länsilounaa-
seen ja Änttösenneva, jossa on useita asumuspainanteita (mj-tunnus 1000008075), kohde 
sijaitsee hankealueesta 2,2 km länteen Saarijärven länsipuolella. 

Suolinevan hankealueella on tehty muinaisjäännösinventointi kesällä 2016. Inventoin-
nissa löytyi neljä uutta muinaisjäännöskohdetta/-ryhmää: tervapirtin jäännös (kohde 1), 
2 tervahautaa (kohde 2), 2 rakkakuoppaa (kohde 3) sekä 3 kalliolouhosta (kohde 4). Alu-
eella on lisäksi yksi kulttuuriperintökohde, kämpän jäännös (kohde 5). Maastoinventoin-
nissa tarkastettiin voimalapaikat 200 – 300 m:n säteellä lukuun ottamatta soistuneita alu-
eita ja turvetuotantoalueita, kallioalueet ja kaikki kuivat kankaat. Länsiosan soraharjan-
teella tehtiin joitakin koekuoppia ja löytynyt kiukaan jäännös kairattiin. 

1. Suolineva 
Mj-rekisteri:   - 
Laji:   kiinteä muinaisjäännös 
Mj-tyyppi:  tyyppi: asuinpaikat 
Tyypin tarkenne:  tervapirtit 
Ajoitus yleinen:  historiallinen 
Ajoitustarkenne:  uusi aika 
Lukumäärä:   1 
Rauhoitusluokkaehdotus:  2 
Paikkatiedot: 
Koordinaatit:   P: 7027796 I: 310707, z 72 m mpy 
Inventointimenetelmät:  pintahavainnointi, koekuopitus, kairaus 
Aiemmat tutkimukset:  
Maastotiedot:  
Kohde sijaitsee Kauhavan kaupungin koillisosassa keskustasta 26,8 km pohjoiskoilliseen 
matalalla soraharjanteella. Alue on avohakattu ja muokattu. Kuivahko kangas, paikoitel-
len soistuneita alueita. 
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Kuvaus: 

Paikalla on ison kiukaan jäänteet, mitat 3,5 x 2,5 m ja korkeus 0,6 m. Rakenne on aluskas-
villisuuden peittämä, joitakin isoja lohkokiviä näkyy pinnassa, humuskerroksen alla on 
osittain voimakkaasti palaneita kiviä (koko 5 – 15 cm) sekä hiiltä ja nokimaata. Nokimaata 
ja sekoittunutta maata havaittiin lapionpistoissa n. 20 neliömetrin alalla kiukaan ympä-
rillä. Kyseessä on melko ison tervapirtin jäännös, mikä sopiikin kuvaan, koska vieressä on 
kaksi isoa tervahautaa. 

 

2. Suolineva 2 

Mj-rekisteri:   - 
Laji:   kiinteä muinaisjäännös 
Mj-tyyppi:   työ- ja valmistuspaikat 
Tyypin tarkenne:  tervahaudat 
Ajoitus yleinen:  historiallinen 
Ajoitustarkenne:  uusi aika 
Lukumäärä:   2 
Rauhoitusluokkaehdotus:  2 
Paikkatiedot: 
Koordinaatit:   P: 7027796 I: 310707 (alueen keskipiste) 
hauta 1:   7027804 / 310743, 
hauta 2:   7027838 / 310725, z 72 m mpy 
Kohteen rajaus: aluemainen pintahavaintojen mukaisesti 
koord.selite:  
Inventointimenetelmät:  pintahavainnointi, kairaus 
Aiemmat tutkimukset:  
Maastotiedot:  
 
Kohde sijaitsee Kauhavan kaupungin koillisosassa keskustasta 26,8 km pohjoiskoilliseen 
matalalla soraharjanteella. Alue on avohakattu ja muokattu. Kuivahko kangas, paikoitel-
len soistuneita alueita. 

Kuvaus: 

Kohteesta 1 tervapirtin jäännös 35 m itään on melkein vierekkäin kaksi isoa tervahautaa, 
joiden halkaisija on n. 20 m ja kuopan syvyys 0,9 – 1,3 m, molempien halssit suuntautuvat 
itään, pituus 3,5 – 5 m ja syvyys 1,6 –2 m. Puut on pääosin hakattu pois hautojen päältä 

3. Suolinevakalliot 

Mj-rekisteri:   - 
Laji:   kiinteä muinaisjäännös 
Mj-tyyppi:   kivi- ja maarakenteet 
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Tyypin tarkenne:  rakkakuopat 
Ajoitus yleinen:  ajoittamaton 
Ajoitustarkenne: 
Lukumäärä:   2 
Rauhoitusluokkaehdotus:  2 
Paikkatiedot: 
Koordinaatit:   P: 7028205 I: 311132, z 75 m mpy 
koord.selite:   eteläisempi kuoppa 
Inventointimenetelmät:  pintahavainnointi 
Aiemmat tutkimukset:  
 
Maastotiedot:  

Kohde sijaitsee Kauhavan kaupungin koillisosassa keskustasta 27,2 km pohjoiskoilliseen 
pienellä rakka-alueella kalliopaljastuman itäpuolella. Nuorta harvennettua kasvatusmet-
sikköä. 

Kuvaus: 

Rakassa on vierekkäin noin metrin etäisyydellä toisistaan kaksi kuoppaa, joiden halkaisija 
on 2 – 2,5 m ja syvyys 0,4 – 0,5 m. Etelänpuoleisella kuopalla on matala valli. Kuopat ovat 
selvästi ihmisen tekemiä, mutta niiden ikä ei ole tiedossa, jäkälän ja sammalkasvuston 
perusteella ne eivät ole kuitenkaan resenttejä. 

 

4. Suolinevakalliot 2 

Mj-rekisteri:   - 
Laji:   kiinteä muinaisjäännös 
Mj-tyyppi:   työ- ja valmistuspaikat 
Tyypin tarkenne:  louhokset 
Ajoitus yleinen:  historiallinen 
Ajoitustarkenne:  uusi aika 
Lukumäärä:   3 
Rauhoitusluokkaehdotus:  2 
Paikkatiedot: 
Koordinaatit:   P: 7028244 I: 311518 
louhos 1:   7028217 / 311576,  
louhos 2:   7028274 / 311511, 
louhos 3:   7028236 / 3114645, z 77 m mpy 
Kohteen rajaus:  aluemainen näkyvien rakenteiden mukaisesti 
koord.selite:   keskipiste 
Inventointimenetelmät:  pintahavainnointi 
Aiemmat tutkimukset: 
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Maastotiedot:  

Kohde sijaitsee Kauhavan kaupungin koillisosassa keskustasta 27,5 km pohjoiskoilliseen 
tasaisella kallioalueella. Erirakenteinen metsä. 

Kuvaus: 

Suolinevakallioiden keskisen kallioalueen pohjoisreunalla on kolme pienehköä pinta-
louhosta. Kallioperä on ilmeisesti graniittia. Louhosten 1 ja 2 pinta-ala on noin 20 – 30 m2 
ja louhoksen 3 noin 80 – 120 m2. Koska louhokset ovat kasvillisuuden peittämiä ja osittain 
veden täyttämiä, niiden laajuuden määrittäminen oli hankalaa. Maastossa näkyy pysty-
suoria lohkopintoja, joissa on paikoitellen porausreikiä ja niiden lähellä 1 – 2 m pitkiä kivi-
paaseja, joissa on yleisesti noin 7 – 10 cm syviä porausreikiä. Pohjoisen louhoksen (no. 2) 
eteläpuolella on neljän aluskiven tukema noin metri pitkä terävä pystykivi. Kivi on nykyään 
kallellaan. Sen funktio on epäselvä – ehkä se on toiminut maa- tai omistusmerkkinä. Jäkä-
läkasvustojen perusteella louhokset ovat yli 100 vuotta vanhoja. 

 

5. Suolinevakalliot 3 

Mj-rekisteri:   - 
Laji:   kulttuuriperintökohde 
Tyyppi:   asuinpaikat 
Tyypin tarkenne:  savottakämpät 
Ajoitus yleinen:  uusin aika 
Ajoitustarkenne: 
Lukumäärä:   1 
Rauhoitusluokkaehdotus:  - 
Paikkatiedot: 
Koordinaatit:   P: 7027960 I: 311892, z 80 m mpy 
Kohteen rajaus:  pistemäinen (GPS-mittaus) 
koord.selite: 
Inventointimenetelmät:  pintahavainnointi 
Aiemmat tutkimukset: 
 

Kohde sijaitsee Kauhavan kaupungin koillisosassa keskustasta 27,4 km pohjoiskoilliseen 
kallioalueen itäpuolella loivalla moreenirinteellä. Erirakenteinen metsä. 

Kuvaus: 

Paikalla on ison kämpän jäännös, mitat arviolta > 6 x 9 m (kiviperustuksesta on vain osa 
näkyvissä). Se oli rakennettu kuoritusta tukkipuusta, koirankaulasalvokset on tehty moot-
torisahalla. Rakennuksen seinät on sahattu poikki pystysuunnassa ja sortunut rakennus 
jätetty sen jälkeen paikalleen. Lähellä on pino ikkunoita, jotka on purettu rakennuksesta 
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ennen sahausta. Tapaus on arvoituksellinen - jäänteiden perusteella voitaisiin olettaa, 
että kyseessä on 1950- / 60-luvun kämppä, mutta sitä ei ole merkitty vuosien 1954, 1977 
tai 1986 peruskartoille. 

 

2.4.5 Liikenne 

Kantatie 63 kulkee hieman yli 2 km:n etäisyydellä hankealueen eteläpuolella. Hankealu-
eella on myös lukuisia metsäteitä, jotka kunnostettuina kattavat suurelta osin tarvittavan 
tiestön. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Tienumerokartta ja Suolinevan hankealueen likimääräinen sijainti. 

 

kt 63 
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Kuva 10. Liikennemäärät hankealueen läheisyydessä. (lähde: Liikennevirasto). Suunnittelualueen 
likimääräinen sijainti on korostettu punaisella ympyrällä. 

 

Tuulivoimarakentaminen vaatii yleensä Ilmailulain 864/2014 158 § määritysten mukaisen 
lentoesteluvan. Suolinevan  voimalat  sijaitsevat  Kruunupyyn  lentoaseman  minimisekto-
rikorkeusalueella. Kauhavan lentokenttä on poistettu ilmailukäsikirjasta ja samalla poistui 
myös Kauhavan yläpuolinen valvottu ilmatila mukaan lukien Kauhavan lähestymisalue (Il-
matilauudistus 13.11.2014. https://ais.fi/ais/ilmatila2014/120.html). 

 

Suunnitelluilla turbiinipaikoilla maastonkorkeus on 72–77 m, ja voimaloiden korkeus 
maanpinnasta on 217 m. 
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Kuva 11. Ote  Etelä-Pohjanmaan  1.  vaihemaakuntakaavan  selostuksesta.  Suolinevan  (punainen 
pallukka) sijoittuminen suhteessa lentoesterajapintoihin. 

 

2.4.6 Sähköverkko 

Noin 12 km:n etäisyydeltä hankealueen länsipuolelta kulkee Fingridin 220 kV:n Alajärvi-
Ventusnevan suurjännitelinja. Korteisjärvellä sekä Alahärmän Voltissa ja Myllymäessä on 
olemassa olevat suurjänniteverkon sähköasemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12.Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 2016. 
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2.4.7 Maanomistus 

Voimalasijoittelun mukaan neljä voimalaa sijaitsee Kauhavan yhteismetsän alueella ja 
kaksi voimalaa yksityisillä maa-alueilla. 

2.4.8 Maankäyttö, asutus ja elinkeinotoiminta  

Hanke sijoittuu asumattomalle alueelle, jossa suoalueet ja kangassaarekkeet vaihtelevat. 
Metsät ovat talousmetsiä ja suot ojitettuja. Suunnittelualue on osittain soistunutta maa- 
ja metsätalousaluetta. Turvetuotantoalueita sijaitsee hankealueella ja välittömästi hanke-
alueen itäpuolella.  

Väestö ja asuminen 

Kauhavalla asui 16 908 henkeä vuonna 2014. Väestömäärä lisääntyi erityisesti 1.1.2009 
tapahtuneen kuntaliitoksen myötä, kun neljä kuntaa, Alahärmä, Kauhava, Kortesjärvi ja 
Ylihärmä, liittyivät yhteen. Liitoskuntien väestömäärä on ollut korkeimmillaan 1980-lu-
vulla ja 1990-luvun alkupuoliskolla, mutta on tämän jälkeen laskenut tasaisesti. Kauhavan 
väestöstä suurempi osa verrattuna maakunnan ja koko maan keskiarvoihin on vanhimpiin 
ikäluokkiin kuuluvia. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Kauhavan väestömäärän 
lasku jatkuu edelleen, ennusteen mukaan kaupungissa asuisi 14 699 henkeä vuonna 2040. 
Myös vanhimpien ikäluokkien osuus kasvaa, ennusteen toteutuessa Kauhavalla vuonna 
2040 joka viides asukas on yli 75-vuotias. 

Suunnittelualueella ei ole asutusta. Lähin isompi asutuskeskittymä on Kortesjärvi alueen 
lounaispuolella. Läheisen Saarijärven pohjois- ja länsirannoilla on jonkin verran asutusta, 
samoin Saarijärvestä itään teiden varsilla pieninä rykelminä. Suunnittelualueen eteläpuo-
lella Navettamaalla on muutamia asuinrakennuksia. Lähin asuinrakennus eteläpuolella 
Navettamaalla ja pohjoispuolella Hautamaalla ovat noin 600 metriä suunnittelualueen ra-
jasta ja noin kaksi kilometriä lähimmästä voimalasijainnista.   

Asutusta tai suunnitelmia asutuksen ohjaamisesta lähietäisyydelle ei ole.  

Elinkeinot, työpaikat ja yritykset 

Kauhavalla oli vuonna 2013 yhteensä 7 403 työpaikkaa. Työpaikoista iso osa, 27 % on te-
ollisuudessa ja yhtä paljon julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen, koulutuksen sekä ter-
veys- ja sosiaalipalvelujen toimialoilla yhteensä. Tuulivoimaloiden alueella on turvetuo-
tantoa sekä metsätaloutta, mutta ei muita elinkeinoja, työpaikkoja tai yrityksiä. 

2.4.9 Virkistyspalvelut 

Alueen virkistyskäyttö on vähäistä, eikä alueella ole virkistyspalveluja tai –reittejä. Suun-
nittelualue on pääosin metsämaata, jolla harjoitettavasta elinkeinotoiminnasta merkittä-
vin on turvetuotanto ja metsätalous, maatalouden osuus on vähäinen. Aluetta käytetään 
tavanomaiseen virkistäytymiseen kuten marjastukseen, sienestykseen, luonnon tarkkai-
luun ja metsästykseen. 
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Kuva 13.  Lähialueiden asutus. Kuvassa on esitetty pistekatkoviivalla 2 km:n ja 5 km:n etäisyydet 
voimaloista. 
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2.5 Suunnittelutilanne 

2.5.1 Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava on vah-
vistettu ympäristöministeriössä 23.5.2005. Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus 
on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa 
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Voimassa 
olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle tai sen välittömään lä-
heisyyteen erityisiä maankäytön ohjauksen tarpeita. Maakuntakaava toteuttaa osaltaan 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakunta-
kaava 2005 ei ota kantaa tuulivoimaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ko-
rostettu punaisella. 

 



 
  

 
 

 

 

30 (72) 
 KAUHAVAN KAUPUNKI  
 
E27867 
 

 

 

 

Kauhava, Suolinevan tuulivoimapuiston osayleiskaava, selostus  

 

Maakuntakaavan uudistustyö on käynnistetty 16.5.2011. Uudistuksen teemoina laajasti 
ottaen ovat tuulivoima ja kaupan palveluverkko, liikenne ja soiden käyttötarkoitukset, yh-
dyskuntarakenne (kylät, taajamat, kehityskäytävät, tulva-alueet, maatalous) sekä kult-
tuuri- ja luontoympäristöt, virkistys ja maaperä. Pääteema on ilmastonmuutos.  

Maakuntakaavaa täydentävät vaihemaakuntakaavat: 

• Maakuntakaavan 1. vaihekaava: Tuulivoima 

• Maakuntakaavan 2. vaihekaava: Kauppa, liikenne ja maisema-alueet 

• Maakuntakaavan 3. vaihekaava: Turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia 
 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1 on vahvistettu Ympäristöministeriössä 
31.10.2016 ja tullut voimaan 22.11.2016. Kyseessä on tuulivoimarakentamisen vaihe-
kaava, jossa on osoitettuna Etelä-Pohjanmaan alueelle 23 tuulivoimarakentamisen alu-
etta. Suolinevan yleiskaavan suunnittelualueelle ei ole osoitettu tuulivoimarakentamis-
aluetta. 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavalla 1 ohjataan vaikutuksiltaan merkittävien tuuli-
voima-alueiden sijoittumista Etelä-Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvis-
tettua kokonaismaakuntakaavaa, joka ei ota kantaa tuulivoimaan. Kaavassa osoitetaan 
parhaiten soveltuvat ns. tuulipuistojen alueet, joiden laajuus on yleensä noin 10 voimalaa 
tai enemmän. Hankkeiden toteuttaminen ilman maakuntakaavan aluevarausta on edel-
leen mahdollista asianmukaisiin selvityksiin ja kuntakaavoitukseen perustuen. Tuulivoi-
man osalta maakuntakaavan tavoitteena on luoda edellytykset laaja-alaisen tuulivoima-
tuotannon kehittymiselle maakunnassa. Vaihemaakuntakaavassa osoitetut uudet tuuli-
voima-alueet perustuvat Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitykseen, joka valmistui 
vuonna 2012.  Vaihemaakuntakaavassa 1 ei ole osoitettu suunnittelualueelle erityisiä 
maankäytön aluevarauksia tai kohdemerkintöjä. 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2 on tullut voimaan 11.8.2016 ja tässä on tutkittu 
kaupan sijoittumista, liikennettä ja keskustatoimintoja. Tässäkään vaihekaavassa ei ole 
osoitettu suunnittelualueelle erityisiä maankäytön aluevarauksia tai kohdemerkintöjä. 
Vaihemaakuntakaavaa ollaan parhaillaan muuttamassa (vaihemaakuntakaava II muutos). 
Kaavamuutoksella tarkistetaan seudullisesti merkittävän kaupan alarajat vastaamaan 
lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia sekä kumotaan keskustatoimintojen alueiden 
enimmäismitoitukset. 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakunta-kaava 3 on valmisteilla ja tässä tarkastellaan turve-
tuotantoalueita, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, energiapuun terminaaleja ja 
arvokkaita kulttuurimaisema-alueita. Kaava on ehdotusvaiheessa. 
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Kuva 15. Ote Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaselostuksesta.  Maakuntakaavassa osoi-
tetut tuulivoimaloiden alueet.  Suunnittelualuetta lähin tuulivoima-aluevarausmerkintä,  tv-3, si-
jaitsee vajaan 50 km:n etäisyydellä Lapuan Jouttikalliolla. Vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 
maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. 
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2.6 Yleiskaava 

Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Lähialueiden voimassa ja vireillä olevat yleis- ja asemakaavat.  

2.7 Asemakaava 

Alueelle ei ole voimassa asemakaavaa. Saarijärven ranta-asemakaava sijaitsee lähimmistä 
voimaloista runsaan kahden kilometrin etäisyydellä luoteeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Lähialueiden voimassa olevat ranta-asemakaavat.  
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2.8 Pohjakartta 

Suunnittelun pohjana käytetään maastotietokanta-aineistoa ja tarpeen mukaan muuta 
karttamateriaalia. 

2.9 Suunnittelualueen läheiset muut tuulipuistot 

Lähinnä hankealuetta sijaitsee Salon-Ylikosken seitsemän tuulivoimalan osayleiskaava-
hanke, joka on hyväksymisvaiheessa. Kauhavan kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan 
21.5.2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kuva 18. Lähialueiden vireillä olevat tuulivoimahankkeet. Tietoja lähialueiden tuulivoimahank-
keista on saatavilla mm. Suomen tuulivoimayhdistykseltä. http://www.tuulivoimayhdistys.fi/ 

 

  

http://www.tuulivoimayhdistys.fi/
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3 TAVOITTEET 

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat tavoitteet 

Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin muuhun-
kin rakentamiseen. Suurien tuulivoimaloiden toteutuksen tulee lähtökohtaisesti perustua 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaiseen kaavoitukseen, jossa määritel-
lään tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet. Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää 
aina rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. MRL 77a §:n mukaan yleiskaava voidaan laatia 
siten, että se ohjaa suoraan tuulivoimarakentamista. 

• Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavaan yleiskaavaan tulee aina ottaa rakennuslupien 
myöntämistä tuulivoimaloille koskeva erityinen määräys. Määräystä voidaan käyttää tilan-
teissa, joissa asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa yhteensovittamistarvetta muun 
maankäytön kanssa ei ole. 

• Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavassa yleiskaavassa esitetään kaava-alueella tuulivoi-
mapuiston vaatimat tieyhteydet ja sähkönsiirto, kuten maakaapelit, merikaapelit ja ilmajoh-
dot, mahdolliset sähköasemat ja tarpeen mukaan niiden rakennusalat ja rakennusoikeus. 

• Teiden ja sähkönsiirron osalta on osoitettava selvästi, mitkä ovat olemassa olevia ja mitkä ko-
konaan uusia linjauksia tai sähköasemia. Kaavassa esitetään myös mahdolliset pienialaiset 
suojelualueet tai -kohteet ja kiinteät muinaisjäännökset  ja muu olennainen maankäyttö. 

• Tuulivoimarakentamisen suunnittelun kokonaisuuteen kuuluvat sähkönsiirtoon tarvittavat 
voimajohdot sekä tuulivoimalan osien kuljettamiseen tarvittavat liikenneväylät sijoituspai-
koille saakka. 

• Tuulivoimalan suurin sallittu kokonaiskorkeus määritellään tuulivoimarakentamista suoraan 
ohjaavassa yleiskaavassa esimerkiksi kaavamääräyksellä. 

3.2 Valtakunnalliset tavoitteet 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eli VAT:t ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viran-
omaisten on otettava tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteutta-
mista.  Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden suhteen. 

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman 
päätöksen. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. 

Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat toimivat yh-
dyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutu-
miskykyinen energiahuolto. 
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Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Tuulivoimahankkeita koskevat erityisesti 
energiahuollon tavoitteet, joiden osalta yleistavoitteissa todetaan, että ”Alueidenkäy-
tössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien ener-
gialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia”. Lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet korostavat tuulivoimarakentamisessa pyrkimystä keskitettyihin ratkaisuihin sekä tuu-
livoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittamista. Tuulivoi-
marakentamista koskevien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa on 
otettava huomioon muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kuten esimerkiksi 
maisemaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä, puolustusvoimien toiminnan turvaamista 
sekä lentoturvallisuutta koskevat tavoitteet.  

Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon osalta VAT:ien erityistavoitteissa maini-
taan lisäksi mm. että ”voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa 
olevia johtokäytäviä” (Valtion ympäristöhallinto).  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan maakuntakaavoituksessa, jonka 
kautta ne konkretisoituvat myös alemman tason kaavoihin ja muihin alueidenkäytön 
suunnitelmiin. 

3.2.2 Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle  

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin 
Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 Suo-
men ilmasto- ja energiastrategian, joka pohjautuu EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin lin-
jauksiin ja velvoitteisiin.  

Tuulivoiman voimakas lisääminen Suomessa on osa ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. 
Vuoden 2016 aikana Suomeen rakennettiin 182 uutta voimalaa, joiden yhteiskapasiteetti 
on 570 MW. Rakennettu määrä kasvattaa maamme tuulivoimakapasiteetin 1533 MW:iin 
ja 552 tuulivoimalaan. Tuulivoimalla tuotettiin vuoden 2016 aikana sähköä 3,1 TWh, ja 
koko Suomen sähkönkulutuksesta katettiin 3,6 prosenttia. 

Vuoden 2015 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 1005 MW ja voimaloiden luku-
määrä 387 tuulivoimalaa. Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 260 tuulivoimalaa, joiden 
yhteenlaskettu teho oli 627 megawattia. Vuoden 2013 lopussa tuulivoimaloita oli 211 kap-
paletta ja niiden yhteenlaskettu teho oli 448 MW. Vuoden 2012 loppuun mennessä Suo-
messa oli 163 tuulivoimalaa, joiden yhteen laskettu teho oli 288 MW. (STY, 2015). 

Valtioneuvoston  selonteossa  kansallisesta  ilmasto-  ja  energiastrategiasta eduskunnalle 
(20.3.2013) asetetaan tuulivoiman tuotantotavoitteeksi vuodelle 2025 noin 9 TWh. Aiem-
min asetettu tavoite vuodelle 2020 on 6 TWh. Samalla selvitetään keinoja, joilla voitaisiin 
edistää tuulivoimarakentamisen keskittämistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää merkittävää tuulivoiman lisärakentamista. 
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3.3 Kaupungin tavoitteet 

Tavoitteena on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuulipuiston raken-
tamiselle. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava siten, että sitä voidaan 
käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §). MRL 77 b § mu-
kaan laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on 
sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että:  

• yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alu-
eella;  

• suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja 
ympäristöön;  

• tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

Kaavatyötä ohjaavat kunnan, asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteet, suunnittelutilan-
teesta johdetut tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.  

Tavoitteet: 

• tuulivoimaenergian tuotannon edistäminen 

• alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen 

• maiseman ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilymisen edistäminen 

• ympäristön laadun säilyttäminen 

• luonnonympäristöön liittyvien arvojen säilyminen 

• alueidenkäytön suunnitelmallisuuden lisääminen 

Tuulivoimarakentamisen ohjauksen keskeinen tavoite on sovittaa tuulivoimalat mahdolli-
simman hyvin ympäristöön. Silloin voidaan ehkäistä ja minimoida voimaloista luonnolle ja 
ihmisten elinympäristölle aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Lisäksi tulee huomioida tek-
nistaloudelliset tekijät (mm. tuuliolosuhteet, liitynnät sähköverkkoon, rakentamista ja 
huoltoa tukeva infrastruktuuri, perustamisolosuhteet) sekä muu alueidenkäyttö. 

Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Kauhavan kaupungin rakennusvalvontaviran-
omainen. Tuulipuiston osayleiskaavatyötä ohjaa Kauhavan kaupunki, ja kaavakonsulttina 
toimii Sweco Ympäristö Oy. Kauhavan kaupunki on tehnyt alueesta kaavoitussopimuksen 
hanketoimijan (Windfellows Oy) kanssa.  

3.4 Asukkaiden ja maanomistajien tavoitteet 

Asukkaiden tavoitteita on kartoitettu kaavatyön aikana pidettävissä yleisötilaisuuksissa ja 
kaavan kuulemismenettelyissä. Kaavaluonnosvaiheen voimalasijoittelun mukaan neljä 
voimalaa sijaitsee Kauhavan yhteismetsän alueella ja kaksi voimalaa yksityisillä maa-alu-
eilla. 
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4 TUULIVOIMAPUISTON TEKNINEN KUVAUS 

4.1 Tuulivoimaloiden tekniset ratkaisut 

Alueelle on suunniteltu kuuden noin 3,45 MW tuulivoimalan kokonaisuutta. Ympäristö-
vaikutusten arvioinnit on tehty voimalalla, jonka napakorkeus on 149 m, roottorin halkai-
sija 136 m. Tuulivoimalaitokset varustetaan ns. lentoestevaloin, joita koskevat tarkemmat 
vaatimukset määritellään ilmailuhallinnolta haettavassa lentoesteluvassa.  
Jokaisella tuulivoimalalla on oma muuntaja, jossa voimalan generaattorijännite muunne-
taan keskijännitteeksi. Muuntaja on voimalan sisällä tai voimalan lähellä erillisessä raken-
nuksessa, jonka koko on tyypillisesti noin 4 m x 4 m x 3 m.  
 
Tuulipuisto liitetään keskijännitekaapelilla uuteen liitäntäpisteeseen (sähköasemaan), 
joka rakennetaan hankealueelle. Tuulivoimapuiston liittämispiste on Yrjöntien ja Suoli-
nevankallioille menevän tien risteyksessä.  

Tuotettu sähköenergia siirretään alustavien suunnitelmien mukaisesti sähkökaapelilla n. 
7,5 km etäisyydellä olevaan korkeajännitejohtoon Kortesjärvellä Ähtävän Sähkön sähkö-
asemalla. Sähköaseman ja liittämispisteen välille asennetaan 2 kpl 300mm2 sähkökaape-
lia. 

Sähkökaapeleiden rinnalle asennetaan myös valokuitukaapeli. Valokuitukaapelin kuitupa-
reista varataan omat kuituparit sekä puiston omistajalle että sähköverkonhaltijalle puis-
ton ohjausta ja valvontaa varten. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tuulivoimalan osat (Motiva Oy, 2011). 
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Tuulivoimalat kuljetetaan osissa rakennuspaikalle ja kootaan nostopaikalla. Pisimmät yk-
sittäiset osat ovat roottorin  lavat  lähes 70  metrin  pituisina.  Sijoituspaikoille  johtavia  
teitä  tulee  mahdollisesti vahvistaa ja rakentaa osin kokonaan uusia tieyhteyksiä. Teiden 
tulee olla kantavalta osaltaan vähintään 4 – 5,5 metriä leveitä.  

Jokaisen tuulivoimalan kohdalta raivataan puusto ja muu yli metrin korkuinen kasvillisuus 
rakennuspaikan ympäriltä rakennus- ja asennustöitä varten enintään n. 1 ha:n alueelta. 
Ylimääräiset maamassat kuoritaan pois, minkä jälkeen tehdään perustukset. Tuulivoimala 
perustetaan maavaraiselle tai kallioon ankkuroidulle betonilaatalle. Maavaraisessa perus-
tuksessa betonilaatta (halkaisija n. 20 m, korkeus 1-2 m) kaivetaan maahan 2-4 metrin 
syvyyteen ja peitetään maa-aineksella. Niillä rakennuspaikoilla, joilla peruskallio on ehjä 
ja lähellä maanpintaa, pienempikokoinen (halkaisija n. 12-15 m) betonilaatta kiinnitetään 
betoni-injektoiduilla terästangoilla kallioon. Tuulivoimalaitokset kytketään toisiinsa maa-
kaapeleilla, jotka kaivetaan maahan noin metrin syvyyteen ja pääsääntöisesti yhdysteiden 
yhteyteen.  

 

 

Kuva 19. Perustamistapoja 
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5 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomis-
tajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vai-
kutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tiivis vuorovaikutus kaa-
van laatijan ja osallisten välillä on perusta työn onnistumiselle. Maankäyttö- ja rakennus-
lain 64 §:n mukaan osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville 
mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

Työtä ohjaavat Kauhavan kaupungin toimielimet sekä viranhaltijat. Kaavakonsulttina toi-
mii Sweco Ympäristö Oy. Kaavaprosessin aikana järjestetään MRL:n mukaiset julkiset näh-
täville asettamiset, jolloin kunnan asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tutustua 
kaava-aineistoon ja jättää siitä mielipiteitä ja muistutuksia. Osallisia ovat mm.:  

Alueen maanomistajat 
Asukkaat ja toimijat (ml. kauhavalaiset seurat ja yhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset 
lintutieteelliset yhdistykset) 
Kaupungin hallintokunnat 
Naapurikunnat  

• Evijärvi 

• Lappajärvi 

• Pedersöre 

• Uusikaarlepyy 
Viranomaiset 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Etelä-Pohjanmaan liitto 

• Länsi-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 

• Metsäkeskus 

• Metsähallitus 

• Museovirasto 

• Etelä-Pohjanmaan museo 

• Puolustusvoimat 

• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 

• Ilmatieteenlaitos 
Yhdyskuntatekniikka  

• Fingrid Oyj 

• Finavia 

• Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi 

• Liikennevirasto 

• Digita 
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Suolinevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta ja vaiheista ilmoitetaan leh-
dissä ”Komiat” ja ”Järviseudun Sanomat” sekä Kauhavan kaupungin teknisellä osastolla 
osoitteessa Päämajantie 6, 62375 Ylihärmä.  Kaavoituksen  eri  vaiheissa  pyydetään  tar-
vittaessa  lausuntoja  eri  viranomaisilta  ja  yhteisöiltä, sekä käydään tarvittaessa työneu-
votteluja. Osallisille järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Kaavoi-
tuksen eri vaiheista tiedotetaan edellä mainituissa lehdissä ja Kauhavan kaupungin kotisi-
vuilla (www.kauhava.fi). Asiakirjat ovat nähtävänä Kauhavan kaupungin teknisellä osas-
tolla. 

 

5.1 Suunnittelun vaiheet 

• Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.5.2015 (§102) käyn-
nistää Suolinevan tuulivoimayleiskaavan. 

• Kauhavan Suolinevan tuulivoimahankkeesta on pyydetty ELY-keskuksen lausunto 
YVA-menettelyn tarpeesta 2015/12. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus on päättänyt 
2.3.2016, ettei Suolinevan tuulivoimahankkeeseen sovelleta ympäristövaikutus-
ten arvioinnista annetun lain 468/1994 mukaista arviointimenettelyä (Dnro 
EPOELY/ 386/ 2016). 

• 13.10.2015 pidettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa aloitus-/työneuvottelu. 

• Kauhavan Suolinevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan 1. viranomaisneuvot-
telu pidettiin 15.4.2016 

• Yleiskaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 25.5.-27.6 vä-
lisen ajan. Kaavaluonnoksesta annettiin 12 lausuntoa ja 9 mielipidettä. 

• 12.10.2016 pidettiin yleisötilaisuus Purmojärven koululla. 

• Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 25.1.-24.2.2017 välisen ajan. 

• Kaavahanketta ei voitu viedä heti kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen hyväk-
symiskäsittelyyn, koska alueen läheisyydessä oli sääksihavaintoja. Sääksikysy-
mystä käsiteltiin mm. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksessa Vaasassa pidetyssä työ-
neuvottelussa 7.9.2017, missä todettiin, että kaava viedään päätökseen, kunnes 
Vaasan hallinto-oikeus on antanut ratkaisun sääksikysymyksessä. 

• Vaasan hallinto-oikeus on todennut päätöksessään 4.5.2018 (Diaarinumero 

01699/17/5402 ) kiistellystä sääksiesiintymästä: ”Asiassa saadun, paikalla tehtyi-

hin havaintoihin perustuvan ja valokuvin varustetun luotettavana pidettävän sel-

vityksen perusteella hallinto -oikeus katsoo, että sääksi ei ole ottanut pesintäkäyt-

töön Porrasnevan turvetuotantoalueen lohkolle 5 puuhun rakennettua pesäalus-

taa. Kyseessä ei ole luonnonsuojelulain 39§:n 2 momentissa tarkoitettu suuren pe-

tolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtä-

vissä. Varsinais -Suomen ELY-keskus on voinut päätöksenään todeta, että turve-

tuotanto ei edellytä poikkeusta suojelusta, koska kysymyksessä ei ole mainitussa 

lainkohdassa tarkoitettu pesäpuu.” 
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6 YLEISKAAVA  

6.1 Osayleiskaavan kuvaus 

6.1.1 Erityisominaisuuksien rasteri- ja viivamerkinnät 

Tuulivoimalan alue. 

Alue,  johon  tuulivoimaloita  voidaan  sijoittaa,  on  merkitty  tv-merkinnällä  
osayleiskaavaan.  Aluerajauksessa  on  huomioitu  ympäröivät  luontokoh-
teet.   

• Luku tv-merkinnän perässä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kulle-
kin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään 
sijoittaa. 

• Tuulivoimalan kokonaiskorkeus maanpinnasta ei saa ylittää tasoa +220 
metriä. 

• Tuulivoimalan värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea. 

• Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet sekä siipien pyörimisalue tulee sijoit-
tua osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. 

 

6.1.2 Alueiden käyttötarkoitukset  

 

Maa-ainesten ottoalue. 

Merkinnällä on osoitettu alueella sijaitsevat turvetuotantoalueet.  

 

  Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 

Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuu-
livoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huolto teitä, 
teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueet. Alueella sallitaan maa- ja metsä-
talouteen liittyvä varasto- ja talousrakennusten rakentaminen.  

 

Maatalousalue.  

Alue on varattu pääasiassa maatalouttaa varten. MT-1- aluevarausmerkin-
nällä on osoitettu alueen pellot ja niityt. Alueelle saa sijoittaa tuulivoima-
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loita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, tekni-
siä verkostoja ja kokoonpanoalueet. Alueella sallitaan maa- ja metsätalou-
teen liittyvä varasto- ja talousrakennusten rakentaminen.  

MT-aluevarausmerkinnällä on osoitettu alueen pellot ja niityt.  

 

6.1.3 Kohde- ja viivamerkinnät 

  Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti.  

Numero viittaa kaavaselostuksessa ja liiteaineistoissa käytettyyn tuulivoi-
maloiden numerointiin. 

Katkoviivalla on osoitettu alue, minkä sisäpuolelle mahtuu tuulivoimala sii-
pien pyörimisalueineen.  

 

  Ohjeellinen maakaapeli. 

Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset maakaapeliyhteydet. Maakaapelit tulee 
sijoittaa ensisijaisesti teiden yhteyteen. 

 

Ohjeellinen energiahuollon kohde. 

Merkinnällä on osoitettu tuulivoimapuiston sähkömuuntoaseman likimää-
räinen sijainti. 

 

Muinaismuistoalue tai –kohde. 

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolainsäädännön nojalla suojellut alu-
eet ja kohteet. 

Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä mui-
naisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen 
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toi-
menpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston/museoviran-
omaisen lausunto. 

sm1 Suolinevan tervapirtin jäännös 

sm2 Tervahauta 

sm3 Suolinevankalliot 1 rakkakuopat 

sm4 Suolinevankalliot 2 graniittilouhoukset 
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sm5 Kämpän jäännös 

 

 

  Ohjeellinen perusparannettava huoltotielinjaus. 

 

  Ohjeellinen uusi huoltotielinjaus 

 

 

 

6.1.4 Kaavamääräykset  

 
• Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana 

oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan 
mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoi-
maloiden alueilla (tv-alueilla).  

• Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalatyypille, 
joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vai-
kutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vähäisempi sekä tuulivoima-
puistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun sekä 
muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perustana olevien mallin-
nusten ja selvitysten raja-arvoja. 

• Kaava-alueella sijaitsevien tuulivoimaloiden väliset sähkönsiirtojohdot on toteu-
tettava maakaapeleina. 

• Tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamistiet sekä maakaapelit on sijoitettava 
mahdollisuuksien mukaan samaan maastokäytävään. 

• Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on kuultava Puolustusvoi-
mien pääesikuntaa tuulivoimaloiden toimintaan liittyen. 

• Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on haettava ilmailulain 
(864/2014) 158 § mukainen lentoestelupa.   

• Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtiovaltioneuvoston 
asetus melutasojen ohjearvoista. Ennen rakennusluvan myöntämistä on jokaisen 
voimalan osalta varmistettava, ettei asetetut melurajat ylity. 
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• Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoeste-
valojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman 
vähän häiriötä tuottavalla tavalla. 

• Rakennusalueiden maisemointityöt on toteutettava rakennusvaiheen yhtey-
dessä. 

• Tuulivoimapuiston toteuttamisen yhteydessä tulee tuulivoimatoimijan varmistaa, 
ettei tuulivoimapuisto heikennä olevien rakennusten viestintäyhteyksiä. Viestin-
täyhteyksiin kuuluvat mm. tiedonsiirto, puhelut, radio- ja televisiovastaanotto. 

• Alueiden rakentamisessa noudatetaan kaupungin rakennusjärjestyksessä olevia 
määräyksiä, ellei kaavassa ole toisin osoitettu.  
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7 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaikutusten arviointi on kiinteä osa yleiskaavan laatimista ja vaikutusten arviointi tehdään 
vuorovaikutuksessa kaavoitushankkeen keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Osayleiskaavan arvioinnissa vaikutuksia kuvataan niiden muutosten kautta, joita toteut-
taminen aiheuttaa suhteessa nykytilaan. MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti vaikutukset 
arvioidaan liittyen  

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;  
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;  
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;  
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-

seen;  
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Vaikutusten arviointi tulee tehdä selvitysten pohjalta. Vaikutusten arviointi tulee tapaus-
kohtaisesti kohdentaa merkittäviin vaikutuksiin. Seuraavat arvioitavat vaikutukset ovat 
keskeisimpiä, myös muita mahdollisia vaikutuksia tulee tapauskohtaisesti arvioida: 

• maisema ja kulttuuriympäristö 

• ääni (meluvaikutukset) 

• välke 

• linnusto (häirintä- ja estevaikutukset, törmäyskuolleisuus, elinympäristömuutok-
set) 

• lepakot 

• turvallisuus  

• tutkajärjestelmät 

• puolustusvoimien toiminta 

• yhteisvaikutukset (sekä useiden tuulivoima-alueiden että tuulivoima-alueen ja sii-
hen liittyvien voimajohtojen) 

(lähde: Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 ja 5/2016. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu) 

Tuulivoimaloiden sijoituspaikkaa rajattaessa on syytä tiedostaa yleiset maiseman visuaa-
liseen herkkyyteen liittyvät ja voimaloiden näkyvyyttä korostavat tekijät. Ennen kaikkea 
on huomioitava ne maisemallisesti, kulttuurihistorialtaan tai luonnoltaan arvokkaat alu-
eet ja kohteet sekä muut erityisalueet, jotka eivät lähtökohtaisesti sovellu rakennuspai-
koiksi. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen lisäksi lupamenettelyjen 
yhteydessä. Vaikutusten arviointi on kiinteä osa yleiskaavan laatimista ja vaikutusten ar-
viointi tehdään vuorovaikutuksessa kaavoitushankkeen keskeisten sidosryhmien kanssa.  

Suolinevan alueelle tuulivoimaloiden rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat lähi-
alueen maisemaan. Toiminnan aikana vaikutuksia tulee jonkin verran lähi- ja kaukomaise-
miin. Lisäksi vaikutuksia voi tulla melusta ja varjostuksesta. Hankkeilla voi olla vaikutusta 
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luonnonoloihin ja muuhun maankäyttöön, mm. virkistysmahdollisuuksiin ja elinkeinotoi-
mintaan. Vaikutukset asutukselle arvioidaan pieniksi, eikä suunnitelmia asutuksen ohjaa-
misesta lähietäisyydelle ole.  

Vaikutusten arviointi on tehty pääosin ympäristöselvitysten, melu- ja välkemallinnuksen 
sekä maiseman muutosta havainnollistavien mallinnusten pohjalta. Luontoselvitykset 
kohdistettiin erityisesti tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja tiestön rakennuspaikkojen lä-
hiympäristöön. 

7.1.1 Luonnonympäristövaikutukset  

Tuulivoimalat ovat suuria rakenteita, joten niiden perustaminen vaikuttaa alueeseen. Ra-
kentaminen muuttaa ympäristöä ja luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi alueeksi. Jo-
kaisen tuulivoimalan kohdalla rakennuspaikan ympäriltä raivataan puusto ja muu yli met-
rin korkuinen kasvillisuus.  Ylimääräiset maamassat kuoritaan pois, minkä jälkeen tehdään 
perustukset. Tuulivoimalat voidaan perustaa pohjaolosuhteista riippuen joko maanvarai-
sina anturoina tai paalutettuina rakenteina. Tyypillisesti tämän kokoluokan voimaloissa 
maanvarainen antura on halkaisijaltaan n. 20m ja perustamissyvyys 2.5-3.5m. Yleisin ra-
kenneratkaisu on paikalla valettu betoninen massiivilaatta, joka ohenee reunoille. Alu-
eella on hyvä tiestö, joten rakentamisen ja huollon vuoksi tuulipuistoon täytyy rakentaa 
vain vähän, n. 1km uutta tietä. Tuulipuisto liitetään keskijännitekaapelilla uuteen sähkö-
asemaan, joka rakennetaan hankealueelle. Tuotettu sähköenergia siirretään alustavien 
suunnitelmien mukaisesti sähkökaapelilla n. 7,5 km etäisyydellä olevaan korkeajännite-
johtoon Kortesjärvellä Ähtävän Sähkön sähköasemalla. 
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Kuva 20. Tuulivoimalatyömaa (kuva Honkajoelta, kuva Taaleritehtaan) 

Tuulipuiston rakentaminen muuttaa elinympäristöjä ja aiheuttaa häiriötä eläimistölle ja 
linnustolle sekä rakentamisen että tuulipuiston käytön aikaan. Tuulivoimalaitosten käyn-
tiääni (lapojen ja sähköntuotantokoneiston äänet) sekä roottorin pyörimisestä johtuva 
varjon vilkkuminen vaikuttavat voimalapuiston ympäristössä. Sekä rakennusaikainen että 
tuulivoimaloiden toiminnan aiheuttama häiriö voi karkottaa eläimiä ja lintuja alueelta ja 
aiheuttaa alueen välttämistä.  

Linnusto 

Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista yleensä merkittävimmät ovat lintuihin 
kohdistuvat vaikutukset; törmäykset, häiriö ja epäsuorat elinympäristön muutokseen liit-
tyvät vaikutukset. Törmäysriski on suurin petolintujen kaartelualueilla, pesimä- ja ruokai-
lualueiden välisillä ja yöpymis- ja ruokailualueiden välisillä lentoreiteillä sekä muuton val-
taväylillä. 

Pesimälinnustoselvityksen mukaan hankealueen pesimälinnusto on melko vähälajinen ja 
harvalukuinen eikä hankealueella ole suuria linnustollisia arvoja. Hanke ei merkittävästi 
pienennä alueen pesimäreviirejä. Tuulivoimahanke ei todennäköisesti heikennä merkittä-
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västi alueen kanalintujen, kuten teeren kantoja. Tuulivoimahankkeen vaikutukset metsä-
kanalinnuille ovat suhteellisen vähäiset, kanalintujen matalasta lentokorkeudesta joh-
tuen. Huuhkaja käyttänee aluetta ainakin saalistusreviirinään. Pesimälinnustoselvityksen 
vaikutusarvion mukaan huuhkajan ravinnonsaanti ei liene uhattuna. 

Tuulivoimarakentamisella on suurin vaikutus petolintuihin, johtuen niiden lentokorkeu-
desta ja tavasta kaarrella soidinaikoina korkealla. Hankealueen lähistöllä, sen vaikutusalu-
eella ei ole todettu maakotkan, merikotkan tai muuttohaukan pesintää. Pesimäalueena 
Suolinevan alue on varsinkin maakotkalle liian rauhaton. Pelkästään turvetuotantoaluei-
den toiminnasta aiheutuva häiriö riittää pesinnän esteeksi maakotkalle. Lisäksi asutus, vil-
jelysalueet sekä vilkasliikenteinen tie ovat liian lähellä. Maakotkalle soveltuvat rauhalli-
semmat pesimäalueet ovat idempänä Suomenselällä ja Keski-Pohjanmaalla. Merikotkan 
lähin pesimäalue on todennäköisesti Evijärvi n. 10-15 km:n etäisyydellä. 

Muutontarkkailuissa havaittuja lajeja ovat piekana, hiirihaukka, ampuhaukka ja meri-
kotka. Hankealue ei kuitenkaan sijoitu petolintujen kannalta tärkeiden muuttoreittien var-
relle tehtyjen muuttolintuselvitysten mukaan. Lähin kalasääsken pesä, jossa pesintä on 
todettu vuonna 2015, sijaitsee 4,9 km hankealueen luode-pohjoispuolella. Hankealueen 
ympäristön (>7,5 km) kalasääsket kalastelevat Narssjön, Kerttuanjärven ja mahdollisesti 
Purmojärven alueella. Hankealue jää mahdollisesti kalasääskien todennäköisen lentorei-
tin länsipuolelle, jolloin vaikutuksia lajiin ei aiheudu.  

Hankealue ei sijoitu lintujen muuton merenrannikkoa seuraileville päämuuttoreiteille 
syysmuuton osalta. Kurkien kevätmuuttoreitti kulkee tällä alueella (BirdLife Suomi ry 
2014). Syysmuutonseurannan mukaan Suolinevankalliot ei sijoitu isojen lintujen (kurki, 
hanhet ja laulujoutsen) päämuuttoreitille, vaan hankealue jää Etelä-Pohjanmaan pää-
muuttoreittien väliselle alueelle. Paikallinen päämuuttoreitti kulkee Suolinevankallioiden 
itäpuolelta noin 1000–3000 m etäisyydellä hankealueesta. Kevätmuuton osalta suunni-
teltu alue ei vaikuta osuvan muuton pääreitille. Pääosa muutosta kulki itäpuolelta noin 2–
3 kilometrin päässä hankealueesta. Hankealueen kautta muutti metsähanhia jonkun ver-
ran. Metsähanhilla ei havaittu olevan alueella varsinaista päämuuttolinjaa. Purmojärven 
pohjoispäässä pesivät naurulokit lentävät alueen yli melko matalalla, alle 80 m korkeu-
dessa. Mahdollisesti linnut lentävät tuulivoimaloiden alitse tai väistävät voimaloita luon-
toselvityksen arvion mukaan. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Olemassa oleva kasvillisuus häviää rakennettavilta alueilta. Vaikutukset kasvillisuuteen 
ovat paikallisia, mutta luonteeltaan pysyviä. Alueella on olemassa oleva tiestö, joten ra-
kentamisen ja huollon vuoksi tuulipuistoon täytyy rakentaa vain vähän uutta tietä. Raken-
taminen pirstoo yhtenäisiä metsäalueita. Rakentamisella voi olla vaikutusta pintavesiin, 
erityisesti soilla ja purojen tms. pienvesistöjen ympäristössä. Mm. tie- ja nostoalueiden 
rakentamisen yhteydessä kiintoaineskuormitus voi lisääntyä. Vaikutus on kuitenkin vähäi-
nen.  
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Suurimmat vaikutukset kasvillisuuteen rakentamisella on luonnontilaisissa ympäristöissä. 
Hankealue on metsätalouskäytössä eikä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia koh-
teita juuri ole. Alueella ei esiinny luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia luon-
totyyppejä eikä uhanalaista tai muuta huomionarvoista kasvilajistoa. Voimalapaikoilla ei 
ole erityisiä luontoarvoja.  

Luontodirektiivin liitteen IV lajit: 

Lepakot 

Tuulivoimarakentaminen yleisesti voi aiheuttaa lepakoille haittaa lähinnä elinympäristöjä 
muuttamalla ja turbiinin lapojen aiheuttaman kuolleisuuden kautta. Tuulivoimaloiden la-
vat voivat tappaa korkealla lentäviä lepakoita suoraan iskun kautta tai lavan aiheuttaman 
voimakkaan paineenvaihtelun vaurioittaessa lepakon keuhkoja. Rakentamisen vaikutuk-
sia ovat elinympäristöjen muutokset. Puustoa teiden ja voimaloiden rakennuspaikkojen 
alueelta raivattaessa on mahdollista, että lepakoiden ruokailualueita tai päiväpiilopaik-
koja tuhoutuu. Ympäristön muutokset voivat muuttaa tai katkaista lepakoiden käyttämiä 
kulkureittejä.  

Suurin riski törmäyksiin on muuttavilla lepakoilla. Muuton aikana lepakot lentävät taval-
lista korkeammalla, myös voimaloiden lapakorkeudella. Lepakkomuutto tunnetaan ylei-
sesti Suomessa hyvin huonosti. Muuton on arveltu olevan vähäistä. Ilmeisesti lyhyen mat-
kan muuttoa kesäisten elinympäristöjen ja talvehtimispaikkojen välillä tapahtuu yleisesti, 
mutta tätäkään ei juuri tunneta. 

Hankealue ei lepakkoselvityksen mukaan ole lepakoille tyypillistä elinympäristöä. Talveh-
timiseen tai piilopaikoiksi sopivia kolopuita tai kivenkoloja alueella on kallioisuudesta huo-
limatta niukasti. Selvityksessä tehtiin muutama havainto pohjanlepakosta. Todennäköi-
sesti alueella havaitut lepakot käyttävät alueen läpi kulkevaa metsätietä kulkureittinään 
paremmille ruokailualueille. 

