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KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 

Kaavan nimi:  Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Kaavan päiväys: 12.1.2015 kaavaluonnos 

Alueen määrittely: Suunnittelualue sijaitsee Laihian kunnassa Kattiharjun alueella. 

Kaavan laatija:  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Osoite:   Puistokatu 2A, 40100 Jyväskylä 

Sähköposti:  tuomo.jarvinen@fcg.fi 

Projektinumero: P21463 

Vireilletulo:  Laihian kunta 28.10.2013 (KH § 368) 

Luonnos nähtävillä: 

Ehdotus nähtävillä: 

Kunnanvaltuusto hyväksynyt: 

1 JOHDANTO 

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle, Laihian ja 

Isonkyrön kuntien alueelle. Kattiharjun tuulivoimapuiston alueelle tullaan suunnitelmien 

mukaan rakentamaan enintään 75 tuulivoimalaa.  Voimaloista 30 kpl sijaitsee Laihian 

kunnassa ja 45 kpl Isonkyrön kunnassa. Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava-

alueen koko on noin 4450 hehtaaria, josta Laihialle sijoittuu noin 1630 ha. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) käytetyn tuulivoimalatyypin yksik-

köteho on noin 3 MW, jolloin Kattiharjun tuulivoimapuiston kokonaisteho tulisi olemaan 

noin 225 MW. 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentami-

nen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- 

ja huoltoteistä. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston 

rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ot-

taen. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat 

maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. 

Tuulivoimalat sijoitetaan yksityisten maanomistajien omistamalle alueelle, jonka pinta-

ala on noin 1630 ha. Prokon Wind Energy Finland Oy huolehtii vuokraesisopimusten te-

kemisestä maanomistajien kanssa.  

Kattiharjun tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten 

arvioinnista annetun lain (458/1994) ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). YVA-ohjelma valmistui marras-

kuussa 2013 ja yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi siitä 

lausuntonsa 30.1.2014.  

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavassa laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 

77a §:n mukaisesti siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan 

myöntämisen perusteena. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy 

Laihian kunnanvaltuusto omalta osaltaan ja Isonkyrön kunnanvaltuusto omalta osal-

taan. Osayleiskaava ei ole kuntien yhteinen osayleiskaava. 
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1.1 Suunnitteluorganisaatio 

Tuulivoimapuistohankkeesta vastaava Prokon Wind Energy Finland Oy sopii Laihian 

kunnan kanssa osayleiskaavan laatimisesta kaavoitussopimuksella. 

Laihian kunnan puolesta työtä ohjaa Mikael Yritys, vs. maanmittausteknikko sekä Juha 

Rikala, kunnanjohtaja 

Kaavoituksen laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, arkkitehti Tuomo 

Järvinen ja Ins. AMK Susanna Paananen. 

2 SUUNNITTELU JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET 

2.1 Kaavaprosessi 

 

 

 

 Taulukkoa täydennetään kaavaprosessin edetessä. 

3 OSALLISET JA OSALLISTUMINEN 

Osalliset sekä osallistumista koskeva menettely on kuvattu kaava koskevassa osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osayleiskaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa järjes-

tetään yleisötilaisuus. 

4 NYKYTILANNE 

Kattiharjun tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu pääosin metsämaalle, jolla harjoitet-

tavasta elinkeinotoiminnasta merkittävin on metsätalous. Hankealueen metsät ovat 

pääasiassa havumetsää tai sekametsää ja ne kasvavat noin 5-20 metriä korkeaa puus-

toa. Harvapuustoisia alueita on etenkin alueen länsiosassa, laajimmat avosuot ovat 

Teerineva Laihian ja Isonkyrön kunnanrajan tuntumassa sekä Talasneva Isonkyrön 

kunnan alueella, hankealueen lounaisosassa. 

Hankealueen elinkeinotoiminnasta maatalouden osuus on vähäinen. Hankealueen reu-

namille