Liito-orava 

Hankealueella ei esiinny liito-oravaa, joten lajiin ei aiheudu vaikutuksia.  

Viitasammakko 

Alueella ei ole viitasammakolle soveliasta elinympäristöä, joten vaikutuksia lajiin ei ai-
heudu.  

Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet 

Lähin Natura-alue sijaitsee noin 6,7 km etäisyydellä. Muille Natura-alueille etäisyyttä on 
yli 10 km. Etäisyyden vuoksi hankkeen vaikutukset eivät ulotu Natura-alueille. Vaikutuksia 
ei aiheudu myöskään luonnonsuojelualueille tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluville alu-
eille.   

Pinta- ja pohjavedet 
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Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita tai -kaivoja, joten vaikutusta näille ei tule.  

7.1.2 Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset  

Maisemavaikutukset ovat erityisen tärkeitä asukkaiden, loma-asukkaiden ja matkailijoi-
den, sekä matkailuelinkeinon kannalta.  

Tuulivoimarakentamisen ehkä merkittävimmät ja laajimmat ihmisiin kohdistuvat vaiku-
tukset melun lisäksi koskevat maisemakuvaa. Tuulivoimalat eivät mittakaavansa vuoksi 
vertaudu juuri mihinkään ympäristön perinteiseen elementtiin, ja suuren kokonsa takia 
ne näkyvät laajalle alueelle. Tuulivoimalat ovat suurikokoisina ympäristöstään poikkeavia 
rakenteita, eikä niiden näkyvyyttä voi hälventää. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikutta-
vat (mm. Ympäristöministeriön 2006 raportin mukaan) ilman selkeys, valo-olosuhteet sekä 
maisematilan ominaisuudet (mm. maaston, kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama 
katvevaikutus). Lisäksi vaikutuksia on voimalan ulkomuodolla (korkeus, rakenteiden koko, 
väritys). Oleellista on myös voimaloiden lukumäärä ja sijainti sekä useamman voimalan 
ryhmässä laajuus ja peittävyys näkökentässä. Maisemakuvan kannalta myönteistä on tuu-
livoimaloiden keskittäminen. Kohteiden massiivisuuden lisäksi lentoestevalaistus ja sii-
pien liike tuovat maisemaan rauhattomuutta ja kiinnittävät huomion pois muista maise-
maelementeistä. Jos näkemäesteitä ei ole, niin selkeällä ja kuivalla säällä noin 100 metriä 
korkea tuulivoimalan torni ja roottorin lavat voidaan erottaa jopa 5−10 kilometrin etäisyy-
dellä tuulivoimalasta (YM ohjeita 1/ 2016). Tuulivoimalan vaikutukset maisemaan voidaan 
jakaa seuraavasti: 
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Maisemavaikutusten taso riippuu tuulivoimaloiden etäisyydestä häiriintyvistä kohteista, 
näkyvyydestä, maiseman ominaisuuksista (luonne, mittakaavat ja käyttöön liittyvät teki-
jät, kulttuurimaisema-arvot) ja maiseman sietokyvystä. Tuulivoimaloiden katsotaan 
yleensä hallitsevan lähimaisemaa (eli ovat maisemaa dominoiva elementti) 10 kertaa na-
pakorkeutensa etäisyydelle ulottuvalla alueella, jos näkymä on avoin. Suolinevan alueella 
tämä tarkoittaa 1,5 km etäisyyttä voimaloista (10 x 150 m = 1 500 m).  

Roottorien pyörivistä lavoista tulee näkyvyyttä korostava vilkkumisefekti utuisella ja au-
rinkoisella säällä. Tuulivoimaloita ei voida piilottaa edes tarkemman suunnittelun keinoin, 
mutta esim. pimeän aikaisia vaikutuksia voidaan muokata sopimalla valaistuksesta. 

Tuulivoimalan vaikutus maisemaan riippuu monesta tekijästä, mm.:   

• voimaloiden määrä ja ryhmittely, koko ja rakenne mitä koskemattomampi ympäristö, sitä 
suurempi ristiriita voi olla tuulivoimalan ja maiseman välillä (maiseman identiteetti muut-
tuu)   

• suuripiirteinen luonnonmaisema ottaa helpommin vastaan uusia elementtejä kuin pieni-
piirteisempi   

• myös maiseman mittakaava (lähinnä jo olevat elementit), ajallinen luonne ja käyttöön liit-
tyvät tekijät vaikuttavat   

• maatalousmaisemaa pidetään yleisesti suotuisana tuulivoimaloiden sijoittamisalueena, 
toisaalta kulttuurimaisema-alueiden usein toivotaan säilyvän muuttumattomina   

Yleisesti katsotaan, että ei ole mahdollista määritellä etukäteen, millaiseen maisemaan 
tuulivoimalat sopivat. Vaikutusten voimakkuus riippuu lisäksi vastaanottajan subjektiivi-
sesta näkemyksestä tuulivoimaloista. Joissain tapauksissa tuulivoimalat voivat tuoda mai-
semalle lisäarvoa. Tuulivoimaloihin liittyy myös positiivisia symbolisia merkityksiä, kuten 
uusiutuvan energian käytön edistäminen ja ajatus ilmastonmuutoksen torjunnasta ympä-
ristötekniikkaa kehittämällä.  

Kauhavan Suolinevan toteuttamisen myötä nykyinen luonnonalue muuttuu suurimitta-
kaavaiseksi energiantuotannon alueeksi. Toisaalta vaikutusta lieventää läheinen, jo pi-
dempään jatkunut turvetuotanto, jonka maisemavaikutukset ovat toki erityyppisiä ja pai-
kallisempia. Tuulivoimarakentaminen muuttaa maiseman hierarkiaa, kun tuulivoimalat 
hallitsevat laajaa aluetta. Toisaalta alue on alavaa pienine kohoumineen ja näin ollen pää-
osin suurimittakaavaista, jolloin tuulivoimaloiden voidaan lähtökohtaisesti olettaa sovel-
tuvan maisemaan. Suolinevan alue sijaitsee melko kaukana asutuksen keskittymistä.  

Maisemavaikutuksia tulee tuulivoimaloiden lisäksi sähkönsiirtoon tarvittavista raken-
teista, tiestön muutostarpeista sekä muista mahdollisista rakenteista.  

Rakentamisvaiheessa maisemavaikutukset ovat paikallisia kohdistuen tieverkon muutos-
tarpeisiin sekä tuulivoimalayksiköiden ja tarvittavien sähkönsiirtolinjojen lähialueiden 
muutostöihin, mm. metsänraivaukseen. Rakentamisaikaiset nosturit saattavat näkyä 
myös laajemmalle alueelle, mutta tämä vaikutus on tilapäinen.  
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Kuva 21. Kaaviokuva näkemäanalyysistä. Analyysissä pyritään havainnollistamaan, missä ovat ne 
alueet, joilla normaalilta katselukorkeudelta tarkasteltaessa esimerkinomaisesti sijoitetut tuulivoi-
malat näkyisivät. (Etelä-Savon maakuntaliitto, 2012.) 

Suolinevan lähialueet ovat monelta osin peitteisiä, jolloin tuulivoimalat näkyvät vain pai-
koitellen. Lisäksi lähimmät alueet ovat pääosin asumattomia. Hieman etäämmällä olevat 
asumisen alueet tulevat olemaan sellaisia, joihin tuulivoimalat näkyvät. Näiden alueiden 
luonne ja maisema sekä alueen kokeminen tulevat ainakin paikoitellen muuttumaan.  

Jokaisen tuulivoimalan kohdalta raivataan puusto ja muu yli metrin korkuinen kasvillisuus 
rakennuspaikan ympäriltä rakennus- ja asennustöitä varten. Voimaloiden lähialueiden 
maisema tulee tältä osin muuttumaan voimakkaasti. 

Näkyvyysalueanalyysi 

Suolinevan alueesta on tehty näkyvyysalueanalyysi, jolla on selvitetty tuulivoimaloiden 
näkyvyyttä maisemassa huomioiden maastonmuodot ja puuston vaikutus näkymiin. Nä-
kyvyysanalyysistä saa suuntaa-antavan arvion siitä, mille alueille suunnitellut tuulivoima-
lat näkyvät. 

Näkyvyysanalyysissä selvitettiin, mistä kohdin ympäröiviä alueita suunnitellut tuulivoima-
lat on mahdollista havaita. Analyysissä käytettiin 183 metrin korkeuspisteen näkyvyyttä 
tuuliturbiinien paikalla, joka on turbiinien napakorkeus (149 m) + 34 m. Analyysissä siis 
vaaditaan, että lavan ollessa pystyasennossa siitä tulee näkyä korkeussuunnassa yli puo-
let, jotta turbiini oletetaan maisemassa näkyväksi. Tarkastelukorkeutena on käytetty 1,65 
m maanpinnasta. Maaston muotojen lisäksi analyysissä on otettu huomioon metsien nä-
kyvyyttä peittävä vaikutus. Metsien osalta lähtötietoina käytettiin Luonnonvarakeskuksen 
tuottamaa monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin aineistoa vuodelta 2013 (© 
Luonnonvarakeskus, 2015).  

Analyysissä oletetaan, että metsän sisälle turbiinit eivät näy, vaan puusto peittää näky-
vyyden. Tästä syystä lopullisesta analyysituloksessa metsäalueet ovat määriteltyjä alu-
eiksi, joilta ei ole näkyvyyttä tuuliturbiineille. Tämä ei välttämättä vastaa todellisuutta, 
sillä varsinkin metsän reunaa lähestyttäessä voimalat alkavat näkyä myös puiden ja kas-
villisuuden lomasta.  
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Kuvissa (Kuva 22 ja 23) on esitetty näkyvyysanalyysin tulokset Suolinevan tuulivoimaloi-
den osalta. Tuloksesta käy ilmi, kuinka monta tuulivoimalaa on nähtävissä mistäkin maas-
ton kohdasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Tuulivoimaloiden näkyminen ympäristössä maastomuodot ja metsät huomioituna. Kart-
taan on merkitty kolme etäisyysvyöhykettä tuulivoimaloista. (Numerola) 

Alle 3 km:n etäisyydellä tuulivoimalat pääsääntöisesti dominoivat maisemaa. Näkyvyys-
analyysin mukaan tällä etäisyydellä voimaloiden näkyvyysalueet kohdistuvat pääasiassa 
aluetta ympäröiville teille ja joillekin peltoaukeille. Tällä etäisyydellä puusto rajoittaa mo-
nin paikoin näkyvyyttä ja merkittävimmät näkyvyysalueet ovat voimaloista noin 3 km:n 
säteellä olevien teiden varsilla ja voimaloiden itäpuolella Kivijärven kylässä. Analyysin mu-
kaan 3 km:n etäisyydellä voimaloista on alle 20 rakennusta, joiden pihapiiriin voimalat 
mahdollisesti näkyvät.  

Noin 3-5 km:n etäisyydellä tuulivoimalat näkyvät vielä maisemassa selkeästi ja mittasuh-
teiltaan suurena. Näillä etäisyyksillä voimaloiden merkittävimmät näkyvyysalueet ovat 
sekä Saarijärven kylässä voimaloista luoteeseen sekä voimaloiden eteläpuolella Purmo-
järven pohjoisosissa.  
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Noin 5-7 km etäisyydeltä voimalat eivät ole pääsääntöisesti hallitsevia maisemassa. Tällä 
etäisyydellä voimalat ovat näkyvissä paikoitellen Kortesjärven taajaman lähettyvillä sekä 
Purmojärven eteläosissa. (Numerola) 

Muutokset potentiaalisen näkemäalueen maankäytössä tuovat epävarmuustekijöitä mai-
semavaikutuksiin. Esimerkiksi avohakkuut avaavat näkymiä, joten mikäli maisemaa ei ha-
luta avata, tulee metsänhoitotoimenpiteet suunnitella tarkasti. Toisaalta kasvillisuuden 
lisääntyminen voi peittää näkymiä.  

Suolinevan voimaloiden näkymäalueet sijoittuvat alueen ympärillä kulkevien teiden ja 
niitä ympäröivien peltoaukeiden yhteyteen sekä Purmojärven ympäristöön. Etäisyyden 
kasvaessa tuulivoimaloiden suhteellinen koko maiseman muihin elementteihin verrat-
tuna pienenee. Suuren koon vuoksi voimalat näyttävät olevan todellista lähempänä kat-
sojaa. Kapeassa näkyvyyssektorissa voimaloiden maisemaa hallitseva piirre metsän muo-
dostamassa horisontissa korostuu, ja laajassa näkyvyyssektorissa voimaloiden maisemaa 
muodostava vaikutus pienenee. Kaukana metsän reunasta voimalat näkyvät korkeina 
metsän muodostaman horisontin yläpuolella. Lähemmäksi metsän reunaa mentäessä 
metsä rajaa voimaloiden näkyvyyttä, ja voimalat suhteutuvat metsän mittasuhteisiin pa-
remmin. (Numerola) 

Voimaloiden lentoestevalaistus muuttaa erityisesti muutoin valaisematonta luonnonmai-
semaa. Suolinevan suunnittelualue on pääosin luonnonmaisemaa, mutta läheinen turve-
tuotantoalue on eräänlaista teollisuusmaisemaa ja mahdollisesti valaistua. Asutuilta alu-
eilta katseltaessa valaistus sulautuu luultavasti muuhun valaistukseen. Nykymääräysten 
mukaan lentoestevalo voi olla myös punainen kiinteä valo, jolloin sen häiritsevyys on vilk-
kuvaa valoa vähäisempi. 

Hankealueen läheisyydessä on kuusi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta maakunnallisesti merkittävää aluetta, ympäristöministeriön tai Museoviraston lis-
taamia maisema-alueita ei sen sijaan voimaloiden vaikutusalueella ole. Maakunnallisesti 
merkittävät maisema-alueet ovat Kivijärvenkylä (Rintakankaan ja Uusitalon talot) lähim-
millään noin 2,4 km tuulivoimaloiden itäpuolella, Saarijärvenkylä lähimmillään noin 2,9 
km voimaloiden luoteispuolella, Tuomaalan kylä noin 3,2 km voimaloiden lounaispuolella, 
Kortesjärven kirkko ympäristöineen noin 4,5 km voimaloiden lounaispuolella, Sauna-aho 
kylä (Myllymäen, Ikosen ja Ahosen talot) noin 4,6 km voimaloista koilliseen ja Fräntilän 
kylä voimaloista 7,2 km länteen.   

Näkyvyysanalyysin perusteella voimalat eivät juurikaan näy Tuomaalan tai Sauna-ahon ky-
lään. Kivijärven-kylään, Saarijärven kylään, Kortesjärven kirkon ympäristöön ja Fräntilään 
ne sen sijaan paikoitellen näkyvät. Maisemavaikutus Fräntilään on vähäinen, koska etäi-
syyttä voimaloista on jo yli 7 km.  

Saarijärvenkylän maisema-alue sijaitsee voimaloista noin 2,9 km luoteeseen ja näkyvyys-
analyysin perusteella voimat näkyvät lähinnä kylän teiden varsille.  
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Kivijärvenkylässä Rintakankaan ja Uusitalon taloryhmät muodostavat kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan kokonaisuuden. Molemmissa taloryhmissä päärakennukset ovat 1800-lu-
vun alusta. Maisema muodostuu 1800-luvun talojen lisäksi peltoalueista, maalaisasutuk-
sesta sekä maatalouteen liittyvistä rakennuksista eri aikakausilta. Näkyvyysanalyysin pe-
rusteella voimalat näkyvät lähinnä noin neljäsosassa maisema-aluetta, vain alueen itäi-
simmissä osissa yli kolmen kilometrin etäisyydellä voimaloista. (Numerola) 

Kortesjärven keskustan kirkon alue on kaavoituksessa määritetty maakunnallisesti tärke-
äksi kulttuuriympäristöksi tai maisema-alueeksi. Kirkko on noin 4,5 km etäisyydellä voi-
maloista, ja näkyvyysanalyysin perusteella voimalat näkyvät kirkolla ja sen ympäristössä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. Maakuntakaavan ja Museoviraston arvokkaaksi listaamat kulttuuriympäristöt ja 
maisema-alueet selvitysalueen ympäristössä. Kuvassa on myös esitetty näkyvyysanalyy-
sissä määritetyt voimaloiden näkyvyysalueet. (Numerola) 

Noin 4-8 km:n etäisyydelle voimaloista oleva Purmojärvi on seudullisesti merkittävä vir-
kistys- ja vapaa-ajan alue. Järvelle on tehty kunnostus- ja hoitosuunnitelma vuonna 2004, 
ja järveä on kunnostettu suunnitelman mukaisesti vuosina 2009-2012. Parhaillaan on vi-
reillä järven ranta-aluille rantayleiskaavan laadinta. Nämä toimenpiteet tähtäävät alueen 
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loma-asumisen sekä virkistys- ja vapaa-ajankäytön kehittämiseen. Suolinevan voimalat tu-
levat näkymään metsien ja järvenrantapeltojen muodostamassa järvimaisemassa laajasti 
järven vesialueen ja voimaloita vastapäisten rantojen maisemassa.  

Havainnekuvat 

Tuulivoimapuiston maisemavaikutusten arvioimista varten hankekehittäjä on ottanut 
keskeisiltä näkyvyysalueilta maisemavalokuvat, joihin on lisätty tuulivoimalat niiden suun-
nitelluille paikoille oikeassa mittasuhteessa. Kuvauspaikat on pyritty valitsemaan eri puo-
lilta tuulivoima-aluetta ja vaihtelevilta etäisyyksiltä. Kuvauksissa käytetty kamera oli Ca-
non EOS 6D ja kuvien polttoväli oli 47-55 mm. Havainnekuvien kuvauspaikat ja kuvaus-
suunnat on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 25). Kuvaussuunnat ilmoitetaan kulma-
asteina pohjoissuunnasta myötäpäivään. (Numerola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Kuvasovitteiden  kuvauspaikat  ja  -suunnat  tuulivoimapuiston ympäristön keskeisiltä nä-
kymäpaikoilta.(Numerola) 

 

• Havainnekuva H1: E 308056, N 7029966, kuvaussuunta 120 astetta  

  -kuvan polttoväli 47 mm  
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  -korkeus merenpinnasta 70 m, etäisyys lähimpään turbiiniin noin 3,3 km  
-paikka sijaitsee puiston luoteispuolella kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittävällä Saarijärven alueella  

  -kuvauksen ajankohta: 7.4.2015 klo 17:30  

• Havainnekuva H2: E 314667, N 7027918, kuvaussuunta 273 astetta  

-kuvan polttoväli 55 mm  
  -korkeus merenpinnasta 65 m, etäisyys lähimpään turbiiniin noin 2,9 km  
  -paikka sijaitsee alueen itäpuolella maantien varrella  
  -kuvauksen ajankohta: 7.4.2015 klo 17:46  
 

• Havainnekuva H3: E 314380, N 7021495, kuvaussuunta 335 astetta  

  -kuvan polttoväli 50 mm  
  -korkeus merenpinnasta 68 m, etäisyys lähimpään turbiiniin noin 7 km  
  -paikka sijaitsee alueen kaakkoispuolella Purmojärven etelärannalla  
  -kuvauksen ajankohta: 7.4.2015 klo 18:01 
 

 
Maisemavaikutusten merkittävyyttä on arvioitu asteikolla erittäin vähäinen - vähäinen - kohtalainen 
- merkittävä - erittäin merkittävä. Merkittävyys määräytyy maiseman sietokyvyn, näkyvyysanalyysin 
ja vaikutuksen kohdealueen ominaisuuksien perusteella. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä ja apuna mer-
kittävyyden arvioinnissa voitaneen pitää seuraavaa jaottelua:  

Maisemavaikutus saattaa olla erittäin merkittävä kun näkymäalueella alle 1,5 km päässä voimaloista sijaitsee 
useita asuinrakennuksia tai alle 5 km etäisyydellä erittäin runsaasti asuinrakennuksia, retkeilyyn tai virkistykseen 
käytettyjä alueita, taikka merkittäviä maisema-alueita tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, jotka on luo-
kiteltu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi.  
Maisemavaikutus saattaa olla merkittävä kun näkymäalueella alle 5 km etäisyydellä sijaitsee kuntakeskus, laaja 
asuinalue tai paikallisesti arvokkaita maisema- tai kulttuurihistoriakohteita tai 5-7 km etäisyydellä voimaloista sijait-
see vastaavia valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kohteita.  
Maisemavaikutus saattaa olla kohtalainen tai melko vähäinen silloin kun näkymäalueella 5-7 km etäisyydellä voi-
maloista sijaitsee kuntakeskus tai laaja asuinalue taikka merkittäviä maisema-alueita tai kulttuurihistoriallisesti mer-
kittäviä kohteita.  
Vaikutus on yleensä vähäinen kun laajat asuinalueet ja kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaat kohteet 
sijaitsevat yli 7 km etäisyydellä, tai jos alle 7 km etäisyydellä on lähinnä luonnonmaisemaa, jolla ei ole erityisiä vir-
kistys-, maisema-, tai luontoarvoja ja erittäin vähäinen kun etäisyys asutukseen ja merkittäviinkin maisemakohtei-
siin kasvaa yli kymmeneen kilometriin.  
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Kuva 25. Kuvasovite H1 alueen luoteispuolelta noin 3,3 km etäisyydeltä. (Numerola) 
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Kuva 26. Kuvasovite H2 alueen itäpuolelta noin 2,9 km etäisyydeltä. (Numerola) 
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Kuva 27. Kuvasovite H3 alueen kaakkoispuolelta noin 7 km etäisyydeltä.. (Numerola) 
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Kuva 28. Esimerkki toteutuneesta tilanteesta. Kuva otettu Tervolassa olevista voimaloista (etäisyys 
3,8 km, polttoväli 29 mm).  

 

Näkyvyysanalyysin ja kuvasovitteiden perusteella Suolinevan tuulivoimapuiston merkittä-
vin maisemavaikutus kohdistuu Saarijärvenkylän ja Kivijärvenkylän maakunnallisesti ar-
vokkaille maisema-alueille sekä Purmojärven rannoille. Saarijärvenkylän ja Kivijärvenkylän 
alueella voimaloiden näkyvyyttä rajoittavat peltoja reunustavat puut, talojen pihapuustot 
sekä rakennukset itsessään. Etenkin pihapiirien puut muodostavat maisemaan suuria lä-
himaiseman elementtejä, joiden kokoon verrattuna kauempana sijaitsevat voimalat eivät 
ole mittasuhteiltaan maisemaa hallitsevia. Voimaloiden maisemavaikutus näille kulttuuri-
historiallisille pihapiireille on siten vähäinen.   

Osissa Purmojärven rantoja voimalat näkyvät tasaista horisonttia rikkovana ja maiseman 
piirteisiin verrattuna kookkaina maisemaa hallitsevina tekijöinä. Voimaloiden maisema-
vaikutus Purmojärven alueelle on kohtalainen. 
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7.1.3 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

Tuulivoimaloiden ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koostuvat pääosin toiminnanaikaisista 
vaikutuksista. Rakennusaikana ja voimaloiden purkamisen aikana voi aiheutua vaikutuksia 
lisääntyneestä liikenteestä ja normaalista rakentamismelusta. Toiminnanaikaisista ihmi-
siin kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat maisemakuvan muutos, melu ja var-
jostus. 

 

Sosiaaliset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston vaikutukset ovat pääosin koettuja. Tuulivoimalat muuttavat asukkai-
den arkipäiväistä elinympäristöä, mikäli ne näkyvät asukkaille tai niistä tulee melu-, liike- 
ja varjostusvaikutuksia. Lisäksi epätietoisuus uudishankkeen todellisista vaikutuksista he-
rättää usein epäilyksiä ja negatiivista suhtautumista. 

Tuulivoimaloiden melu- ja välkevaikutukset on mallinnettu, ja tulosten mukaan lähimmil-
lekään asuinrakennuksille ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia.  

 

Vaikutukset talouteen ja elinkeinoihin 

Tuulivoimapuistolla on Tuulivoimaoppaan sekä toteutuneiden hankkeiden kokemusten 
mukaan monia positiivisia vaikutuksia kuntatalouteen: voimalaitoksista maksettava kiin-
teistövero, maanvuokraus ja hankkeen työllistävä vaikutus tuo tuloja kunnalle ja kuntalai-
sille.  

Tuulivoimalat tuovat kunnalle kiinteistöverotuloja, mahdollisesti yhteisöverotuloja ja 
myös maanvuokratuloista hyödytään kunnan alueella. Tuulivoimapuistojen rakennusai-
kainen tulo seutukunnalle on merkittävä. Tuloa muodostuu suoraan rakennusyrityspalve-
lujen ostojen kautta, mutta myös siten, että alueella majoitetaan rakennustyömiehiä.  Li-
säksi tuulipuisto tarvitsee huoltoa, joka tulee yleensä hoitaa lähialueelta. Työllisyysvaiku-
tus ei kohdistu suoraan pelkästään Kauhavalle, vaan myös seutukunnan yrityksiin.  

Suunnittelualueella ei sijaitse palveluja, yrityksiä tai työpaikkoja, joten hankkeella ei ole 
suoraa vaikutusta oleviin elinkeinotoimijoihin.  

Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakentamisen myötä metsätalousmaata häviää metsä-
taloustuotannosta. Tuulivoimaloiden kenttäalueet ovat alle hehtaarin laajuisia ja huolto-
tiet leveydeltään noin kuusi metriä. Huoltoteiden osalta kaarteissa on todennäköisesti tar-
peen poistaa puustoa laajemmalta alueelta. Tuulivoimahankkeen rakentamisaika voi tur-
vallisuussyistä johtuen rajoittaa alueella  tehtäviä  metsätaloustoimia  ja  liikkumista  ja  
alueelle  aiheutuu  meluhaittoja,  mutta  toiminnan aikana metsätalous ja alueen virkis-
tyskäyttö voi jatkua alueella entiseen tapaan. Uusia ja parannettavia  tieyhteyksiä  voidaan  
käyttää  metsätalouden  harjoittamiseen  liittyvässä  liikkumisessa ja kuljetuksissa. 
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Turvetuotanto  

Rakentamisalueet sijoittuvat  kivennäismaa-alueille,  eikä  hanke  siten  vaikuta  turpeen  
hyödyntämiseen  tai  turvetuotannon  jatkumiseen  alueella. Tiestön osalta hyödynnetään 
alueen nykyisiä metsäautoteitä, sekä mahdollisesti turvetuotannon käytössä olevia teitä, 
joita tullaan vahvistamaan. Toiminnan aikaisia yhteen sovitettavia asioita ovat mm. ko-
honnut tulipaloriski turvekentillä ja -aumoilla kesäaikaan. Paloesteeksi alueella muodos-
tuvat tuulivoimaloille rakennettavat huoltotiet (leveys vähintään 6 m) ja murskerakentei-
nen tuulivoimalan nostoalue (noin 40x80 m), joten paloriskiä tuulivoimaloiden vaikutuk-
sesta voidaan pitää pienenä etenkin, jos turvekerros on täysin tai lähes täysin poistettu. 
Tuulivoimaloiden tulipaloja ennaltaehkäistään sekä passiivin että aktiivisin keinoin. Passii-
visina keinoina mahdollisimman suuri osa rakenteista on valmistettu palamattomasta ma-
teriaalista kuten teräksestä, eikä tuulivoimalassa säilytetä mitään ylimääräistä syttyvää 
materiaalia. Lisäksi tuulivoimalan siivet ja muut rakenteet on varustettu ukkosenjohdatti-
min, jotka johtavat virran turvallisesti eristettynä maahan. Aktiivisia keinoja ovat tuulivoi-
malan ohjausjärjestelmään kytketyt palohälyttimet ja esimerkiksi lämpötilan nousuun 
reagoivat anturit. Oleellista on myös tuulivoimalan säännöllinen kunnossapito sen valmis-
tajan määrittelemän huolto-ohjelman mukaisesti. Paikallinen pelastusviranomainen mää-
rittelee rakennuslupavaiheen lausunnossaan pelastussuunnitelman tarpeen ja muut vaa-
dittavat toimenpiteet.  

Turvekenttien jälkikäyttömuotoja ovat metsittäminen, maatalous- ja puutarhatalous-
käyttö, ruokohelpiviljely, vesittäminen, luontainen kasvittuminen ja soistaminen. Tuuli-
voimatuotannon kanssa nämä jälkikäyttömuodot ovat mahdollisia  suunnittelualueella.  
Nykyaikaisten voimaloiden napakorkeus on tyypillisesti 120 - 150 metriä, joten pyörivän 
tuulivoimalan aiheuttama turbulenssi vaimenee merkittävästi ennen maatasoa. Käytän-
nössä voidaan todeta, että voimalan aiheuttama ilman pyörteisyys maantasolla on hyvin 
vähäinen. Tuulivoimaloiden sijoittaminen turvetuotantoalueiden läheisyyteen  ei  siten  
arvioida  aiheuttavan  turpeen  pölyämisen  lisääntymistä.  

 

Melu- ja varjostusvaikutukset 

Numerola Oy on mallintanut Suolinevan tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutukset, 
ja tulokset kokonaisuudessaan löytyvät erillisestä raportista: Tuulivoimakohteen melu-, 
välkevarjostus- ja näkyvyysmallinnukset sekä havainnekuvat. Mallinnusten perusteella 
melutasot alueen loma-asuntojen ja asuinrakennusten kohdilla jäävät alle ympäristöhal-
linnon ja valtioneuvoston ohjearvojen. Myös matala-taajuisen melun tasot pysyvät kaik-
kien rakennusten kohdalla Asumisterveysasetuksen arvojen alapuolella. Välkevarjostus-
mallinnuksen mukaan vuotuinen välkevarjostusaika jää alle tiukimman 8 tunnin ohjear-
von alueen kaikkien rakennusten kohdalla. 
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Melumallinnus (Numerola) 

Tuulivoimaloiden kokonaismelun mallinnus on suoritettu ISO 9613-2 -laskentastandardin 
mukaisesti Numerola Oy:n implementoimalla ohjelmistolla. Mallinnuksessa on käytetty 
turbiinityypin Vestas V136 3.45 MW (serrated trailing edges) maksimiäänitehotasoa 105,5 
dB(A) sekä valmistajan ilmoittamaa melun oktaavijakaumaa (dokumentti 2.3.2016, DMS 
0055-9919_V01). Koska kyseisen turbiinityypin prototyyppia ei ole vielä käytettävissä, il-
moitetut melutasot perustuvat turbiinityypillä V112 3.3 MW tehtyihin mittauksiin, ja il-
moitettujen arvojen oletetaan edustavan turbiinityypin melupäästöä 95 % varmuudella 
eli takuuarvoa LWAd. Arvoa ei ole kuitenkaan vielä esitetty standardin IEC 61400-14 edel-
lyttämällä tavalla, joten ympäristöministeriön 14.9.2016 antaman lisäohjeistuksen mukai-
sesti melupäästöön lisätään 2 dB:n varmuusarvo. 

Mallinnuksessa voimaloille on käytetty napakorkeutta 149 m ja oktaavijakaumaa tuulen-
nopeudella 12 m/s napakorkeudella, mikä vastaa tuulen nopeutta 8 m/s 10 m korkeu-
della. Turbiinien melun kapeakaistaisuuteen, impulssimaisuuteen tai amplitudimodulaa-
tioon liittyvää sanktiota ei ole käytetty mallinnuksessa. 

Tuulivoimalaitosten melu aiheutuu pääosin lapojen tuottamasta aerodynaamisesta laaja-
kaistaisesta (60-4000 Hz) melusta. Muita melulähteitä ovat sähköntuotantokoneiston yk-
sittäiset osat (esim. vaihteisto ja generaattori), jotka tuottavat pääosin mekaanista melua. 
Tätä on pystytty tehokkaasti vaimentamaan, kun taas lapojen aerodynaamiseen meluun 
on vaikeampaa vaikuttaa. Aerodynaaminen melu on hallitseva varsinkin suurilla turbii-
neilla, ja se on lapojen pyörimisen vuoksi jaksottaista ja sisältää myös matalataajuisia 
komponentteja. Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun voimakkuuteen, taajuuteen ja ajal-
liseen vaihteluun vaikuttavat erityisesti voimalatyyppi, voimaloiden lukumäärä, niiden 
etäisyys tarkastelupisteeseen ja tuulen nopeus. Melun leviäminen ympäristöön riippuu 
paikallisten maasto-olosuhteiden lisäksi hetkellisistä sääoloista kuten tuulen nopeudesta 
ja ilmakehän tasapainotilasta.  

 

Valtioneuvoston 1.9.2015 voimaan astunut asetus 1107/2015 määrittää tuulivoimaloiden 
aiheuttaman ulkomelutason ohjearvot6. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäise-
miseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentami-
sen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot määritetään melun 
A-painotettuina päivä- (klo 07–22) ja yöajan (klo 22–07) ekvivalenttimelutasoina ulkoalu-
eille asumiseen käytettävillä alueilla. Valtioneuvoston asetus korvaa aiemmat ympäristö-
ministeriön suosittelemat suunnitteluarvot tuulivoimaloiden ulkomelutasoille.  

Kun laskennallisia melutasoja valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin, laskettuun melu-
tasoon ei tehdä korjausta melun impulssimaisuuden tai kapeakaistaisuuden vuoksi. Ym-
päristöministeriön melumallinnusohjeistuksen mukaan näiden vaikutusten oletetaan läh-
tökohtaisesti sisältyvän valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, joita käyte-
tään laskennan lähtötietoina. Sen sijaan valvonnan yhteydessä tehtäviin mittaustuloksiin 
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lisätään 5 dB ennen valtioneuvoston ohjearvoon vertaamista, mikäli tuulivoimalan ääni 
sisältää kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja. 

Mallinnustulosten arvioinnissa sovellettavat Valtioneuvoston (1.9.2015) asetuksen mu-
kaiset ohjearvot: 

 

 

 

 

Matalataajuisen melun laskenta on suoritettu ympäristöministeriön mallinnusohjeistuk-
sen mukaisesti. Kun otetaan huomioon rakennuksien ääneneristävyys, melutasot jäävät 
kaikilla tutkituilla kiinteistöillä ohjearvojen ala-puolelle koko taajuusvälillä.  

Mallinnustulosten perusteella melutasot jäävät Valtioneuvoston asetuksen ohjearvojen 
alapuolelle kaikkien alueen rakennusten kohdilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 29.  A-painotetut äänitasot Suolinevan alueella.  
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Välkevarjostusmallinnus 

Välkevarjostuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa aurinko paistaa tarkastelupisteeseen 
pyörivän roottorin läpi. Tällöin katselija havaitsee välkkyvän varjon, joka voi ulottua pisim-
millään 1-3 km etäisyydelle voimalasta. Välkevaikutuksen etäisyyteen ja kestoon vaikut-
tavat tuulivoimalan korkeus ja roottorin halkaisija, vuoden- ja vuorokaudenaika, maaston 
muodot sekä näkyvyyttä rajoittavat tekijät kuten kasvillisuus ja pilvisyys. Välkevaikutuk-
sen kohdistuminen tiettyyn kohteeseen voidaan ajoittaa tarkasti, joten välkevaikutusta 
voidaan rajoittaa ohjelmoimalla tuulivoimala pysähtymään välkkeen kannalta kriittisiksi 
ajoiksi.  

Suomen sijainnin vuoksi yksittäisen tuulivoimalan välkevaikutus kohdistuu valtaosin voi-
malan pohjoispuolelle (päiväaika) sekä lounais- ja kaakkoispuolille (aamu- ja ilta-ajat).  

Välkevarjostuksen laskenta voi perustua joko ns. astronomisen maksimivälkkeen (worst 
case) tai todennäköisen tilanteen (real case) mallinnukseen. Astronomisen maksimiväl-
keen laskennassa oletetaan, että päiväaikaan aurinko paistaa jatkuvasti, tuulivoimalan 
roottori pyörii jatkuvasti, ja roottori on aina kohtisuorassa aurinkoa kohden. Todennäköi-
sen tilanteen mallinnuksessa otetaan huomioon paikallinen tilastollinen aineisto aurin-
gonpaisteen määrästä ja ajoittumisesta sekä tuulen suuntien ja nopeuksien jakautumi-
sesta. 

Suolinevan hankkeen selvityksen välkelaskenta perustuu todennäköisen tilanteen mallin-
nukseen. Tuulivoimaloiden varjostusvaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. 
Ympäristöministeriön ohjeissa tuulivoimapuiston suunnitteluun suositellaan käytettä-
väksi muiden maiden suosituksia välke-määrien osalta. Tanskassa on määritetty vuotuisen 
välketuntimäärän suositusarvoksi 10 h. Ruotsissa vastaava suositusarvo on 8 h ja korkein-
taan 30 min päivässä. Näiden ohjearvojen käyttö edellyttää todennäköisen välketilanteen 
laskentaa. Tässä hankkeessa analysoitu välkevaikutus vastaa todellista odotettavissa ole-
vaa välketuntimäärää, ja näin ollen suunnitteluohjearvona käytetään 8 tai 10 tuntia. 
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Kuva 30.  Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä. 

 

Voimaloiden ja rakennusten välisestä suuresta etäisyydestä johtuen kiinteistöihin kohdis-
tuva välkevarjostusvaikutus on vähäinen. Vuotuinen välkevarjostusaika on alueen kaik-
kien asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla alle 8 tunnin suositusarvon. 

 

Terveysvaikutukset 

Tuulivoimalla tapahtuva sähköntuotanto tai tuulipuistojen rakentaminen eivät aiheuta ih-
misten terveydelle haitallisia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään. Sen sijaan tuuli-
voimaloista aiheutuu melu- ja välkevaikutuksia, joiden suuruutta mitataan erilaisilla oh-
jearvoilla ja suosituksilla. Suolinevan tuulivoimapuistohankkeen aiheuttamia melu- ja väl-
kevaikutuksia on arvioitu tarkemmin edellä olevissa kohdassa: Melu- ja varjostusvaikutuk-
set.  

Suolinevalle kaavailtujen tuulivoimaloiden läheisyydessä ei sijaitse asutusta, joten me-
lusta tai välkkeestä ei katsota aiheutuvan terveysriskiä. 
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Voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu pitkään, 
mutta terveydellisistä haitoista ei ole tieteellistä näyttöä. Voimajohtojen alla ei katsota 
olevan tarvetta rajoittaa esimerkiksi marjojen poimimista, maanviljelyä tai metsätöiden 
tekemistä. 

 

Turvallisuuteen liittyvät vaikutukset 

Liikennevaikutusten lisäksi tuulipuiston toiminnan aikana turvallisuusvaikutuksia ovat voi-
maloiden lapaturvallisuus (rikkoutuminen) ja jään mahdollinen sinkoutuminen lavoista. 
Tuulivoimalalle joudutaan asettamaan turvallisuussyistä suurin sallittu tuulennopeus, 
jonka jälkeen voimala on pysäytettävä (tarkoittaa käytännössä myrskyä). 

Rakentamisaikaiset turvallisuusvaikutukset tarkoittavat lähinnä liikenneturvallisuutta ja 
työtapaturmia. Myös toiminnan lopettamisen vaikutukset liittyvät lisääntyneeseen ras-
kaaseen liikenteeseen ja työturvallisuuteen.  

Toiminnan aikana tuulivoimaloita huolletaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Tuuli-
voimalan osien irtoaminen nykyaikaisissa voimaloissa on hyvin harvinaista. Sähköasemien 
kuntoa seurataan ja huolletaan säännöllisesti. Tuulivoimaloissa voi tapahtua myös tulipa-
loja, mutta ne ovat lähinnä teknisesti rajattuja ns. kaappipaloja. 

Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden jäätäminen, 
vaikkakaan Suolinevan alue ei ole herkkä jäätämiselle. Tuulivoimaloiden lapoihin kertyvä 
jää aiheuttaa tuotantotappioita sekä lisää jäänlentoriskiä. Lisäksi jää saattaa kasvattaa 
tuulivoimalan kuormituksia aiheuttaen mahdollisesti komponenttien ennenaikaista rik-
koutumista. Jäätämisen vähentämiseksi voidaan turbiinit varustaa esim. lapalämmitysjär-
jestelmällä.  

Kokemusten mukaan tuulivoimaloista irtoavat jääkappaleet putoavat hyvin lähelle voima-
loita. Todennäköisyys sille, että voimaloiden läheisyydessä olevaan henkilöön osuu jää-
kappale, arvioidaan erittäin pieneksi. Mikäli tarvetta ilmenee, on voimalat mahdollista  va-
rustaa  jääntunnistusautomatiikalla. Lisäksi putoavasta jäästä ja muista turvallisuusvaa-
roista voidaan asentaa varoittavia kylttejä liikkujien turvallisuuden parantamiseksi. 

 

Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon 

Tuulivoimalat kuljetetaan osissa rakennuspaikalle ja kootaan nostopaikalla. Pisimmät yk-
sittäiset osat ovat roottorin lavat lähes 70 metrin pituisina. Sijoituspaikoille johtavia teitä 
tulee mahdollisesti vahvistaa ja rakentaa osin kokonaan uusia tieyhteyksiä. Teiltä vaadit-
tavat kantavuudet, leveydet, kaarresäteet ja kaltevuudet tuulivoimaloiden ja nostokalus-
ton kuljetuksiin määrittyvät tarkasti vasta kun lopullinen turbiinitoimittaja, kuljetus- sekä 
nostokalusto ovat tiedossa. Ajokaistojen tulee olla noin viisi metriä leveitä. Risteysalueilla 
tarvitaan 50 m vapaata kääntösädettä tulosuunnassa ja teiden maksimikaltevuuskulma 



  

   

 
 

69 (72) 
 KAUHAVAN KAUPUNKI  

 
E27867 
 

 

 

Kauhava, Suolinevan tuulivoimapuiston osayleiskaava, selostus  

on 10 astetta. Hankkeen liikennevaikutukset ajoittuvat erityisesti tuulivoimapuiston ra-
kennusaikaan sekä tuulivoimaloiden toiminnan aikana tuulivoimaloiden sijoittumiseen 
suhteessa teihin. 

Rakentamisen aikainen liikenne koostuu sekä raskaasta että henkilöautoliikenteestä. Ras-
kaan liikenteen kuljetukset liittyvät erityisesti perustusten ja tuulivoimalakomponenttien 
(mm. torni, lavat, konehuone), rakentamisen kuljetuksiin. Rakennustyöt tehdään liikenne- 
ja muu turvallisuus huomioiden. Kaikki tiealueella työskentelevät ovat suorittaneet Liiken-
neviraston Tieturva-kurssin, ajoneuvoissa käytetään tarvittaessa varoitusvilkkuja ja työ-
alueet rajataan ulkopuolisten pääsyn estämiseksi. 

Jokaista voimalaa kohden kulkee karkeasti seuraavanlaista liikennettä edestakaisin: 

• noin 10 erikoiskuljetusta (tuulivoimalan osat) 

• noin 80 betonikuljetusta 

• noin 375 maanrakennusmateriaalikuljetusta 

Lisäksi kuljetuksia koskien kaikkia tuulivoimaloita yhteensä tulee noin 10 rekkakuormal-
lista muuta rakennusmateriaalia ja pientarvikkeita sekä rakentamisen aikainen henkilölii-
kennemäärä, noin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Kuljetusmatkat lyhenevät huomattavasti, jos maarakentamiseen tarvittavia maamassoja 
löydetään voimala-alueen läheisyydestä. 

Tuulivoimarakentaminen muuttaa alueen tieverkkoa, mikä osaltaan tuo vaikutuksia esim. 
maisemaan. Toisaalta alueen saavutettavuus paranee myös muille käyttäjille, esim. met-
sätaloudelle.  

Tuulivoimapuiston tekninen toteutettavuus on kohtuullisen hyvä alueella olemassa ole-
van tiestön sekä läheisen kantaverkkolinjan vuoksi. Puisto voitaneen toteuttaa hyödyn-
täen pitkälti olemassa olevia tielinjoja. Uusia tielinjoja tarvitaan lyhyitä pistoyhteyksiä tur-
biinien paikoille.  

Koska kuljetuksen suorittajaa ei ole valittu, eivät tuulivoimaloiden komponenttien kulje-
tuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot ole vielä selvillä.  
 
Tuulivoimapuiston toiminnan aikana liikennettä aiheuttavat ainoastaan huoltotyöt, jois- 
ta  syntyy  keskimäärin  muutamia  käyntejä  vuodessa  yhtä  voimalaa  kohden.  Huolto- 
käynnit suoritetaan pääsiassa pakettiautolla. Koska huoltoliikenne on vähäistä ja lyhyt- 
kestoista, sillä ei ole oleellista vaikutusta liikenteen toimivuuteen tai turvallisuuteen. 
 

Tuulivoimapuistosta tarvitaan sähkölinjayhteys kantaverkkoon sähkön siirtoa varten. Tuu-
livoimapuiston sähkölinjayhteys kantaverkkoon toteutetaan maakaapelilla. Kantaverkko-
kytkennät toteutetaan 110 kV:n suurjännitelinjaan puistoa varten toteutettavan sähkö-
aseman kautta. Puiston sisällä sähkö siirretään maakaapeleilla, jotka sijoitetaan tiestön 
yhteyteen tiestöä kunnostettaessa ja rakennettaessa.  
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Suolinevan tuulivoimapuisto ei ole sellaisella etäisyydellä säätutka-asemista, että sen to-
teutus vaatisi lisäselvityksiä vaikutuksista säätutkien toimintaan. 

 

Vaikutukset virkistyskäyttöön 

Alueen käyttö virkistysalueen on suhteellisen vähäistä. Tuulivoimarakentamisen myötä 
nykyisenkaltainen virkistyskäyttö ei tuulivoimarakentamisen myötä esty, mutta virkistäy-
tymisen mielekkyys voi kärsiä. Vaikka tuulivoimaloita ei näkisikään, tietoisuus niiden lä-
heisyydestä voi muuttaa virkistyskokemusta. Myös esim. keräilyyn sopivat alueet vähene-
vät metsän raivausten myötä. Alueen nykykäyttö voi kuitenkin pääosin jatkua tuulivoima-
loiden rakentamisen jälkeenkin. Tiestörakentamisen myötä alueen saavutettavuus para-
nee.  

 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Suolinevan tuulivoima-alue on suurelta osin kuivatusojitetulla talousmetsä- ja suoalu-
eella. Korkeuseroiltaan voimaloita ympäröivä maasto on tasaista. Hankealueen ympäris-
tössä on joitakin turvetuotantoalueita. 

Hankealueella ei ole asutusta ja lähiympäristössä asutus on vähäistä. Maisemavaikutuksia 
puistolla on kohtuullisen vähän asutuille alueille johtuen vähäisestä asutuksesta voimaloi-
den lähialueilla. Hankealue sijoittuu metsäiselle alueelle, joka säilyy tuulivoimaloiden ra-
kennus- ja kokoamispaikkoja sekä rakennettavia huoltoteitä lukuun ottamatta yhtenäi-
senä.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen tuo vaikutuksia alueen muulle maankäytölle. Hankealu-
een käyttö esim. asuinrakentamiseen estyy. Kaava-alueella sallitaan maa- ja metsätalou-
teen liittyvä rakentaminen. Asuinrakentaminen ei ole mahdollista tuulivoimapuiston alu-
eella sinä aikana, kun voimalat ovat käytössä sillä alueella, jolla ne aiheuttavat Valtioneu-
voston ohjearvot ylittävää melua. Metsätalous on edelleen mahdollista tuulivoimaloiden 
ja niiden lähialueiden ulkopuolella. Tiedossa olevien suunnitelmien tai näköpiirissä ole-
vien mahdollisten kehityskulkujen osalta ei ole odotettavissa hankealueelle tai sen välit-
tömään läheisyyteen ulottuvia merkittäviä maankäyttömuutoksia tuulivoimapuiston elin-
kaaren aikana. Hankkeen toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntarakenteen hajauttamista 
eikä uusien asuin-, virkistys-, palvelu- tai muiden alueiden toteuttamista voimassa olevista 
maankäytön suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Hankkeen toteuttamisesta ei siten ai-
heudu merkittäviä yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia. 

7.1.4 Yhteisvaikutukset 

Suolinevan lähialueelle ei ole suunnitteilla muita tuulivoima-alueita. Lähinnä hankealuetta 
sijaitsee Salo-Ylikosken seitsemän tuulivoimalan osayleiskaavahanke runsaan kymmenen 
kilometrin etäisyydellä Suolinevasta. Suolinevan hanke toteutuessaan tuo maiseman 
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osalta yhteisvaikutuksia jossain määrin tuulivoimapuistohankealueiden väliselle metsäi-
selle alueelle, muuten hankealueiden suuren etäisyyden vuoksi yhteisvaikutuksia ei juuri-
kaan synny. 

Luonnon osalta yhteisvaikutuksia voi tulla lähinnä linnustolle. Suolinevan alueen linnus-
tollinen merkitys arvioidaan kuitenkin yleisesti ottaen vähäiseksi, joten yhteisvaikutusten-
kin arvioidaan olevan vähäisiä. 

Mikäli Suolinevan ja Salo-Ylikosken tuulivoimahankkeet toteutuvat, vähenee rauhallista ja 
ns. koskematonta luontoa tarjoavien virkistyskäyttöalueiden määrä sekä mm. loma-asun-
tojen rakentamismahdollisuus hankealueilla. Suolineva on kuitenkin jo tällä hetkellä tur-
vetuotannon lähialuetta, joten alueen ei voida katsoa olevan erityistä luonnonaluetta täl-
läkään hetkellä. Alueelle ei myöskään ole rakennuspaineita tai –hankkeita. Melu- tai var-
jostusyhteisvaikutuksia ei arvioida hankkeiden etäisyyden perusteella olevan.  

Hankkeiden suorat positiiviset vaikutukset työllisyyteen ja kuntatalouteen ovat merkittä-
viä. Mikäli yhtä aikaa käynnistyy monta tuulipuiston rakennustyömaata, voi ongelmaksi 
muodostua osaavan työvoiman rekrytointi ja soveltuvien alihankkijoiden saaminen. Myös 
maa-aineksen oton osalta voi tulla ongelmia tai kuljetusmatkat voivat olla pidempiä. 

7.2 Yleiskaavan toteuttaminen 

Hankkeen toteuttaminen vaatii maakäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen raken-
nusluvan.  Toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii Kauhavan kaupungin rakennusval-
vontaviranomainen.  

7.3 Seuranta 

Tuulivoimaloiden vaikutuksia tulisi seurata käyttöönoton jälkeen. Luonnolle ja maisemalle 
aiheutuvat vaikutukset ovat todennettavissa rakennusajan jälkeen, ja niiden perusteella 
tulee tarvittaessa tehdä jatkotoimia.  

Tuulivoimapuiston suunnitellun toiminta-ajan jälkeen toimijan tulisi tehdä tarvittavat jäl-
kihoitotoimenpiteet: joko puiston purkaminen tai huolto ja uudistaminen niin, että toi-
minta jatkuu kannattavasti ja hyväksyttävästi. 
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Kaavoittajan vastineet Kauhavan Kortesjärven Suolinevan tuulivoi-
mayleiskaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.1.-24.2.2017 välisen ajan. 

 
 
Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen: 
12 kpl lausuntoja: 
 

1. ILMATIETEEN LAITOS  (25.1.2017) 
2. LAPPAJÄRVEN KUNTA  (30.1.2017) 
3. EVIJÄRVEN KUNTA    (6.2.2017) 
4. SUOMEN TURVALLISUUSVERKKO OY (7.2.2017) 
5. KAUHAVAN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖTOIMI (13.2.2017) 
6. NYKARLEBY STADT, UUSIKAARLEPYY (20.2.2017) 
7. ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO  (21.2.2017) 
8. FINGRID OYJ   (22.2.2017) 
9. PUOLUSTUSVOIMAT, PÄÄESIKUNTA (22.2.2017) 

10. DIGITA OY   (24.2.2017) 

11. VAPO OY   (24.2.2017) 

12. ELY    (11.7.2017) 

 
 

7 kpl muistutusta 
 
 

Liitteet: 
Liite 1, Vastine Kauhavan kaupungin laatiman Suolinevan alueen osayleiskaavaesityksen huomautuksiin 
koskien melumallinnuksia (Numerola, 10.3.2017). 
Liite2,  Tuulivoimahankkeiden vaikutukset pesiviin ja muuttaviin sääksiin ja naurulokkeihin (Lakeuden 
Luontokartoitus, 30.8.2017). 

 

Lausunnot 

 

1) ILMATIETEEN LAITOS 

Ilmatieteen laitos käyttää tuulivoimahankkeiden arvioinnissa Euroopan ilmatieteellisten lai-

tosten yhteisjärjestön (EUMETNET) ja maailman ilmatieteen järjestön (WMO) suositusta, 

jonka mukaan tuulivoimaloita ei tule rakentaa alle 5 km:n etäisyydelle säätutkista ja kaikki alle 

20 km:n etäisyydellä olevat hankkeet tulee arvioida tarkemmin ennen rakentamista. Nämä 

rajat on mainittu myös Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaassa  

(YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 5 | 2016, s. 100).  
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Suolinevan tuulivoimapuiston suunniteltu alue sijaitsee noin 39 km:n etäisyydellä Ilmatieteen 

laitoksen lähimmästä säätutkasta. Täten suunnitellun tuulivoima-alueen mahdollisia vaikutuk-

sia säätutkatoimintaan ei ole tarpeen selvittää tarkemmin. Tutkaverkkokartta ja tutkien tarkat 

koordinaatit löytyvät verkkosivuiltamme: http://ilmatieteenlaitos.fi/suomen-tutkaverkko Il-

matieteen laitos ei anna lausuntoa. 

 

Vastine: 

• Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 

 

2) LAPPAJÄRVEN KUNTA 

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa, ettei Lappajärven kunnalla ole huomauttamista Suolinevan 

tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaehdotuksesta (kh 30.1.2017. §16) 

Vastine: 

• Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 

 

3) EVIJÄRVEN KUNTA 

 

Esitetty Suolinevan tuulivoimapuiston kaava-alue sijaitsee Kauhavan kaupungin Kortesjärven 

taajaman pohjoispuolella. Kaavaselityksen mukaan alueen itäpuolella Evijärven raja on lähim-

millään 300 metrin etäisyydellä ja Pedersören kunnan raja sijaitsee n. 5,2 km etäisyydellä suun-

nitelluista voimaloista. Lähin Kortesjärven asutuskeskus sijaitsee hieman yli 4 km:n etäisyy-

dellä hankealueen lounaispuolella. Lähimpään vakituiseen asuinrakennukseen matkaa 2 km ja 

loma-asuntoon 1,7 km Kauhavan puolella.  

 

Suolinevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksessa esitetään yhteensä kuuden tuulivoi-

malan rakentamisaluetta. Kaava-alueen pinta-ala on n. 705 ha. Voimaloiden napakorkeus on 

149 m ja roottoreiden 136 m, jolloin kokonaiskorkeudeksi (pyyhkäisykorkeus) tulee 217 m. 

Kunkin tuulivoimalaitoksen nimellisteho on 3,45 MW. Kukin laitos varustetaan ns. lentoeste-

valolla.  

 

Osayleiskaavoitusasiakirjat sisältävät ympäristöselvityksen, melu- välkevarjostus ja näkyvyys-

mallinnukset sekä havainnekuvat, luontoselvityksen, arkeologisen investoinnin, lausunnon 

Suolinevan tuulivoimaloiden soveltuvuudesta kotkien elinympäristöksi. Tehtyjen selvitysten 

perusteella kuuden tuulivoimalan tuulivoimapuistosta ei olisi merkittävää melu- tai välkevai-

kutushaitta, haittaa alueen kasvillisuudelle tai eläimistölle. Alueella ei selvitysten mukaan ole 

mitään erityisiä suojeltavia kohteita. 

 

Karttatarkastelun mukaisesti Evijärven puolella lähin asuinrakennus sijaitsee lähimmästä tuu-

livoimalasta noin 2,7 km etäisyydellä. Asuinrakennus on osa Kivijärven kyIän Lepistönmäen 
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asutusta kaava-alueen itäpuolella. Lisäksi vajaan kolmen kilometrin etäisyydellä tuulivoima-

loista kaakkoon ja koilliseen sijaitsee Kivijärven kylään kuuluvaa asutusta. Vastaavasti Kortes-

järven puolella on noin 3 kilometrin etäisyydellä tuulivoimala-alueesta sijaitsevat mm. Lauk-

kosen kylä ja Saarijärven kylä. Kaikki edellä mainittujen kylien asukkaat ovat jättäneet muistu-

tuksen aiemmin ja vaatineet, että tuulivoimala-aluetta ei toteuteta Suolinevan alueelle.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Suolinevan 

osayleiskaavalla osoitettu paikka kuuden tuulivoimalan rakentamisalueeksi tulee sijoittumaan 

liian lähelle Evijärven kunnan pysyvää asutusta. Kunnanhallituksen vaatimuksena on, että tuu-

livoimala-aluetta ei toteuteta esitetylle alueelle. Lausunnolla olevan Suolinevan tuulivoimaloi-

den meluselvityksessä ei ole huomioitu mm. matalataajuisten äänien vaikutuksia tuulivoima-

lapuistoalueen itäpuolella Evijärven kunnan Kivijärven kylän asutukseen, jonne tuulivoimaloi-

den äänet leviävät vallitsevien länsi- ja lounaistuulten mukana. 

 

Evijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen 21.11.2016, että tuulivoimaloiden vä-

himmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 km, jolloin tuulivoimaloiden melu- ja väl-

kevaikutus ei tällöin enää aiheuta haittaa ihmisille eikä tuotantoeläimille. 

  

Kokouksessa tehtiin yksimielisesti päätösehdotuksen viimeiseen kappaleeseen seuraava muu-

tos: " Evijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen 21.11.2016, että tuulivoimaloiden 

vähimmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 km, jolloin tuulivoimaloiden haitat to-

dennäköisesti olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riistaeläimille sekä muulle eliöstölle."  

 

Päätös: Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Suolinevan osayleiskaavalla osoi-

tettu paikka kuuden tuulivoimalan rakentamisalueeksi tulee sijoittumaan liian lähelle Evijär-

ven kunnan pysyvää asutusta. Kunnanhallituksen vaatimuksena on, että tuulivoimala-aluetta 

ei toteuteta esitetylle alueelle. Lausunnolla olevan Suolinevan tuulivoimaloiden meluselvityk-

sessä ei ole huomioitu mm. matalataajuisten äänien vaikutuksia tuulivoimalapuistoalueen itä-

puolella Evijärven kunnan Kivijärven kylän asutukseen, jonne tuulivoimaloiden äänet leviävät 

vallitsevien länsi- ja lounaistuulten mukana.  

 

Evijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen 21 . 1 1.2016, että tuulivoimaloiden vä-

himmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 km, jolloin tuulivoimaloiden haitat toden-

näköisesti olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riistaeläimille sekä  

muulle eliöstölle.  

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, puh. 044 3699 446,  

etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

(kh 6.2.2017. §26) 

 

 

 

Vastine: 

• Kauhavan kaupunki on käsitellyt ns. 2km:n suojaetäisyysvaatimusta asutuksesta tuulivoi-

maloihin: 

mailto:mi.sukunimi@evijarvi.fi
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”tuulivoimakaavoitusten osalta suojaetäisyyksistä säädetään tyhjentävästi maankäyttö- 

ja rakennuslaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden melutasosta, ei 

kaavoittajalle osoitetuilla rajoituksilla tai suosituksilla ole mahdollista tiukentaa näitä 

kriteerejä. Kunta voi kuitenkin halutessaan päättää, ettei se pane vireille sellaisia kaa-

voja, jotka eivät täytä kahden kilometrin vähimmäisetäisyyttä asutuksesta. Kaavoituksen 

käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus.  Kaupunginhallitus päättää, että Kauhavan 

kaupungissa ei käynnistetä sellaista tuulivoimakaavoitusta, jossa tuulivoimalan etäisyys 

vakituisesta asutuksesta on alle kaksi kilometriä.” (kh 12.12.2016 §244). Myös Suolinevan 

tuulivoimahankkeessa on noudatettu em. päätöstä. Kaavaehdotusvaiheessa tarkistettiin 

voimaloiden sijainnit siten, että jokaiselta voimalalta on vähintään  2km asutukseen. 

• (yleisesti) Lakiin ei ole kirjattu eikä olla Ympäristöministeriön mukaan kirjaamassa metri- 

määräisiä etäisyysvaatimuksia tuulivoimalalta asutukseen, vaan etäisyydet määritellään  

tehtyjen/tehtävien selvitysten pohjalta. 

• Mallinnusten perusteella melutasot alueen loma-asuntojen ja asuinrakennusten kohdilla 

jäävät alle ympäristöhallinnon ja valtioneuvoston ohjearvojen. Myös matalataajuisen me-

lun tasot pysyvät  kaikkien  rakennusten  kohdalla  asumisterveysohjeessa  asetettujen  ar-

vojen  alapuolella. 

• Melumallinnuksessa  on noudatettu ympäristöministeriön  julkaisemaa  mallinnusohjeis-

tusta. Meluvaikutusten arviointi perustuu  Valtioneuvoston  asetukseen  tuulivoimaloiden  

ulkomelutasosta  sekä matalataajuisen  melun  osalta  Sosiaali-  ja  terveysministeriön asu-

misterveysasetukseen. Matalataajuinen melun laskenta on suoritettu ympäristöministe-

riön malliohjeistuksen mukaisesti.  

• Ks. Liite 1 ”Vastine Kauhavan kaupungin laatiman Suolinevan alueen osayleiskaavaesityk-

sen huomautuksiin koskien melumallinnuksia”. 

• Evijärven lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 

 

 

4) SUOMEN TURVALLISUUSVERKKO OY 

Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa tai osallistumistarvetta suunnittelukoko-

naisuuteen liittyen. 

Vastine: 

• Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 

 

5) KAUHAVAN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖTOIMI 

 

Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen mahdollistaa tuulivoimapuiston toteuttamisen 

siten, että osayleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoi-

maloille ja rakennuslupa voidaan myöntää suoraan (MRL 77a S).  
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Alueen muu rakentaminen, paitsi tuulivoima sekä maa- ja metsätalouteen liittyvä varasto- ja 

talousrakennusrakentaminen, alistetaan suunnittelutarveratkaisun alaiseksi rakentamiseksi 

(MRL S16.3.). Alueella ei ole vakituista tai loma-asutusta Lähin asuinrakennus eteläpuolella 

Navettamaalla ja pohjoispuolella Hautamaalla ovat noin 600 metriä suunnittelualueen rajasta 

ja kaksi kilometriä lähimmästä voimalasijainnista. Enintään 5 km:n etäisyydellä voimaloista on 

kaikissa ilmansuunnissa huomattava määrä asutusta. 

Kaavaehdotuksessa on tuulivoimapuiston alueella maa- ja metsätaloutta, maa- ainesten ottoa 

ja turvetuotantoa. Tuulivoimalan teknistä huoltoa varten alueelle on osoitettu riittävä tiestö, 

samoin tuotettu sähköenergia syötetään maakaapeleilla alueen sähkölaitokseen (EN-mer-

kintä) ja sieltä alustavien suunnitelmien mukaan sähkökaapelilla n. 7,5 km:n etäisyydellä ole-

vaan korkeajännitejohtoon Kortesjärvellä, Ähtävän Sähkön sähköasemalla.  

Osayleiskaavalla mahdollistetaan kuuden tuulivoimalan perustaminen, joista jokaisen laitos-

kohtainen teho on noin 3,45 MW, napakorkeus on 149 m ja halkaisijaltaan 136 m roottorin 

pyyhkäisykorkeus on n. 210 m. Jokaisella tuulivoimalalla on oma generaattorinsa. Tuulivoima-

lat ovat isokokoisia sisämaan laitoksia, Neljä voimalaa sijaitsee Kauhavan yhteismetsän alu-

eella ja kaksi voimalaa sijaitsee yksityisillä maa-alueilla. 

Ennen rakennusluvan myöntämistä on kuultava Puolustusvoimien pääesikuntaa, haettava il-

mailulaitoksen lentoestelupa sekä huolehdittava jokaisen tuulivoimalan osalta, etteivät asete-

tut melurajat ylity. Lisäksi olisi huomioitava ympäristöluvan mahdollinen tarve myönnetystä 

rakennusluvasta huolimatta ja se tulisikin harkita erikseen rakennuslupamenettelyn yhtey-

dessä. Tuulivoimalan ääni kun voi muusta luonnon äänimaisemasta poikkeavana olla häiritse-

vää myös melutaso-ohjearvot alittavana (dB), luonteestaan ja laadustaan johtuen.  

Osayleiskaava-alueella sijaitsevat muinaismuistoalueet kohteet ovat muinaismuistolailla suo-

jeltuja. Alueen käytössä tuleekin huolehtia että ko. alueet pysyvät koskemattomina myös jat-

kossa. 

 

Vastine: 

• Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen mahdollistaa tuulivoimapuiston toteutta-

misen siten, että osayleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perus-

teena tuulivoimaloille ja rakennuslupa voidaan myöntää suoraan (MRL 77a S).  Tavoit-

teena on laatia tuulivoimakaavat siten, että ympäristölupaa ei tarvita. Kaavan laadintaa 

ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki eikä ko. laki sisällä ympäristölupa- tarveharkintaa  

kaavaprosessiin  liittyen. Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakart-

taan. 
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6) NYKARLEBY KOMMUN, UUSIKAARLEPYY 

Kauhava stad har begärt utlåtande av Nykarleby stad över ett vindkraftsprojekt. Företaget 

Windfellows Oy är sökande och vindkraftsprojektet planeras av kon-sultbyrån Sweco. Med de-

leneralplanen utreder man förutsättningama för en Vind-kraftspark omfattande högst 6 

kraftverk.  

Staden har avgett utlåtande över planutkastet. Man har nu utarbetat ett planförslag och begär 

utlåtande över detta.  

Tekniska avdelningens (TA) granskning i utkastskedet; Avsikten är att generalplanen skall 

erhålla rättsverkan och att utredningarna görs med sådan noggrannhet att man kan bevilja 

bygglov direkt med Stöd av planen (MBL 77 a S). Planprojektet stöder sig inte På reserveringar 

i landskapsplan, utan projektet granskas med generalplanen och tillhörande utredningar. 

Miljöcentralen (EPOELY nr 386/2016, dat. 2.3.2016) har beslutat att man inte tillämpar ett 

MKB-förfarande för projektet.  

Vindkraftsparken planeras På ett område vid Suolineva, beläget mellan Kortesjärvi och Evijärvi. 

Området vid Suolineva ligger relativt högt, På drygt + 70 m. På området finns förutom jord- 

och skogsbruksområden även marktäktsområden (EO).  

Man planerar att förse området med 6 kraftverk och områdets sammanlagda kapacitet skulle 

vara knappt 21 IILPV. Kraftverken skulle enligt projekthandlingarna vara av typen Vestas V-

126 (3,45 MW), med en totalhöjd På ca 208 m och en utgångsljudnivåpå ca 106 dB.  

Information om delgeneralplanen fis även i förslagsskedet från Kauhava Stads hemsida, 

www.kauhava.fi/ Kauhavan palvelut/kaavat ja kiinteistöt/ yleiskaavoitus... ...vireillä olevat 

yleiskaavat.  

Enligt utförd granskning med stadens GIS-verktyg är avståndet från vindkraftsområdet till 

kommungränsen vid Råmossen knappt 12 km och till detaljplaneområdet i Jeppo ca 27 km.  

I förslagsskedet vid beredningstillfället har tekniska avdelningen (TA, fd BK; sti/geo) även haft 

tillgång till Numerolas uppdaterade utredning (12/2016). Utredningen ingår i planehandlin-

garna och omfattar simuleringsdata för buller, blink- och skuggbildning samt landskapsanalys. 

Enligt vad som framgår ur utredningama och handlingarna (hänv.; planbeskrivning; kap. 7) 

kommer vindkraftsområdet i dess nuvarande form, med modellerad kraftverkstyp och —data, 

inte att medföra några betydande konsekvenser för markanvändningen och lev-

nadsförhållanden i Nykarleby.  

TA föreslår att stadsstY'relsen meddelar Kauhava stad att man inte har något att anmärka På 

delgeneralplaneförslaget för vindkraftsområdet vid Suolineva (Sweco, dat. 4.1.2017).  

SD: Stadsstyrelsen meddelar Kauhava stad att man inte har något att anmärka På delgen-

eralplaneförslaget för vindkraftsområdet vid Suolineva.  

(Stadsstyrelsen 20.2.2017 §67 
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Vastine: 

• Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 

• Uttalandet inte orsakar några förändringar i juridiskt översiktsplan kartan. 

 

 

7)  ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa lausuntonaan seuraavaa. Seudullisesti merkittävää tuulivoi-

man tuotantoa ohjaava Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristömi-

nisteriössä 31.10.2016. Vahvistamispäätökset yhteydessä ympäristöministeriö kumosi kaavan 

hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset ja määräsi MRL:n 201 § nojalla kaavan tulemaan voi-

maan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Vahvistamispäätöksestä on valitettu ja kaava ei 

siten ole lainvoimainen. Vaihemaakuntakaava ei ota kantaa alle 10 voimalan tuulivoimaloiden 

alueisiin, mutta ajantasainen maakuntakaavatilanne tulee päivittää kaavaselostukseen.  

Maakuntakaavat eivät ole ristiriidassa Kauhavan Suolinevan tuulivoimapuiston kaavaehdo-

tuksen kanssa. 

Vastine: 

• Maakuntakaavatilanne päivitetään kaavaselostukseen. 

• Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 

 

8) FINGRID OYJ 

Fingridillä ei ole  huomautettavaa  osayleiskaavaehdotuksesta.  

Fingridin voimajohdot  ovat maankäyttö-ja  rakennuslain  (132/1999) 22 § tarkoittamia voi-

majohtoja.  Muiden  kuin  Fingrid Oyj:n omistamien  voimajohtojen  osalta teidän  tulee pyy-

tää erillinen  lausunto voimajohtojen  omistajilta.  

Pyydämme lähettämään  meille tietoa  kaavan  etenemisestä. Tätä  kaavoitusasiaa  Fingrid 

Oyj:ssä hoitaa  Mika  Penttilä  puh. 030 395  5230.  

Yleis-ja  asemakaavat, joissa  on  Fingrid Oyj:n voimajohtoja,  pyydämme  lähettämään lau-

sunnolle mieluiten  sähköisenä  osoitteeseen  kirjaamo@fingrid.fi tai  kirjallisena osoitteella  

Fingrid  Oyj, Maankäyttöjä ympäristö,  PL 530, 00101  HELSINKI 

Vastine: 

• Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 
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9) PUOLUSTUSVOIMAT, PÄÄESIKUNTA 

Pääesikunnan operatiivisella osastolla on valmisteltu puolustusvoimien lopullinen kanta 

hankkeen hyväksyttävyydestä. Lausunnossa on arvioitu hankkeen vaikutukset puolustusvoi-

mien joukkojen ja järjestelmien käyttöön. Lausunnossa on otettu huomioon puolustushaaro-

jen laatimat alueelliset tarkastelut, joissa arvioidaan vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin 

toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin.  

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Il-

mavoimien Esikunnan antaman lausunnon mukaan, kyseisen hankkeen tuulivoimaloista ai-

heutuvien tutkavaikutusten arvioidaan olevan kuitenkin niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu 

merkittävää haittaa aluevalvonnalle. Lisäksi puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien 

topografisten tarkastelujen perusteella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolustus-

voimien alueellisiin toimintaedellytyksiin, sotilasilmailuun eikä puolustusvoimien kiinteän 

linkkiverkon yhteyksiin.  

Kauhavan Kortesjärven Suolinevan tuulivoimahankkeen rakentamista koskevassa suunnitte-

lussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Tämän perusteella 

Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida ole-

van merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, 

joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön eikä sotilasilmailuun. Puolustusvoimat ei 

vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Kauhavan Kortesjärven 

Suolinevan alueelle.  

Pääesikunnassa asiaa hoitaa Pääesikunnan operatiivisella osastolla insinööri (AMK) Jussi Kar-

hila, puh. 0299 800 (puolustusvoimien vaihde). Lisätiedot / tiedustelut osoitteella ”tuulivoi-

malausunnot@mil.fi”  

Pääesikunnan operatiivinen osasto pyytää pitämään 2. Logistiikkarykmentin (kir-

jaamo.2logr@mil.fi  tai 2. Logistiikkarykmentti, PL 1000, 20811 Turku), Maavoimien esikun-

nan (kirjaamo.maav@mil.fi tai Maavoimien Esikunta, PL145, 50101 Mikkeli) ja Ilmavoimien 

esikunnan (kirjaamo.ilmav@mil.fi tai Ilmavoimien Esikunta, PL30, 41161 Tikkakoski) tietoi-

sena Kauhavan Kortesjärven Suolinevan tuulivoimahankkeen tuulivoimarakentamisen suun-

nittelua ja lupamenettelyä koskevissa asioissa. Edellä mainitut tahot sopivat edustajan aset-

tamisesta valmistelutyöhön liittyviin viranomaisneuvotteluihin.  

Jos rakennusviranomaisen antama rakennuslupa raukeaa tai sitä ei myönnetä raukeaa myös 

tämä Pääesikunnan antama lausunto. 

Vastine: 

• Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 
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10) DIGITA 

Windfellows Oy suunnittelee kuuden tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Kauhavan kaupungin 

Kortesjärven kaupunginosaan ns. Suolinevan alueelle. Kauhavan kaupunki on tähän liittyen 

antanut Digita Oy:lle (jäljempänä "Digita") mahdollisuuden esittää mielipiteensä tuulivoima-

puiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. 

 Digita toteaa, että tuulivoimapuistot aiheuttavat useimmiten merkittävää haittaa antenni- tv 

vastaanottoon ennen kaikkea puiston takana olevissa asuin- ja tuulivoimalat voivat sijaita Di-

gitan käyttämien radiolinkkijänteiden edessä jolloin tiedonsiirto lähetysasemille katkeaa. Vas-

taanotto- ja linkkijänneongelmat voivat syntyä jo yhdenkin tuulivoimalan tapauksessa. 

Tämän vuoksi on tärkeää tutkia mahdolliset antenni-tv:n näkyvyyskatvealueet sekä Digitan tie-

donsiirron linkkijänteiden sijainti.  

Koska kyseiset selvitykset puuttuvat esitetyistä hankkeesta vastaavan materiaaleista, esi-

tämme, että ennen kuin osayleiskaavaehdotus hyväksytään:  

• alueilta tehdään tv- näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset ja ne liitetään taustasel-

vitys materiaaleihin;  

• mikäli selvitykset osoittavat antenni-tv:n vastaanotossa häiriöalueita, niin hankevas-

taavan on esitettävä suunnitelma valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden pois-

tamiseksi; ja  

• Täsmennetään, että hanketoimija häiriön aiheuttajana on velvollinen huolehtimaan 

häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.  

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp - HE 221/2013 

VP) todennut, että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tar-

vittavista toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. Valiokunta on jo aiemmin katsonut, 

että tämän kaltaisen aiheuttaja vastaa -periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiri-

öiden yhteydessä noudatettava lähtökohta.  

Digita toteaa, että antenni-tv:n verkko-operaattorin velvollisuuksiin ei kuulu mahdollisten tuu-

livoimaloiden aiheuttamien häiriöiden korjaaminen. Näin ollen hankkeesta vastaavan on esi-

tettävä konkreettinen suunnitelma häiriöiden estämiseksi ja poistamiseksi sekä otettava vas-

tuu häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Ilman näitä ei hankkeelle tule myön-

tää rakennuslupia. 

Digita toteaa, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt ja niiden vaikutukset 

ja vaikutusalueet voidaan riittävällä suunnittelulla nykyisin ennustaa. Lisäksi Digita toteaa, että 

tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden hoitamisessa ei valitettavasti ole alalle syntynyt ylei-

siä käytäntöjä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat pahimmillaan estää kokonaan an-

tenni-tv -signaalin vastaanoton. Erityisesti tilanteessa, jossa olemassa olevan tv- ja radiolähe-

tysaseman lähistölle sijoitetaan useita tuulivoimaloita, voidaan pahimmassa tapauksessa ajau-

tua tilanteeseen, jossa tv-signaalin eteneminen estyy kokonaan.  
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Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt 

pyritään välttämään hyvissä ajoin etukäteen jo voimaloiden suunnitteluvaiheessa tuulivoima-

loiden ja verkko-operaattoreiden välisellä yhteistyöllä. Ellei näin tehdä, riskinä on, että tuuli-

voimaloiden roottoreiden kotitalouksien tv- vastaanotolle aiheuttamat häiriöt jäävät korjaa-

matta ja kotitalouksien kärsittäviksi. Tästä on jo olemassa valitettavia esimerkkejä (esim. Pori 

Peittoo). Tuulivoimayhtiöt tulee siten jo kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa velvoittaa huo-

lehtimaan siitä, että tuulivoimalat sijoitetaan alueelle siten, että häiriöitä kotitalouksien an-

tenni-tv:n vastaanotolle ei aiheudu. Viranomaisten tulisi päätöksessään tuoda selvästi esiin 

myös se, että mikäli huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta tuulivoimalat kuitenkin 

aiheuttavat häiriöitä tv-vastaanotolle, tulee niiden myös huolehtia häiriöiden poistamisesta ja 

niistä aiheutuvista kustannuksista  

Antenni-tv — lähetyksiä käytetään myös vaaratiedotteiden välityskanavana. Tuulivoiman ai-

heuttaessa häiriön antenni-tv -vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös vaaratiedotteiden 

saatavuuteen ja sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vas-

taanottoihin tulisi ottaa huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa.  

Edellä lausutun lisäksi Digita toteaa kaavaselostuksen kohdan 6.1.4 osalta, että vastuu häiriöi-

den poistamisesta ja niistä aiheutuvat kustannukset kuuluvat tuulivoimapuiston hanketoimi-

jalle, ei verkon ylläpitäjälle.  

Lisätietoja asiassa antaa liiketoimintapäällikkö Jari Pasuri, puhelin +358 40 528 7088 ja sähkö-

posti iari.pasuri@digita.fi. 

 

Vastine: 

• Tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset antennilähetysten vastaanottamiseen selvitetään 

tarkemmin nykytilamittauksin ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja mahdollisten vai-

kutusten todentamiseksi tuulivoimapuiston rakentumisen jälkeen.  

• Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti eikä siinä päätetä kus-

tannus- tai vastuunjakokysymyksistä. 

• Tuulivoimapuiston toiminnanharjoittajan ja Digita Oy:n tulee sopia keskenään, miten 

mahdolliset toimintahäiriötilanteet ratkaistaan. Kauhavan kaupunki ei osallistu mahdolli-

siin kustannuksiin, vaan vastuu on toiminnanharjoittajalla. 

• Vaikutusten selvittämiseksi alueelta tulee toteuttaa signaalien nykytilamittaukset ennen 

tuulivoimapuiston rakentamista ja mahdollisten vaikutusten todentamiseksi vertailumit-

taukset puiston rakentumisen jälkeen. Mikäli  jatkosuunnittelussa  yhteistyössä  Digita  

Oy:n  kanssa tuulipuistohankkeella  todetaan  olevan  vaikutuksia  alueen  antenni-TV-

vastaanottoon,  voidaan esimerkiksi muutamiin alueen taloihin asentaa oma vahvistin tai 

alueelle pystyttää ylimääräinen masto lähettimineen (jos häiriötaloja enemmän kuin 

kymmeniä). Yksityistaloudet on velvoitettu huolehtimaan,  että  antenni-TV-vastaanotto-

järjestelmä  on  Viestintäviraston  asettamien määräysten mukainen, jotta mahdolliset 

lähetyshäiriöt pystytään minimoimaan.  Myös  vallitseva  sen  hetkinen  lainsäädäntö  on  

huomioitava  tuulivoimaloiden vaikutusten tarkastelussa antenni-TV-vastaanottoon.  

mailto:iari.pasuri@digita.fi
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• Alueelta on laadittu raportti: Esiselvitys, Tuulivoimapuiston televisiovastaanotolle 

mahdollisesti aiheutuvien häiriöiden minimointi Suolinevan alueella, 27.4.207, Stale-

com Oy. 

 

11) VAPO OY 

Kaava-alueelle sijoittuu Vapo Oy:n Porrasnevan turvetuotantoalue. Tästä syystä hanketoimi-

jan ja kaavoittajan on hyvä tiedostaa Vapo Oy:n yleiset periaatteet turvetuotannon ja tuulivoi-

man yhteensovittamisesta.  

Turvetuotannon vaatimat suojaetäisyydet Turvetuotantoalueella on olemassa suuri tulipalo-

riski kesäaikana. Vapon näkemys on, että paloturvallisuuden vuoksi tuulivoimalan etäisyys tur-

vetuotantoalueeseen tulisi olla vähintään 300 metriä. Mikäli tuulivoimala sijoitetaan tätä lä-

hemmäksi turvetuotantoaluetta, on välissä oltava tulta hidastavia rakenteita tai luontaisia es-

teitä, kuten tie, hakattu kivennäismaa-alue, kallioalue tms. Näissäkin tapauksissa vähim-

mäisetäisyydeksi on suositeltu 80 metriä.  

Tuulivoimaloiden sijoittuessa lähelle tulipaloherkkiä alueita on yhteysviranomaisen selvitet-

tävä suunnitelmaan palo- ja pelastusviranomaisen kanta. Tuulivoimaloiden turvaetäisyyttä on 

käsitelty mm. palo- ja pelastusviranomaisen laatimassa kirjeessä. Tuulivoimaloiden rikkoontu-

misen, paloturvallisuuden ja jäänirtoamisriskin vuoksi voimaloiden suositusetäisyys asutuk-

seen, vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin tulisi palo- ja pelastusviranomaisen näkö-

kulmasta olla yli 1 MW laitoksilta pääsääntöisesti 600 metriä. Vapo Oy toteaa, että, turvetuo-

tantoalueet ovat kokonaisuudessaan paloturvallisuuden kannalta erityisiä riskialueita, joilla on 

turvatta myös lentosammutuskaluston esteetön liikkuminen. Tämän vuoksi pelastusviran-

omaisen laatimaa suositusetäisyyttä katsotaan voida soveltavan myös voimaloiden sijoittami-

sen suhteessa erityisesti turveraaka-aineen varastoalueisiin.  

Turvetuotantoalueen tiestön tai varastoalueiden välittömään läheisyyteen suunniteltujen tuu-

livoimaloiden sijoittamisessa on otettava huomioon mm. talviaikainen siipien jäätyminen ja 

jäänirtoamisriski. Tuulivoimaloiden riittävällä turvaetäisyydellä varmistetaan, että tuotanto-

alueella talvisin työskentelevän henkilöstön työturvallisuus ei vaarannu. Voimaloiden turval-

lista etäisyyttä arvioitaessa voidaan tukeutua esim. Ympäristöministeriön tuulivoimarakenta-

mista koskevaan ohjeistukseen (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012).  

Kaapelointi  

Maakaapelointia ei tule suunnitella sijoitettavaksi tuotantoon suunniteltujen alueiden, tuo-

tantokenttien tai vesiensuojelurakenteiden alle. Kaapeloinnin yhteydessä ei lähtökohtaisesti 

myöskään tulisi avata turvetuotantoalueiden tierakenteita. Turvetuotantoalueen tiestö on ra-

kennettu turvetuotantoa varten ja tieperustukset saattavat poiketa normaalista tienrakennus-

tavasta sisältäen esim. puurakenteita. Tämä on otettava huomioon maakaapelien sijoittelussa 

tielinjojen läheisyyteen.  

Tiestö ja liikenne  
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Tuulivoimaloiden rakennusaikaiset vaikutukset eivät saa muodostaa merkittävää estettä esim. 

turveraaka-aineen toimituksille tai tuotantokoneiden liikkumiselle alueella. Liikenteeseen vai-

kuttavista maanrakennustöistä tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen rakennustöiden toimeen-

panoa.  

Mikäli tuulivoimahankkeen suunnitelmat tulevat vielä muuttumaan kaavaehdotuksesta esite-

tystä, on muutosten oltava linjassaan edellä esitettyjen periaatteiden kanssa, erityisesti palo- 

ja henkilöturvallisuuteen liittyvien tekijöiden osalta. 

 

Vastine: 

• Tiestön osalta hyödynnetään alueen nykyisiä metsäautoteitä, sekä mahdollisesti turve-

tuotannon käytössä olevia teitä, joita tullaan vahvistamaan. Toiminnan aikaisia yhteen 

sovitettavia asioita ovat mm. kohonnut tulipaloriski turvekentillä ja -aumoilla kesäai-

kaan. Paloesteeksi alueella muodostuvat tuulivoimaloille rakennettavat huoltotiet (leveys 

vähintään 6 m) ja murskerakenteinen tuulivoimalan nostoalue (noin 40x80 m), joten pa-

loriskiä tuulivoimaloiden vaikutuksesta voidaan pitää pienenä etenkin, jos turvekerros on 

täysin tai lähes täysin poistettu. Tuulivoimaloiden tulipaloja ennaltaehkäistään sekä pas-

siivin että aktiivisin keinoin. Passiivisina keinoina mahdollisimman suuri osa rakenteista 

on valmistettu palamattomasta materiaalista kuten teräksestä, eikä tuuli-voimalassa säi-

lytetä mitään ylimääräistä syttyvää materiaalia. Lisäksi tuulivoimalan siivet ja muut ra-

kenteet on varustettu ukkosenjohdattimin, jotka johtavat virran turvallisesti eristettynä 

maahan. Aktiivisia keinoja ovat tuulivoimalan ohjausjärjestelmään kytketyt palohälytti-

met ja esimerkiksi lämpötilan nousuun reagoivat anturit. Oleellista on myös tuulivoima-

lan säännöllinen kunnossapito sen valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukai-

sesti. 

• Paikallinen pelastusviranomainen määrittelee rakennuslupavaiheen lausunnossaan pe-

lastussuunnitelman tarpeen ja muut vaadittavat toimenpiteet. 

• Lausunto ei aiheuta muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan. 

 

12) ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

Kaava-alueelle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY —keskus) on saanut 

24.1.2017 Kauhavan kaupungilta lausuntopyynnön koskien Suolineva tuulivoimayleiskaavaehdotusta 

(4.1.2017). Hankkeessa on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen ja rakennusluvan myöntämisen perus-

teena toimiva osayleiskaava (MRL 77aS), jolla mahdollistettaisiin kuuden teholtaan 3,45 MW:n tuulivoi-

malan rakentaminen, Yleiskaavahankkeesta on pidetty 13.10.2015 työneuvottelu ja 15.4.2016 viran-

omaisneuvottelu.  

Hankealue Kauhavan kunnan itärajalla on pinta-alaltaan noin 705 hehtaaria ja sijoittuu Evijärven kuntaa 

vasten rajautuen harvaan asutulle talousmetsä/turvetuotantoalueelle Yleiskaavan valmistelua koske-

neissa neuvotteluissa ja palautteissa on kiinnitetty huomiota tuulivoima- ja turvetuotantoalueita käsittä-

vän yhteisvaikutusarvioinnin tarpeellisuuteen. Maisemavaikutusten osalta on pidetty tarpeellisena sel-

vittää yhteisvaikutukset lähialueelle suunniteltujen voimalahankkeiden kanssa, sillä alueen länsipuolella 
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noin 1,8 km:n etäisyydellä on maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu maisema-alue. Kannanotoissa on 

todettu myös pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten selvitystarve sekä arkeologisen kulttuuripe-

rinnön inventointitarve. Luontoselvitysten osalta korostettiin vaikutusten selvittämistä mm. läheisen ka-

lasääksen pesimäreviiriin (LSI 395, KHO 2014:176, 23.9.2015).  

Lähtökohtaisesti tuulivoimarakentaminen on suunniteltava siten, ettei ns. naapuruussuhdelain perus-

teella määräytyvä ympäristöluvan tarpeellisuuskynnys ylittyisi. Ympäristöluvan tarve harkitaan lupavi-

ranomaisen toimesta. Vaikka kaavoituksen yhteydessä ei voida ratkaista ympäristöluvan tarvetta, pyri-

tään kaava laatimaan siten, ettei mahdollista ympäristöluvan tarvetta synny.  

ELY-keskuksen YVA-yhteysviranomainen on antanut 2.3.2016 lausunnon ympäristövaikutusten arviointi-

menettelyn soveltamistarpeesta. Annetussa lausunnossa on todettu, ettei hankkeessa ole tarpeen sovel-

taa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 468/1994 mukaista arviointimenettelyä. 

ELY-keskuksen kanta  

Suunnittelualue ia kaavoitustilanne  

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 705 hehtaaria ja on yksityisten maanomistajien tai Kauhavan yh-

teismetsän hallinnassa. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole maakuntakaavojen lisäksi voimassa olevia 

maankäyttöä tarkemmin ohjaavia oikeusvaikutteisia kaavoja. Lähin asemakaava-alue on luoteessa noin 

2 km:n etäisyydellä Kortesjärven Saarijärven rannalla (Saarijärven ranta-asemakaava, kv. 12.11.2007) 

sekä lounaassa noin 4 km:n etäisyydellä Kortesjärven keskustan asemakaava-alue.  

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa (YM 5.12.2006) suunnittelualueelle ei ole osoitettu erityi-

siä maankäytön aluevarauksia tai kohdemerkintöjä, Saarijärven länsirannalla noin 2,5 km:n etäisyydellä 

luoteessa, on virkistys-/matkailun kohdemerkintä (tanssilava Rantamaja).  

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1 on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016 ja tullut voi-

maan 22.11.2016. Kyseessä on tuulivoimarakentamisen vaihekaava, jossa on osoitettuna Etelä-Pohjan-

maan alueelle 23 tuulivoimarakentamisen aluetta. Suolinevan yleiskaavan suunnittelualueelle ei ole osoi-

tettu tuulivoimarakentamisaluetta. Ympäristöministeriön päivitetyssä tuulivoimarakentamisen suunnit-

teluoppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016) edellytetään, että vaikutuksiltaan seudullisesti tai 

maakunnallisesti merkittävää tuulivoima-aluetta ei voida osoittaa kuntakaavalla muille alueille kuin on 

tuulivoimarakentamisen sijoittumisesta maakuntakaavatasolta osoitettu. Tuulivoimarakentamista selvit-

täneessä vaihemaakuntakaavassa 1 on todettu: "Maakuntakaavassa osoitetaan tehdyn selvityksen pe-

rusteella maakunnallisesti merkittävät vähintään 10 voimalaitosyksikön keskitettyyn rakentamiseen so-

veltuvat tuulivoima-alueet. Lisäksi osoitetaan ne tiedossa olevat vähintään 10 voimalaitosyksikön kokoi-

set tuulivoima -alueet, jotka sijoittuvat selvityksen alueiden ulkopuolelle ja joista on olemassa riittävän 

tarkat hankekohtaiset suunnitelmat. Merkintä koskee arviolta noin 15—20 aluetta. Tätä pienempien alu-

eiden suunnittelu toteutetaan kuntakohtaisella kaavoituksella." Tässä tapauksessa kaavaehdotuksessa 

esitetty tuulivoimapuisto ei olisi maakunnallisesti merkittävä. Rakentamismahdollisuudet on kuitenkin 

hankkeen mittaluokan puolesta mahdollista tutkia kuntakaavoituksella (yleiskaavalla).  

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2 on tullut voimaan 11.8.2016 ja tässä on tutkittu kaupan sijoit-

tumista, liikennettä ja keskustatoimintoja. Tässäkään vaihekaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle 

erityisiä maankäytön aluevarauksia tai kohdemerkintöjä.  
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Etelä-Pohjanmaan vaihemaakunta-kaava 3 on valmisteilla ja tässä tarkastellaan turvetuotantoalueita, 

suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, energiapuun terminaaleja ja arvokkaita kulttuurimaisema-alu-

eita. Kaava on ollut luonnosvaiheessa 19.12.2016  

Kaavaselostus  

4.1.2017 päivätty kaavaselostus käsittelee aihepiiriltään kattavasti kaavan tavoitteet, osalliset, suunnit-

telualueen nykytilanteen, Suolinevan yleiskaavan ratkaisun, kaavan vaikutukset sekä tarkastelee kaavan 

suhdetta oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin. Kaavaselostuksessa alueen suunnittelutilannetta kuvaava 

kappale 2.5 olisi kuitenkin syytä päivittää ja tarkastella myös vaihemaakuntakaavojen 2 ja 3 (valmiste-

lussa) mahdollinen ohjausvaikutuksia yleiskaavaratkaisuun. Luontoselvitysten vaikutusten tarkastelun 

osalta ELY-keskuksen kantaa käsitellään vielä jäljempänä.  

Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset  

Pinta-alaltaan suurin osa suunnittelualueesta on M-1 merkinnällä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 

jota voidaan harjoittaa tuulivoimarakentamisesta huolimatta. M-1 alueita koskevaa kaavamääräystä on 

tarpeen korjata siten, MRL 165:n 3 momentin suunnittelumääräys poistetaan ; Näin siksi, että yleiskaavaa 

laadittaessa on lähdetty siitä, ettei kaavan suunnittelualueella tarvita myöhemmin tarkempaa kaavoi-

tusta. Sama korjaustarve koskee myös MT-1 alueita. Lisäksi MT-1 alueita koskien on pidettävä turhana 

tuulivoimarakentamista käsittävä määräys, sillä MT-1 alueille ei ole tarkoitus osoittaa muutoinkaan tuu-

livoimarakentamista. Suunnittelualueen keskellä on myös maa-aineisten (Suolineva ja Porrasneva) otto-

aluetta (EO). Tuulivoimaloiden tv -alueet on osoitettu katkoviivamerkinnällä. Tarvittavat huoltotiet ja 

maakaapelilinjaukset on osoitettu. Huomioitavat 5 muinaismuistokohdetta ovat merkittyinä. Muilta osin 

kaavamerkintöjen tai -määräysten osalta ei ole huomautettavaa.  

Luontoselvitykset  

Suunnittelualue on pääosin metsämaata, mutta myös turvetuotannon aluetta on keskiosassa ja itäosassa 

(Porrasneva). Alueella on metsätalousmaan ja turpeentuotannon lisäksi myös virkistyskäytöllistä arvoa 

(mm. metsästys, sienestys, marjastus). Suunnitelman mukaisesti toteutettuna merkittävimmät vaikutuk-

set kohdistuvat luonnonympäristöön ja alueella olevaan ja/tai sen läpimuuttavaan lintulajistoon. Voima-

lat rakentuessaan aiheuttavat huoltotieverkoston myötä metsäalueen pirstaloitumista.  

Alueella on tehty luontoselvitys mm. metsälakikohteiden ja mahdollisten suojeltavien kasvilajien kartoit-

tamiseksi. Selvityksen mukaan hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle metsäalueelle, jolta ei 

löydetty luontotyyppeihin tai kasvillisuuteen liittyviä erityisiä luonnonarvoja. Tosin osan tuulivoimala 6:n 

(T6) alueesta voi mahdollisesti luokitella metsälaissa mainituksi karukkokankaaksi. Mahdolliset metsäla-

kikohteet tulisi huomioida tuulivoimalan sijoittelussa ja tuulivoima-puiston infrastruktuurin yksityiskoh- 

taisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimala-alueeseen otetaan kantaa myös jäljempänä kalasääsken pe-

säpuun turvaamisen yhteydessä. Liito-orava-, viitasammakko- ja lepakkoselvitykset on tehty riittävällä 

tarkkuudella ja ELY-keskus yhtyy selvitysten johtopäätöksiin, että suunnittelualueella ei sijaitse kyseisten 

lajien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.  

Linnustoselvityksen mukaan merkittävin törmäysriski aiheutuu erityisesti suurille päiväpetolinnuille, ku-

ten merikotkille, maakotkille ja sääksille, mutta myös muille suurikokoisille lintulajeille, kuten kuikkalin-
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nuille, haikaroille, hanhille ja joutsenille, Näistä lajeista joutsenten, hanhien ja kurkien merkittävä leväh-

dysalue sijoittuu Kauhavan Alajoen peltoalueille vajaan 20 km etäisyydelle lounaaseen nyt kyseessä ole-

vasta osayleiskaava-alueesta. Tuulivoiman kannalta merkittävien lintulajien päämuuttoreittejä on arvi-

oitu selvityksessä "Lintujen päämuuttoreitit Suomessa" (Toivanen ym. 2014), jonka mukaan muuttavat 

linnut pyrkivät seuraamaan maantieteellisiä johtolinjoja, jollainen todennäköisesti Kauhavan Alajoen 

kohdalla on yhtenäinen peltoalue kohti pohjoista ja rannikkoa. Toisaalta osa muuttavista linnuista toden-

näköisesti suuntaa Kauhavan Alajoelta kohti kaakkoa, jolloin tuulivoimalat saattavat muodostaa edellä 

mainituille lajeille törmäysriskin. Tähän viittaa myös alueelta tehty linnustoselvitys, jossa havaittiin edellä 

mainittuja suurikokoisia, muuttavia lintulajeja osayleiskaava-alueen läheisyydessä. Keväisten ja syksyis-

ten paikallisten päämuuttoreittien voidaan kuitenkin todeta kulkevan Suolinevan tuulivoimapuiston 

osayleiskaava-alueen ulkopuolella.  

Purmojärvi saattaa ELY-keskukselle toimitettujen tietojen mukaan olla merkittävä merikotkan saalistus-

alue. Ympäristöhallinnon tiedossa olevat lähimmät merikotkan pesäpuut sijaitsevat Evijärvellä ja järven 

pohjoispuolella noin 17 km etäisyydellä. Alueelta tehdyissä linnustoselvityksissä havaittiin alueella ke-

väällä vuonna 2015 merikotka kertaalleen, mutta selvityksestä ei käy ilmi tehtiinkö havainto suunni-

telma-alueella vai sen ulkopuolella tai oliko kyseessä havaitsijan arvion perusteella muuttava vai alueella 

pesivä yksilö. Vaikka alueella ei ole suoritettu merikotkan osalta asianmukaista pesimätarkkailua (Ohje 

merikotkien huomioon ottamiseksi tuulivoimaloita suunniteltaessa, WWF Suomi, 2010), voidaan alueelta 

tehtyjen linnustoselvitysten ja muiden maastokäyntien perusteella arvioida, että suunnittelualue ei ole 

ollut merkittävä merikotkan kevät- tai syysmuuttoreitti tai lentoreitti saalistusalueen ja pesäpuun välillä 

ainakaan kyseisinä tarkkailuvuosina. Todennäköisesti Purmojärveltä havaitut merikotkayksilöt ovat Evi-

järvellä ja sen pohjoispuolella pesiviä yksilöita tai nuoria pesimättömiä yksilöitä.  

Linnustoselvityksen mukaan Purmojärven pohjoispäässä pesivät naurulokit, jotka käyvät ruokailemassa 

pohjoisen suunnalla turkistarhoilla, käyttävät nyt kyseessä olevaa suunnittelualuetta lentoreittinä ruo-

kailualueille. Purmojärven naurulokkiyhdyskunta arvioitiin selvityksessä yli 1000 parin koloniaksi. ELY-

keskus on jo aiemmissa lausunnoissaan todennut, että mikäli tuulivoimahanke etenee toteutusvaihee-

seen, on tarpeen tarkkailla tuulivoimaloiden vaikutuksia naurulokin lentoreitteihin ja tuulivoimaloista ai-

heutuvia mahdollisia törmäysriskejä.  

Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksen pesärekisterin mukaan noin 8 km:n säteellä Suolinevan tuu-

livoimapuiston mukaisesta alueesta on seitsemän sääksenpesää, joista viidessä on ollut onnistuneita pe-

sintöjä 2000-luvulla. Lähin pesäpuu sijoittuu noin 400 metrin etäisyydelle lähimmästä ohjeellisesta tuuli-

voimalan paikasta. Tällä pesällä on pesintä tai sen yritys todettu viimeksi vuosina 1995-1996. Mitä ilmei-

simmin kyseisen reviirin sääksi on pesän hylättyään siirtynyt pesimään noin 17 km hylätystä pesästä kaak-

koon silloiselle vaihtopesälle. Tämän vaihtopesän lisäksi on 2000-luvulla ollut onnistuneita pesintöjä 

useissa edellä mainituista pesistä, jotka sijaitsevat 8 km säteellä osayleiskaava-alueesta (vuosina 2006—

2009 kolmessa samanaikainen pesintä). Kahdeksan kilometrin säteellä osayleiskaava-alueesta voi siis olla 

kolme erillistä sääksireviiriä. Edellä mainitun, noin 1,7 km etäisyydellä osayleiskaava-alueesta sijainneen 

asutun pesäpuun kaaduttua, on ELY-keskuksen pesäntarkastajilta saamien tietojen ja nyt kyseessä olevan 

hankkeen linnustoselvityksen havaintojen perusteella sääksi pyrkinyt rakentamaan uuden pesäpohjan 

läheiseen puuhun. On varsin mahdollista, että sääksen pesintäyritykset tässä uudessa pesässä ovat tois-

taiseksi kariutuneet kriittiseen aikaan tapahtuneen häirinnän, kuten turpeenottoa valmistelevien töiden 

vuoksi. Edellä olevan perusteella Voidaan todeta, että toistaiseksi ei ole todisteita siitä, että sääksi olisi 

pysyvästi hylännyt tuulivoima-aluetta lähimmän reviirin (jossa sillä on ollut kaksi vaihtopesää) ja siirtynyt 
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pesimään muualle. Aiempien vuosien onnistuneet pesinnät todistavat alueen olevan sovelias sääksen 

reviirialueena.  

Korkein hallinto-oikeus on 23.9.2015 antamassaan päätöksessään (taltionro 2509, turvetuotannon ym-

päristölupaa koskeva valitus) koskien nyt kyseessä olevaa, noin 400 metrin etäisyydellä lähimmästä oh-

jeellisesta tuulivoimalan sijainnista olevaa pesää, todennut tarpeelliseksi 400 metrin suojaetäisyyden 

sekä noin 1 km pesimäaikaisen (1.5.-30.6.) suojaetäisyyden kalasääsken pesintärauhan turvaamiseksi. 

Korkein hallinto-oikeus on katsonut suojavyöhykkeen määräämisen perustelluksi siitä huolimatta, että 

pesinnässä olleen tauon perusteella on epävarmaa tuleeko kalasääski käyttämään pesäpuuta pesintään 

tulevina vuosina. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin toteaa, että mikäli myöhemmin käy ilmi, että kala-

sääski on pysyvästi siirtynyt pesimään muualla, on suojavyöhykettä koskevan lupamääräyksen osalta 

mahdollista hakea ympäristöluvan muuttamista. "Edellä olevan perusteella EL Y-keskus katsoo, että sääk-

sen pesää lähinnä oleva voimalapaikka T6 tulisi poistaa kaavaehdotuksesta: Lisäksi voimalapaikkojen/ T4 

ja T5 tarkemmassa suunnittelussa kaavassa esitetyillä tuulivoimalan alueilla tulisi pyrkiä sijoittamaan voi-

malat mahdollisimman kauas sääksen pesäpuusta. Tällöin voimalat T4ja T5 sijoittuisivat noin 900—1000 

metrin etäisyydelle pesäpuusta. 

Melu, välke, maisema, kulttuuriympäristö, asutus, virkistyskäyttö  

Suunnittelualue sijoittuu riittävän etäälle vakinaisesta asutuksesta tai loma-asutuksesta. Voimaloiden 

toiminnanaikaiselle ulkomelulle on annettu Valtioneuvoston asetuksella (1107/2015) raja-arvot ja vas-

taavasti sisämelulle Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa. Lähimmillään asuinrakennuk-

sia (loma-asunto) on 1,75 km n etäisyydellä alueen lounaispuolella. Taajama- tai kylärakennetta ei melu-

alueen välittömään läheisyyteen sijoitu. Selvitysten mukaan raja-arvot ylittävälle melulle altistuvia koh-

teita ei olisi. Valke- ja varjostusvaikutusten osalta ei Suomessa ole annettu raja-arvoja. Verrantona käy-

tetään esimerkiksi Ruotsissa annettua 8 h/a raja-arvoa. Esitetyn mallinnuksen mukaan, tuulivoimapuis-

ton välkevaikutukset jäävät lounaispuolisen lähimmän loma-asunnonkin osalta noin neljään tuntiin vuo-

dessa. Vakituiselle asutukselle haitallisia välkevaikutuksia ei aiheutuisi.  

Rakennettuun kulttuuriympäristöön tai muinaisjäännöksiin kohdistuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

ei selvitysten perusteella olisi odotettavissa. Arkeologisessa inventoinnissa (H-P Schulz, 31.8.2016) suun-

nittelualueelta on löydetty 5 kohdetta, jotka on kaavasuunnittelussa rajattu voimaloiden rakentamisalu-

eiden (tv) ulkopuolelle. Myös tarvittavat virransiirtokaapelit on suunniteltu vedettäväksi siten, etteivät 

muinaismuistokohteet vaarantuisi.  

Voimalat tulisivat näkymään maisemassa 5-7 km:n etäisyydelle vahvoina elementteinä. Maisemallisia 

vaikutuksia kaavan hyväksyttävyyttä päätettäessä on mahdollista arvioida hankkeessa laadittujen näke-

mäanalyysien ja havainnekuvien perusteella. Havainnekuvia olisi tässä tapauksessa ehkä ollut tarpeen 

esittää myös Kortesjärven kyläkeskuksen ja sen pohjoispuoliseita alueelta katsoen, sillä maisemallisten 

vaikutusten visuaalista arviointia länsi-lounaissuunnista ei ole nyt tehtävissä. Näkyvyysanalyysin perus- 

teella voimalat kuitenkin tulisivat näkymään selkeästi myös siitä suunnasta, millä voisi olettaa olevan 

alueen asukkaiden mielipiteen muodostuksen kannalta erityistä merkitystä.  

Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja rakennetun kulttuuriympäristön tai maisema-alueiden koh-

teita lähivaikutusalueella ei ole. Maisemallisten yhteisvaikutusten selvitystarve todettiin mm. ELY-kes-

kuksen YVA-tarveharkinnasta annetussa lausunnossa (2.3.2016). Mahdollisia maisemallisia yhteisvaiku-

tuksia maakunnallisesti merkittäville kulttuurimaisema-alueille (6 kpl) yhdessä hankealueen länsipuolelle 
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(n. 10 km:n etäisyydelle) suunnitellun Salon-Ylikosken tuulivoimapuiston kanssa on tarkasteltu kaava- 

selostuksessa kuitenkin melko suppeasti.  

Vaikutukset yleiseen virkistyskäyttöön on tarkasteltu ja selvityksen perusteella alueen virkistyskäytölle ei 

olisi tulossa rajoituksia.  

Pinta- ja pohjavedet  

Selvityksiä pinta- ja pohjavesivaikutuksista voidaan pitää riittävinä. Merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei selvitysten perusteella olisi odotettavissa. Lähimmät pohja-

vesialueet ovat Änttikangas 2 km:n ja Myyllykangas 5 km:n etäisyyksillä, Voimala-alueen tarvitsema säh-

könsiirtolinja vedettäisiin kuitenkin myöhemmin tuulivoimapuistoa toteutettaessa suunnittelualueen 

lounaispuolella Anttikankaan pohjavesialueen läpi. ELY-keskus muistuttaa, ettei pohjavesien tilaa saa 

esim. maaperän kaivamistoimilla vaarantaa tai heikentää (YSL 175), mikä tulee ottaa hankkeen jatko-

suunnittelussa huomioon. Kaapelilinjan mahdollisessa suunnitteluvaiheessa, tulee olla yhteydessä tar-

kempien ohjeistuksien saamiseksi ELY-keskuksen (tai myöhemmin tn. maakuntahallinnon) pohjavesiasi-

antuntijoihin.  

Liikenneselvitykset  

Kaavaehdotukseen on täydennetty hyvin liikennevaikutukset. Erikoiskuljetusreitit on osoitettu kattavasti 

ja liikennemäärien kasvun vaikutukset arvioitu. Tienkäyttäjän liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ra-

kennettavien voimaloiden tekniset ratkaisut ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, muun 

muassa jään sinkoutuminen lavoista, tulee huomioida. Mikäli tuulivoimapuiston rakentaminen vaatii uu-

sia liittymiä tai parantamistoimenpiteitä tiestöön, siltaan tai liittymiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei 

tule osallistumaan kustannuksiin, mutta edellyttää mahdollisemman aikaisessa vaiheessa olemaan yh-

teydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueeseen. Mahdollisia eri-

koiskuljetuksia varten tarvittavat luvat myöntää Pirkanmaan ELY- keskus. 

 

Ympäristöministeriön kirjelmä tuulivoimaloiden paloturvallisuudesta  

Alueella olevien turvetuotantoalueiden turvepölyn aiheuttamaa paloriskin kasvua tuulivoimaloissa ei ole 

kaavaehdotuksessa käsitelty. Toimintojen yhteensovittaminen tulee ottaa huomioon kaavoituksessa 

Tuulivoimahankkeen ja turvetuotantohankkeen yhteisvaikutus tulee selvittää palo- ja pelastusviranomai-

sen asiantuntijuuteen nojaten. Sijainnin määrittämisessä tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden tulipa-

loista muodostuvat riskit turvetuotantoalueelle ja turvepalojen ja turvepölyn aiheuttama paloturvalli-

suusriski voimaloille. Suojaetäisyys on tavallisesti satoja metrejä. Etäisyyden määrittäminen vaatii kui-

tenkin tapauskohtaista harkintaa.  

Tuulivoimarakentamisen päivitetyssä suunnitteluoppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016) ei ole 

ohjeistettu tuulivoimaloiden paloturvallisuudesta. Ympäristöministeriö on antanut 17.2.2017 viranomai-

sille tiedoksi kirjelmän (YM/623/2016), jossa pyydetään kiinnittämään huomiota tuulivoimaloiden palo-

turvallisuuden parantamiseen. Taustana tälle on Haminassa tapahtunut tuulivoimalapalo, jota ei kyetty 

pelastuslaitoksen voimin sammuttamaan. Palaneessa voimalassa ei ollut kiinteitä sammutusjärjestelmiä. 
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Teollisen kokoluokan tuulivoimala on maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu rakennus, jolle on haet-

tava rakennuslupa. Luvan myöntävä viranomainen voi rakennusluvassa antaa tarvittavat määräykset pa-

loturvallisuutta koskien (MRL 141 §).  

 

ELY-keskus pyytää huomioimaan jo kaavasuunnittelussa tuulivoimaloiden mahdollisen palovaaran ai-

heuttamat riskit sekä niiden hallinnan. Viimeistään rakennuslupamenettelyssä tämä asia on kunnan lu-

paviranomaisen huomioitava. 

 

 Vastine: 

• Maakuntakaavatilanne päivitetään kaavaselostukseen. 

• Turvetuotannon ja tuulivoimaloiden toimintojen yhteensovittamista on käsitelty kaava-

selostuksen kappaleessa ”Turvetuotanto” sivulla 62. 

• Turvetuotannon ja tuulivoimatoiminnan aikaisia yhteen sovitettavia asioita ovat mm. ko-

honnut tulipaloriski turvekentillä ja -aumoilla kesäaikaan. Paloesteeksi alueella muodos-

tuvat tuulivoimaloille rakennettavat huoltotiet (leveys vähintään 6 m) ja murskerakentei-

nen tuulivoimalan nostoalue (noin 40x80 m), joten paloriskiä tuulivoimaloiden vaikutuk-

sesta voidaan pitää pienenä etenkin, jos turvekerros on täysin tai lähes täysin poistettu. 

Tuulivoimaloiden tulipaloja ennaltaehkäistään sekä passiivin että aktiivisin keinoin. Pas-

siivisina keinoina mahdollisimman suuri osa rakenteista on valmistettu palamattomasta 

materiaalista kuten teräksestä, eikä tuulivoimalassa säilytetä mitään ylimääräistä sytty-

vää materiaalia. Lisäksi tuulivoimalan siivet ja muut rakenteet on varustettu ukkosenjoh-

dattimin, jotka johtavat virran turvallisesti eristettynä maahan. Aktiivisia keinoja ovat 

tuulivoimalan ohjausjärjestelmään kytketyt palohälyttimet ja esimerkiksi lämpötilan nou-

suun reagoivat anturit. Oleellista on myös tuulivoimalan säännöllinen kunnossapito sen 

valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukaisesti. 

• Paikallinen pelastusviranomainen määrittelee rakennuslupavaiheen lausunnossaan pe-

lastussuunnitelman tarpeen ja muut vaadittavat toimenpiteet. 

• Yleiskaavahankkeesta on pidetty 13.10.2015 työneuvottelu ja 15.4.2016 viranomaisneu-

vottelu. Lisäksi pidettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksessa Vaasassa työneuvottelu 

7.9.2017, missä käsiteltiin kaavaehdotuksesta saatua palautetta. Neuvottelussa todettiin 

mm.: 

- Karukkokangasta ei osoiteta metsälakikohteena 

- Hankkeen aikana laadittiin erillinen sääksilausunto: (Tuulivoimahankkeiden vaikutuk-

set pesiviin ja muuttaviin sääksiin ja naurulokkeihin, Lakeuden Luontokartoitus, 

2017). Lausunto ei ollut työneuvottelussa 7.9.2017, vaan se on toimitettu sähköpos-

titse ELY-keskukseen 25.9.2017. 

- Vaasan hallinto-oikeus on todennut päätöksessään 4.5.2018 (Diaarinumero 

01699/17/5402 ) kiistellystä sääksiesiintymästä: ”Asiassa saadun, paikalla tehtyihin 

havaintoihin perustuvan ja valokuvin varustetun luotettavana pidettävän selvityksen 

perusteella hallinto -oikeus katsoo, että sääksi ei ole ottanut pesintäkäyttöön Porras-

nevan turvetuotantoalueen lohkolle 5 puuhun rakennettua pesäalustaa. Kyseessä ei 
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ole luonnonsuojelulain 39§:n 2 momentissa tarkoitettu suuren petolinnun pesäpuu, 

jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä. Varsinais -Suomen 

ELY-keskus on voinut päätöksenään todeta, että turvetuotanto ei edellytä poikkeusta 

suojelusta, koska kysymyksessä ei ole mainitussa lainkohdassa tarkoitettu pesäpuu.” 

Alueelle on tehty lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys sekä pesimälinnusto-, petolintu- ja kanalintuselvi-

tykset. 

 

 

Muistutukset (7kpl) 
 

1)  

Vastustan Suolinevan tuulivoimapuiston rakentamista sen tähden, että lähietäisyydellä on Vä-

häjärvi, jossa on lintuja ja lintujen pysähdyspaikka. Alueella on varsinkin kurkia, joutsenia ja 

kuoveja. Järvi on heinäjärvi, missä linnut viihtyvät. Tuulivoimalat eivät sovi alueelle. 

Olen asunut nuoruuteni alueella ja edelleenkin vierailemme alueella kesäisin. Vähäjärvi on ar-

vokas lintujärvi. Voimaloiden ääni häiritsee lintujen pesintää ja voimaloiden siivet ovat uhka 

suuremmille linnuille. Alueen linnusto pitäisi tutkia tarkemmin. 

Alueelle kokoontuu vuosittain runsaasti mm. kurkia. 

Vastine: 

• Alueelle on tehty lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys sekä pesimälinnusto-, petolintu- ja 

kanalintuselvitykset. Syysmuuttoa on selvitetty syksyllä 2014 ja 2015, muut selvitykset on 

tehty vuonna 2015. Selvitysten perusteella voimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta alu-

een linnustoon. Vähäjärveltä lähimmälle voimalalle (T-1) on etäisyyttä lähes 2,5 km. 

 

2)  

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 luvun 39 S:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huo-

mioon mm.  

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja 

eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 7) ympäristöhaittojen vähentä-

minen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistyk-

seen soveltuvien alueiden riittävyys. Kaava ei ota huomioon edellä todettuja seikkoja:  

Tässä asiassa on olennaista tuulivoimaloitten vaikutus olemassa olevien asukkaiden asuinviih-

tyvyyteen. Selvityksestä ilmenee, että noin kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista si-

jaitsee runsaasti asuinrakennuksia ja lomarakennuksia. Etäisyydet tuulivoimalasta lähimpään 

asuin- tai loma-asuntoon ovat seuraavat: Navetanmaa 1 km, Laukkonen 2,3 km, Pietilä ja Kivi-

järvi 2,6 km, Ruuhinen 2,3 km, Kessunmaa 2 km, Saarijärvi 2,7 km, Saarijärven loma-asutus 1 
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,9 km ja Äntinneva 1 km. Kyse on kymmenien ihmisten elinympäristön ja viihtyisyyden heiken-

tämisestä.  

Seuraavassa käsittelen viihtyvyyshaittaa ja muita kaavan hylkäämisperusteita erikseen.  

Meluhaitta  

Muistutuksen tekijät ovat hankkineet melumallinnuksesta asiantuntijalausunnon johtava ää-

nisasiantuntija, fyysikko, FM Vesa Viljaselta. Lausunnosta ilmenee, että hakemuksen liitteenä 

olevassa melumallinnuksessa on käytetty virheellisiä lähtötietoja. Melumallinnuksesta tehtä-

essä ei ole käytetty Vestas V 136 3,45 MW voimalan äänitasoja (melupäästöjä).  

Melumallinnuksessa voidaan käyttää saman valmistajan tuulivoimatyyppiä V 126-3,45 MW, 

jonka taattu meluarvo on 108,2 db.  

Meluarvoon 108,2 dB tulee lisätä mahdollisesta kapeakaistaisuudesta johtuva lisä 5 dB, koska 

kapeakaistaisuutta ei ole tutkittu.  

Arvoon tulee lisätä vielä korkeuserosta johtuva takuuaN0 + 2 dB.  

Edellä mainituista korjauksista johtuen mallinnuksissa olisi tullut käyttää taattuna melupääs-

töarvona 115,2 dB.  

Noiden muutosten jälkeen alle 40 dB:n meluarvon raja olisi kolmen kilometrin etäisyydellä 

kaikkien lähimpien asuntojen kohdalla.  

Huomionarvoista on, että tuokaan arvo ei sisällä etäisyydestä johtuvaa virheellisyyttä, erityi-

sistä sääilmiöistä tai usean tuulivoimalan summavaikutuksesta aiheutuvaa merkityksellistä sy-

kintää.  

elumallinnuksessa on aina kyse arvionvaraisesta asiasta. Toisaalta meluvaikutusten arviointi-

menetelmien kehittäminen on edelleen vireillä. Lisäksi on kiistatonta ja yleisesti tunnettua, 

että ihmiset aistivat melua eri tavoin. Toiselle se ei tuota subjektiivista haittaa, mutta toinen 

saattaa sairastua meluista. 

Kun kyseessä arvionvarainen, ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttava asia, tuulivoi-

maloitten mahdollisiin haittavaikutuksiin tulee suhtautua varovaisuusperiaatteen mukaan. Jos 

tenteyshaitta on mahdollinen, tuulivoimalaa ei saa rakentaa.  

Todettakoon, että melun ja matalataajuisen äänen vaikutusta eläinten terveyteen ei ole tut-

kittu. Mm. Jari Laukkosen, Jaakko Isomäen ja Mikko Syväjärven tilalla on karjaa. Tuulivoima-

loilla ei saa vaarantaa karjan terveyttä ja tuotantokykyä.  

Evijärven kunta suhtautuu vastuullisesti asukkaittensa terveydestä ja viihtyvyydestä huolehti-

miseen. Kunta on asettanut selvät kriteerit, miten lähelle asutusta voimaloita voidaan raken-

taa. Evijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan tuulivoimaloita ei 

tule sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-asutuksesta. Kauhavan 

kaupungin asukkaat eivät voi olla tässä terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavassa asiassa eriar-

voisessa asemassa naapurikunnan asukkaisiin verrattuna.  
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Monissa muissakin kunnissa on tehty päätöksiä, jolla asetetaan minimietäisyys tuulivoimalan 

sijainnista häiriintyvään kohteeseen. Mm. Pöytyän kunnassa tuulivoimalan vähimmäisetäisyys 

häiriintyvästä kohteesta on minimissään 10 x tuulivoimalan lapakorkeus.  

Vähimmäisetäisyydet tulee täyttyä jokaisen asuin- ja lomarakennuksen kohdalla erikseen, 

mikä tarkoittaa, että jos yksikin rakennus on alle todetun minimietäisyyden, tuulivoimalaa ei 

saa rakentaa. Tässä tapauksessa asuin- ja lomarakennuksia haitta-alueella on kymmeniä, mikä 

tulee ottaa arvioinnissa kriteerejä tiukentavana seikkana huomioon.  

Häiriintyvyyttä tulee tarkastella samalla tavalla kuin ympäristöluvissa. Eli haitan kärsijän suos-

tumus ei ole peruste luvan myöntämiselle, vaan haitta tulee tutkia objektiivisin kriteerein.  

Haitta linnustolle  

Luontokartoittaja Raimo Laurila on laatinut lausunnon tuulivoimapuiston soveltuvuudesta 

kotkien elinympäristöksi.  

Lausunnossaan Laurila katsoo, että kotkien pesimäpaikat ovat riittävän kaukana ja päämuut-

toreitit sekä ruokailureitit kulkevat nekin tarpeeksi kaukana, mistä syystä tuulivoimapuisto ei 

aiheuta merkittävää haittaa kotkille.  

Päätelmä on virheellinen. Alueella on tehty useita kotkahavaintoja. Luontoselvityksestä ilme-

nee, että Kauhavan kaupungin ympäristösihteeri on tehnyt havainnon kotkasta kesällä 2015. 

Varmaa tietoa siitä, onko kyseessä meri- vai maakotka, ei ole.  

Myös metsänhoitaja Markku Kuusela on tehnyt kotkahavainnon kesällä 2016. Samoin Jari 

Laukkonen on nähnyt kotkapariskunnan Navettamaan takana olevalla peltoalueella. Havain-

tojen mukaan kotkat ovat lentäneet Suolinevan suuntaan, mikä viittaa alueella olevaan pesin-

tään.  

Kotkan harvinaisuudesta johtuen on ymmärrettävää, että kaavoitusta varten tehdyssä kartoi-

tuksessa kotkahavaintoja ei ole tehty.  

Ympäristösihteeri Hongiston, metsänhoitaja Kuuselan ja maanviljelijä Laukkosen tekemien ha-

vaintojen perusteella on varsin todennäköistä, että alueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

pesii kotka ja suunniteltu tuulivoima-alue kuuluu sen reviiriin.  

Koska kyseessä on uhanalainen laji ja koska suurilla päiväpetolinnuilla törmäysriskit ovat suu-

rimmat, tuulivoimalat aiheuttaisivat merkittävää haittaa juuri näille linnuille. Luonnonsuojelu-

laissa olevan varovaisuusperiaatteen mukaan kotkan pesimättömyydestä alueella tulee olla 

varma.  

Porrasnevalla, tuulivoimalan läheisyydessä on suojeltu kalasääsken kaatuneen pesäpuun ym-

pärille jätetty 400 metrin levyinen suojavyöhyke. Suojavyöhyke sijaitsee tiettävästi 

lähellä suunniteltua tuulivoimalaa nro T4. Alueella on siten kalasääskiä. Tuulimyllyjen raken-

taminen vaarantaisi niiden pesimärauhan ja olisi vastoin korkeimman hallinto- oikeuden 

23.9.2015 antamassa ratkaisussa 2509/2015 omaksumaa kantaa kalasääsken pesinnälle jätet-

tävästä suoja-alueesta.  
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Suojaetäisyys 

Osa tuulivoimaloista on suunniteltu sijoitettavaksi Suolinevan metsäautotien välittömään lä-

heisyyteen. Koska tuulivoimalan siivet jäätyvät ja jää voi singota etäälle, voimat tulee sijoittaa 

riittävän etäälle tiestä. Liikenneviraston ohjeen 8/2012 mukaan etäisyys maantiestä tulee olla 

nomaalin suojaetäisyyden lisäksi vähintään tuulivoimalan korkeus roottorin lavasta mitaten. 

Tuulivoimaloiden etäisyys Suolinevan metsäautotiestä tulee olla yhtä pitkä eli käytännössä vä-

hintään 250 metriä.  

Välke — ja maisemahaitta  

Näkyvyysanalyysi on tehty siten, että siinä on otettu huomioon metsien näkyvyyttä pienentävä 

vaikutus. Lähtökohta on virheellinen, koska alueen metsissä tehdään avohakkuut määräajoin, 

jolloin tuulivoimaloiden näkyvyys lisääntyy merkittävästi.  

Näkyvyysanalyysin mukaan (kuva 6) tuulivoimaloista 5-6 kappaletta näkyy mm. Pielisen, Paa-

lasen, Laukkosen ja Saarijärven asuntoalueille. On selvää, että tuulimyllyt heikentävät olennai-

sesti maisemakuvaa ja näkyvyys lisääntyy metsien hakkuiden myötä. 

 

Vastine: 

• Osayleiskaavan laatimisessa noudatetaan voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennusla-

kia ja –asetusta sekä tuulivoimarakentamisen suunnittelua koskevaa ympäristöhallinnon 

ohjetta 5/2016. Kaavoitusprosessin aikana noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä. 

• Kauhavan kaupunki on päätöksellään käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen Suolinevan 

alueelle. Yleiskaavaa laadittaessa selvitetään ja otetaan huomioon maankäyttö- ja ra-

kennuslain yleiskaavan sisältövaatimuksissa tarkoitetut seikat. Kaavan hyväksymisestä 

vastaa Kauhavan kaupunginvaltuusto. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ohjaa kaavan laati-

mista ja valvoo kaavoituksen lainmukaisuutta. 

• Kauhavan kaupunki on käsitellyt ns. 2km:n suojaetäsyysvaatimusta asutuksesta voima-

loihin: 

”tuulivoimakaavoitusten osalta suojaetäisyyksistä säädetään tyhjentävästi maankäyttö- 

ja rakennuslaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden melutasosta, ei 

kaavoittajalle osoitetuilla rajoituksilla tai suosituksilla ole mahdollista tiukentaa näitä 

kriteerejä. Kunta voi kuitenkin halutessaan päättää, ettei se pane vireille sellaisia kaa-

voja, jotka eivät täytä kahden kilometrin vähimmäisetäisyyttä asutuksesta. Kaavoituksen 

käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus…  Kaupunginhallitus päättää, että Kauha-

van kaupungissa ei käynnistetä sellaista tuulivoimakaavoitusta, jossa tuulivoimalan etäi-

syys vakituisesta asutuksesta on alle kaksi kilometriä.” (kh 12.12.2016 §244). Myös Suoli-

nevan tuulivoimahankkeessa on noudatettu em. päätöstä. Kaavaehdotusvaiheessa tar-

kistettiin voimaloiden sijainnit siten, että jokaiselta voimalalta on vähintään  2km asutuk-

seen. 

• (yleisesti) Lakiin ei ole kirjattu eikä olla Ympäristöministeriön mukaan kirjaamassa metri- 

määräisiä etäisyysvaatimuksia tuulivoimalalta asutukseen, vaan etäisyydet määritellään  
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tehtyjen/tehtävien selvitysten pohjalta. 

 

Meluhaitta  

• Ks. Liite 1 ”Vastine Kauhavan kaupungin laatiman Suolinevan alueen osayleiskaavaesityk-

sen huomautuksiin koskien melumallinnuksia”. 

• Melumallinnuksissa on noudatettu Ympäristöministeriön ohjeita. Tuulivoimapuiston me-

lutaso ei ylitä Valtioneuvoston asetuksella (1.9.2015) määrittämiä ohjearvoja. Myöskään 

matalataajuisen melun osalta asumisterveysasetuksen raja-arvot eivät ylity yhdessäkään 

tarkastelupisteessä. Mikäli valtakunnalliset määräykset/ ohjeistukset muuttuvat, toimi-

taan niiden mukaisesti. 

• Kaavamääräyksissä todetaan mm. : ”Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyi- 

syyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon  

valtiovaltioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön suosi- 

tusohjearvot. Ennen rakennusluvan myöntämistä on jokaisen voimalan osalta varmistet- 

tava, ettei asetetut melurajat ylity”. Voimalat sijoitetaan siten, ettei  valtioneuvoston 

päätöksen ohjearvot ja tuulivoimamelun suunnitteluohjearvot ylity ympäristön asuin- ja  

lomarakennuksilla. 

 

Haitta linnustolle  

• Alueelle on tehty lintujen kevät- ja syysmuuttoselvitys sekä pesimälinnusto-, petolintu- ja 

kanalintuselvitykset. Syysmuuttoa on selvitetty syksyllä 2014 ja 2015, muut selvitykset on 

tehty vuonna 2015. Lisäksi luontokartoittaja Raimo Laurila on laatinut lausunnon tuulivoi-

mapuiston soveltuvuudesta kotkien elinympäristöksi. Selvitysten ja lausunnon perusteella 

voimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta alueen linnustoon. Thermopolis Oy:n tekemässä 

linnustoselvityksessä ei alueella havaittu kotkalajeja pesivien lajien kartoituksissa, eikä 

muutonseurannoissa. Pesimälinnustoselvitykset tehtiin touko-kesäkuussa 2015. Muuton-

seurannat toteutettiin yhtenä päivänä syyskuussa 2014, neljänä päivä huhtikuussa 2015, 

sekä viitenä päivänä syys-lokakuussa 2015. Selvitysalueen maantieteellinen sijainti huomi-

oiden muutonseurantaa voitaneen pitää riittävinä seurantapäivien vähäisyydestä huoli-

matta.  Pesimäalueena Suolinevan alue on varsinkin maakotkalle liian rauhaton. Pelkäs-

tään turvetuotantoalueiden toiminnasta aiheutuva häiriö riittää pesinnän esteeksi maa-

kotkalle. Lisäksi asutus, viljelysalueet sekä vilkasliikenteinen tie ovat liian lähellä. Maakot-

kalle soveltuvat rauhallisemmat pesimäalueet ovat idempänä. Suomenselällä ja Keski-

Pohjanmaalla. Merikotkan lähin pesimäalue on todennäköisesti Evijärvi n. 10-15 km:n 

etäisyydellä. Koska kotkien pesimäpaikat ovat riittävän kaukana ja päämuuttoreitit sekä 

ruokailulennot kulkevat nekin tarpeeksi kaukaa, voidaan todeta, että Suolinevan tuulivoi-

mahanke ei aiheuta merkittävää haittaa kotkille. 

• Evijärven kunnanhallitus (kh 13.6.2016, 72§) toteaa antamassaan lausunnossa Porras-

nevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisesta mm.: Vapo 

Oy:n vaatimusta, että lohkolle 1 annetut lupamääräykset kalasääsken pesinnän turvaa-

miseksi tulisi poistaa kokonaan, voidaan pitää perusteltuna, koska esitettyjen selvitysten 
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perusteella kalasääksi ei ole pesinyt lohkon 1 pesässä noin 20 vuoteen. Todennäköisyys, 

että kalasääksi joskus pesisi lohkon 1 pesässä, on ilmeisen epätodennäköinen.  

• Vaasan hallinto-oikeus on todennut päätöksessään 4.5.2018 (Diaarinumero 

01699/17/5402 ) kiistellystä sääksiesiintymästä: ”Asiassa saadun, paikalla tehtyihin ha-

vaintoihin perustuvan ja valokuvin varustetun luotettavana pidettävän selvityksen perus-

teella hallinto -oikeus katsoo, että sääksi ei ole ottanut pesintäkäyttöön Porrasnevan tur-

vetuotantoalueen lohkolle 5 puuhun rakennettua pesäalustaa. Kyseessä ei ole luonnon-

suojelulain 39§:n 2 momentissa tarkoitettu suuren petolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä 

on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä. Varsinais -Suomen ELY-keskus on voinut 

päätöksenään todeta, että turvetuotanto ei edellytä poikkeusta suojelusta, koska kysy-

myksessä ei ole mainitussa lainkohdassa tarkoitettu pesäpuu.” 

• Liikenneviraston ohjeen 8/2012 mukaan etäisyys maantiestä tulee olla normaalin suoja-

etäisyyden lisäksi vähintään tuulivoimalan korkeus roottorin lavasta mitaten. Suolinevan 

tie on metsäautotie, jolloin etäisyyden harkinta on tapauskohtaista, eikä edellä esitettyä 

minimietäisyyttä tarvitse noudattaa. 

Välke — ja maisemahaitta  

• Voimaloiden ja rakennusten välisestä suuresta etäisyydestä johtuen kiinteistöihin kohdis-

tuva välkevarjostusvaikutus on vähäinen. 

• Yleisesti katsotaan, että ei ole mahdollista määritellä etukäteen, millaiseen maise- 

maan tuulivoimalat sopivat. Vaikutusten voimakkuus riippuu myös vastaanottajan sub-

jektiivisesta näkemyksestä tuulivoimaloista. Joissain tapauksissa tuulivoimalat voivat 

tuoda maisemalle lisäarvoa. Alueiden käytöllä on väistämättä aina vaikutuksia ympäris-

töön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön sekä ympäristölain-

säädännön tehtävänä on huolehtia siitä, että hankkeiden vaikutukset ympäristöön eivät 

ole kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomia. Sääntelyn tavoitteena ei kuitenkaan ole se, 

että vaikutuksia ympäristöön ei syntyisi lainkaan. 

 

 

3)  

Me allekirjoittaneet Evijärven Kivijärven kylän asukkaat vastustamme edelleen Kauhavan kau-

pungin Suolinevan tuulivoimapuiston kaavoitushanketta kuten olemme jo aiemmin jättämäs-

sämme muistutuksessa todenneet. Vaadimme, että tuulivoimalapuistoa ei toteuteta esitetylle 

Suolinevan alueella. 

Perusteluina esitämme:  

Evijärven kunnan kunnanhallitus on 21.11.2016 tehnyt periaatepäätöksen, että tuulivoima-

loita ei tule sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-asutuksesta. Kun-

nan päätös tulee huomioida myös Kauhavan puolella lähellä Evijärven kunnanrajaa sijoittu-

vaan kaavoitukseen.  

Haluamme korostaa myös, että kuuden tuulivoimalan alue sijoittuisi noin kolmen kilometrin 

etäisyydelle useasta eri asutuskeskittymästä kuten Evijärven kunnassa itäpuolelle sijaitseva 

Lepistönmäki, joka on osa Kivijärven kylää sekä Kivijärvenkylän kuuluva asutus kaavoitetun 
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alueen pohjois-, koillis- ja kaakkoispuolella. Kauhavan puolella noin kolmen kilometrin etäisyy-

delle alueen eteläpuolelle sijoittuu Laukkosen kylä sekä Saarijärven kylä luoteessa. Kaikkien 

edellä mainittujen kylien asukkaat ovat vastustaneet Suolinevan tuulivoimapuistohanketta. 

Lähialueen asukkaiden huolta oman ympäristönsä viihtyvyydestä ei ole huomioitu mitenkään 

kaavaehdotuksessa, mikä osoittaa Kauhavan kaupungin ajattelevan itsekkäästi vain taloudel-

lisia näkökohtia sekä omien että naapurikunnan asukkaiden viihtyisyyden kustannuksella. Pää-

töksenteossa tulee huomioida asukkaiden huoli joko luopumalla koko hankkeesta tai ainakin 

tulisi esittää vaihtoehtoja.  

Lisäksi haluamme vielä painottaa, että ympäristöselvityksessä todetaan, että tuulivoimaloiden 

aiheuttaman melun voimakkuuteen, taajuuteen ja ajalliseen vaihteluun vaikuttavat erityises-

tivoimalatyyppi, voimaloiden lukumäärä, etäisyys tarkastelupisteeseen ja tuulen nopeus. Li-

säksi melun leviäminen ympäristöön riippuu mm. paikallisista maasto-olosuhteista.  

Meluselvityksessä ei ole kuitenkaan erikseen huomioitu Evijärven kunnan alueella olevaa asu-

tusta, joka sijoittuu tuulivoimaloihin nähden valitsevien länsipuolen tuulten alapuolelle. Me-

luvaikutus on tutkittu vain Kauhavan puolella, tuulivoimaloihin nähden pohjois- ja lounaispuo-

lelle sijoittuviin kiinteistöihin. Melun leviämistä itään päin helpottaa lisäksi, että tuulivoimalat 

sijoittuisivat ympäristöään korkeammalle Suolinevan kallioalueelle ja että asutuksen ja tuuli-

voimaloiden välinen maasto on avointa. Ihmetystä herättää, että kuuden napakorkeudeltaan 

149 m korkean tuulivoimalan, joiden lapojen pyyhkäisykorkeus on 217 m, meluvaikutukset on 

jätetetty selvittämättä Evijärven puolella olevaan asutukseen. Puutteellisten selvitysten pe-

rusteella ei tule tehdä päätöksiä.  

Lisäksi painotamme vielä, että lapojen aerodynaaminen melu on hallitsevaa varsinkin suurilla 

turbiineillaja se on lapojen pyörimisen vuoksi jaksottaista ja sisältää matalataajuisia kom-

ponentteja. Aerodynaamiseen meluun on vaikea vaikuttaa. Matalataajuisen melun vaikutuk-

sista ihmisiin ja esimerkiksi tuotantoeläinten hyvinvointiin ei tiedetä tarpeeksi. Matalataajui-

nen ääni on erityisen häiritsevää yöaikaan ja aiheuttaa ihmisille unihäiriöitä. Todennäköisesti 

vaikuttaa myös tuotantoeläimiin, vaikka tieteellisiä tutkimustuloksia asiasta ei toistaiseksi ole.  

Tuulivoimaloiden aiheuttama välkkyminen on hyvin häiritsevää lyhytaikaisenakin. Kivijärven 

kylässä välkevarjovaikutuksen kestoksi on arvioitu enintään tunti. Voimaloiden lähialueen 

asukkailta on kohtuutonta vaatia hyväksyntää luontoon kuulumattomalle välkkymiselle, edes 

lyhytaikaisena.  

Lisäksi Kivijärven kylään asukkaina korostamme edelleen, että tuulivoimalat rumentaisivat alu-

eemme kulttuurimaisemaa. Tuulivoimaloiden läheisyydessä kiinteistöjemme arvo myös las-

kee, mitä ei ole selvityksissä huomioitu eikä esitetty korvauksia.  

Edellä ja aiemmin esitettyyn perustuen vaadimme, että Suolinevan osayleiskaavoituksesta 

tuulivoimalapuistoksi luovutaan kokonaan, tai etsitään tuulivoimaloille uusi parempi alue, joka 

sijoittuu vähintään 4 km:n etäisyydelle vakituisesta — ja loma-asutuksesta. 

Vastine: 
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• Mallinnusten perusteella melutasot alueen loma-asuntojen ja asuinrakennusten kohdilla 

jäävät alle ympäristöhallinnon ja valtioneuvoston ohjearvojen. Myös matalataajuisen me-

lun tasot pysyvät  kaikkien  rakennusten  kohdalla  asumisterveysohjeessa  asetettujen  ar-

vojen  alapuolella. 

• Melumallinnuksissa on noudatettu Ympäristöministeriön ohjeita. Tuulivoimapuiston me-

lutaso ei ylitä Valtioneuvoston asetuksella (1.9.2015) määrittämiä ohjearvoja. Myöskään 

matalataajuisen melun osalta asumisterveysasetuksen raja-arvot eivät ylity yhdessäkään 

tarkastelupisteessä. Mikäli valtakunnalliset määräykset/ ohjeistukset muuttuvat, toimi-

taan niiden mukaisesti. 

• Ks. Liite 1 ”Vastine Kauhavan kaupungin laatiman Suolinevan alueen osayleiskaavaesityk-

sen huomautuksiin koskien melumallinnuksia”. 

• Kauhavan kaupunki on päätöksellään käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen Suolinevan 

alueelle. Yleiskaavaa laadittaessa selvitetään ja otetaan huomioon maankäyttö- ja ra-

kennuslain yleiskaavan sisältövaatimuksissa tarkoitetut seikat. Kaavan hyväksymisestä 

vastaa Kauhavan kaupunginvaltuusto. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ohjaa kaavan laati-

mista ja valvoo kaavoituksen lainmukaisuutta. 

• Voimaloiden ja rakennusten välisestä suuresta etäisyydestä johtuen kiinteistöihin kohdis-

tuva välkevarjostusvaikutus on vähäinen. Vuotuinen välkevarjostusaika on alueen kaik-

kien asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla alle 8 tunnin (8 tuntia/vuosi) suositus-

arvon. 

 

4)  

Tuulivoimalat eivät sovellu suunnitellulle alueelle etäisyyksien ja koon puolesta. Noin 2,5km 

etäisyys ei ole riittävä meidän kotieläintilalle ja asunnolle. Melu- ja välkehaitat ovat jatkuvaa 

rasitetta, joka tutkimusten mukaan aiheuttaa häiriötä eläinten tuotokseen ja kasvuun. Tämä 

on riski elinkeinotlemme.  

Myös metsäpalstamme rajoittuu rajanaapurina suunniteltujen tuulimyllyjen viereen. Tämä tu-

lee aiheuttamaan ongelmia metsäpalstan hoidolle ja muulle mahdolliselle käytölle. Vuokraso-

pimukset on tehty laittomuuksien rajalla, jossa vuokranantaja on sitoutunut valittamaan myös 

naapurikiinteistöjen rakennushankkeista ja muista kehityssuunnitelmista.  

Ote vuokrasopimustarjouksesta: "Vuokranantaja ei tule sallimaan vuokra-alueella tai laitosten 

toiminnan kannalta merkityksellisellä omistuksessaan olevilla lähialueella sellaisia toimia, joi-

den seurauksena syntyisi tuulivoimaloiden toimintaa haittaavia rakenteita, kuten toisia tuuli-

voimaloita, muita yli 15 m korkeita rakennuksia, rakenteita tai esteitä. Nykyiset rakennukset 

saavat olla paikoillaan. "  

Koska kyseinen rajoittuva metsäkiinteistö on samaa kantatilaa (Isomäki 15:48 jossa meidän 

tuotantorakennuksemme ovat, kuinka voimme enää jatkossa saada rakennuslupia? Tulemme 

vaatimaan tämän rakennuskieltoalueen ja tuulimyllyjen haittavaikutusalueen osalta korvausta 

omistamiemme kiinteistöjen arvonalenemisesta.  
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Vaadimme korvauksen myös hankkeen rakennusaikaisesta ja ylläpidosta aiheutuvasta lisälii-

kenteestä, joka aiheuttaa haittaa ja työajan menetystä metsäautotien varressa olevien pelto-

viljelyksien (noin 11ha) hoidosta. Varaamme myös oikeuden myöhempiin korvausvaatimuk-

siin, mikäli haittaa aiheutuu mahdollisen hankkeen toteuttamisen jälkeen.  

Viittaamme myös muistutukseen, joka on laadittu ja vahvistettu Isomäen ja Saarijärven kylän 

ja lähialueen asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien allekirjoituksilla. En missään olosuhteissa 

hyväksy tuulivoimaloiden suunnitelmaa ja rakentamista. 

Vastine: 

• Melumallinnuksissa on noudatettu Ympäristöministeriön ohjeita. Tuulivoimapuiston me-

lutaso ei ylitä Valtioneuvoston asetuksella (1.9.2015) määrittämiä ohjearvoja. Myöskään 

matalataajuisen melun osalta asumisterveysasetuksen raja-arvot eivät ylity yhdessäkään 

tarkastelupisteessä. Mikäli valtakunnalliset määräykset/ ohjeistukset muuttuvat, toimi-

taan niiden mukaisesti. 

• Tuulivoimarakentaminen rajoittaa asuin- ja lomarakentamista asetettujen meluarvojen 

(40dB) vaikutusalueella. Kaava-alue on rajattu Kauhavan kunnan puolelle siten, että 

40dB:n vaikutusalue on kokonaisuudessaan kaava-alueella. 40 dB:n melualue ulottuu 

osittain myös Evijärven kunnan puolelle. Vaikutusalue on enimmäkseen turvetuotanto-

aluetta, mikä osaltaan estää rakentamisen alueelle. Tuulivoimalat eivät estä normaalia 

metsänhoitoa alueella. 

• Ks. Liite 1 ”Vastine Kauhavan kaupungin laatiman Suolinevan alueen osayleiskaavaesityk-

sen huomautuksiin koskien melumallinnuksia”. 

• Kotieläinsuojille ei ole asetettu rajoitteita voimaloiden meluvaikutuksista. Voimaloiden 

vaikutuksia eläintiloihin ei ole erikseen tutkittu. 

• Voimaloiden ja rakennusten välisestä suuresta etäisyydestä johtuen kiinteistöihin kohdis-

tuva välkevarjostusvaikutus on vähäinen. Vuotuinen välkevarjostusaika on alueen kaik-

kien asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla alle 8 tunnin (8 tuntia/vuosi) suositus-

arvon. 

• Tuulivoimapuiston maanvuokrasopimuksiin liittyen yleiskaavaprosessiin ei voida sisällyt-

tää yksityisoikeudellisten sopimusten käsittelyjä. Yksityisoikeudelliset sopimusasiat eivät 

kuulu yleiskaavan vastineissa käsiteltäviin asioihin. 

 

5)  

Tuulivoimalat eivät sovellu suunnitellulle alueelle etäisyyksien ja koon puolesta. Noin 2km 

etäisyys ei ole riittävä meidän kotieläintilalle ja asunnolle. Melu- ja välkehaitat ovat jatkuvaa 

rasitetta, joka tutkimusten mukaan aiheuttaa häiriötä eläinten tuotokseen ja kasvuun. Tämä 

on riski elinkeinollemme.  

Myös metsäpalstamme rajoittuu rajanaapurina suunniteltujen tuulimyllyjen viereen. Tämä tu-

lee aiheuttamaan ongelmia metsäpalstan hoidolle ja muulle mahdolliselle käytölle. Vuokraso-

pimukset on tehty laittomuuksien rajalla, jossa vuokranantaja on sitoutunut valittamaan myös 

naapurikiinteistöjen rakennushankkeista ja muista kehityssuunnitelmista.  
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Ote vuokrasopimustarjouksesta: "Vuokranantaja ei tule sallimaan vuokra-alueella tai laitosten 

toiminnan kannalta merkityksellisellä omistuksessaan olevilla lähialueella sellaisia toimia, joi-

den seurauksena syntyisi tuulivoimaloiden toimintaa haittaavia rakenteita, kuten toisia tuuli-

voimaloita, muita yli 15 m korkeita rakennuksia, rakenteita tai esteitä. Nykyiset rakennukset 

saavat olla palkoillaan. "  

Koska kyseinen rajoittuva metsäkiinteistö on samaa kantatilaa (Kangas 10/2), jossa meidän 

tuotantorakennuksemme ovat, kuinka voimme enää jatkossa saada rakennuslupia? Tulemme 

vaatimaan tämän rakennuskieltoalueen ja tuulimyllyjen haittavaikutusalueen osalta korvausta 

omistamiemme kiinteistöjen arvonalenemisesta.  

Vaadimme korvauksen myös hankkeen rakennusaikaisesta ja ylläpidosta aiheutuvasta lisälii-

kenteestä, joka aiheuttaa haittaa ja työajan menetystä metsäautotien varressa olevien pelto-

viljelyksien (noin 20ha) hoidosta. Varaamme myös oikeuden myöhempiin korvausvaatimuk-

siin, mikäli haittaa aiheutuu mahdollisen hankkeen toteuttamisen jälkeen.  

Viittaamme myös muistutukseen, joka on laadittu ja vahvistettu Laukkosen kylän ja lähialueen 

asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien allekirjoituksilla.  

Emme missään olosuhteissa hyväksy tuulivoimaloiden suunnitelmaa ja rakentamista. 

Vastine: 

• Melumallinnuksissa on noudatettu Ympäristöministeriön ohjeita. Tuulivoimapuiston me-

lutaso ei ylitä Valtioneuvoston asetuksella (1.9.2015) määrittämiä ohjearvoja. Myöskään 

matalataajuisen melun osalta asumisterveysasetuksen raja-arvot eivät ylity yhdessäkään 

tarkastelupisteessä. Mikäli valtakunnalliset määräykset/ ohjeistukset muuttuvat, toimi-

taan niiden mukaisesti. 

• Tuulivoimarakentaminen rajoittaa asuin- ja lomarakentamista asetettujen meluarvojen 

(40dB) vaikutusalueella. Kaava-alue on rajattu Kauhavan kunnan puolelle siten, että 

40dB:n vaikutusalue on kokonaisuudessaan kaava-alueella. 40 dB:n melualue ulottuu 

osittain myös Evijärven kunnan puolelle. Vaikutusalue on enimmäkseen turvetuotanto-

aluetta, mikä osaltaan estää rakentamisen alueelle. Tuulivoimalat eivät estä normaalia 

metsänhoitoa alueella. 

• Kotieläinsuojille ei ole asetettu rajoitteita voimaloiden meluvaikutuksista. Voimaloiden 

vaikutuksia eläintiloihin ei ole erikseen tutkittu. 

• Ks. Liite 1 ”Vastine Kauhavan kaupungin laatiman Suolinevan alueen osayleiskaavaesityk-

sen huomautuksiin koskien melumallinnuksia”. 

• Voimaloiden ja rakennusten välisestä suuresta etäisyydestä johtuen kiinteistöihin kohdis-

tuva välkevarjostusvaikutus on vähäinen. Vuotuinen välkevarjostusaika on alueen kaik-

kien asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla alle 8 tunnin (8 tuntia/vuosi) suositus-

arvon. 

• Tuulivoimapuiston maanvuokrasopimuksiin liittyen yleiskaavaprosessiin ei voida sisällyt-

tää yksityisoikeudellisten sopimusten käsittelyjä. Yksityisoikeudelliset sopimusasiat eivät 

kuulu yleiskaavan vastineissa käsiteltäviin asioihin. 
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6)  

MTK-Kortesjärvi ei vastusta tuulivoimaa yleisesti ja kannattaa uusiutuvan energian tuotantoa 

ja käyttöä.  

MTK-Kortesjärvi vaatii Kauhavan kaupunkia kaavoittajana ja mahdollisesti kaavan hyväksyjänä 

vastaamaan tuulivoimapuistosta aiheutuvista haitoista, jos niitä ei olla otettu huomioon 

osayleiskaavaehdotusta laadittaessa ja mahdollisesti kaavaa hyväksyttäessä. MTK-Kortesjärvi 

vaatii kaavoittajaa ottamaan huomioon tuulivoimasta aiheutuvat mahdolliset uhat ja haitat.  

-Tuulivoimapuisto ei saa aiheuttaa melu eikä muita haittoja lähialueen asutukselle, kotieläin-

tuotannolle, maaseutuyrityksille ja maaseudun elinkeinoille.  

-Tuulivoimapuisto ei saa aiheuttaa häiriöitä TV tai muille elektronisille ja digitaalisille lähetyk-

sille.  

-Maankäyttörajoituksia ei saa ulottaa tuulivoimapuiston naapuritiloille eikä lähialueelle.  

-Suojaetäisyydet lähimpiin asutuksiin ja kotieläinrakennuksiin tulee olla varmasti riittävät.  

-Mahdolliset tie- ja kaapelointilunastukset tulee suorittaa sopimuspohjaisesti maapohjan-

omistajien kanssa neuvotellen riittävillä korvauksilla. Ilmajohtoja ei saa käyttää.  

-Kauhavan kaupungin tulee ottaa huomioon tuulivoimapuistosta aiheutuvan alueellisen veto-

voiman heikkeneminen ja siitä johtuva kiinteistöjen arvonaleneminen. 

Vastine: 

• Melumallinnuksissa on noudatettu Ympäristöministeriön ohjeita. Tuulivoimapuiston me-

lutaso ei ylitä Valtioneuvoston asetuksella (1.9.2015) määrittämiä ohjearvoja. Myöskään 

matalataajuisen melun osalta asumisterveysasetuksen raja-arvot eivät ylity yhdessäkään 

tarkastelupisteessä. Mikäli valtakunnalliset määräykset/ ohjeistukset muuttuvat, toimi-

taan niiden mukaisesti. 

• Tuulivoimarakentaminen rajoittaa asuin- ja lomarakentamista asetettujen meluarvojen 

(40dB) vaikutusalueella. Kaava-alue on rajattu Kauhavan kunnan puolelle siten, että 

40dB:n vaikutusalue on kokonaisuudessaan kaava-alueella. 40 dB:n melualue ulottuu 

osittain myös Evijärven kunnan puolelle. Vaikutusalue on enimmäkseen turvetuotanto-

aluetta, mikä osaltaan estää rakentamisen alueelle. Tuulivoimalat eivät estä normaalia 

metsänhoitoa alueella. 

• Kotieläinsuojille ei ole asetettu rajoitteita voimaloiden meluvaikutuksista. Voimaloiden 

vaikutuksia eläintiloihin ei ole erikseen tutkittu. 

• Ks. Liite 1 ”Vastine Kauhavan kaupungin laatiman Suolinevan alueen osayleiskaavaesityk-

sen huomautuksiin koskien melumallinnuksia”. 

• Voimaloiden ja rakennusten välisestä suuresta etäisyydestä johtuen kiinteistöihin kohdis-

tuva välkevarjostusvaikutus on vähäinen. Vuotuinen välkevarjostusaika on alueen kaik-

kien asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla alle 8 tunnin (8 tuntia/vuosi) suositus-

arvon. 
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• Tuulivoimapuiston maanvuokrasopimuksiin liittyen yleiskaavaprosessiin ei voida sisällyt-

tää yksityisoikeudellisten sopimusten käsittelyjä. Yksityisoikeudelliset sopimusasiat eivät 

kuulu yleiskaavan vastineissa käsiteltäviin asioihin. 

• Kauhavan kaupunki on päätöksellään käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen Suolinevan 

alueelle. Yleiskaavaa laadittaessa selvitetään ja otetaan huomioon maankäyttö- ja ra-

kennuslain yleiskaavan sisältövaatimuksissa tarkoitetut seikat. Kaavan hyväksymisestä 

vastaa Kauhavan kaupunginvaltuusto. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ohjaa kaavan laati-

mista ja valvoo kaavoituksen lainmukaisuutta. 

 

7)  

Suolinevan metsäautotien osakkaat/hoitokunta vaatii, että kaikki tietä koskevat  

käyttösopimukset ja -korvaukset tulee olla sovittuna valmiiksi tuulivoimayhtiön kanssa ennen 

kaavan mahdollista vahvistamista.  

Tieosakkaat/hoitokunta ei vastaa miltään osin mahdollisista tien kunnostamiskuluista eikä li-

sämaa-alueiden mahdollisista lunastamisista, jotka liittyvät tuulivoimapuiston mahdolliseen 

rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kaikki nämä kulut ja toimenpiteet ovat tuulivoimayhtiön vas-

tuulla ja ovat vastuussa tieosakkaille. Hoitokunnalla/Osakkailta on oikeus vain tienpitoon ja 

tien kunnossapitoon sekä tieosakasmaksujen määräämiseen/perintään vaadittaviin toimenpi-

teisiin eikä voi antaa lupaa muihin toimenpiteisiin tiealueella. 

Vastine: 

• Tuulivoimapuiston maanvuokrasopimuksiin liittyen yleiskaavaprosessiin ei voida sisällyt-

tää yksityisoikeudellisten sopimusten käsittelyjä. Yksityisoikeudelliset sopimusasiat eivät 

kuulu yleiskaavan vastineissa käsiteltäviin asioihin. 

 


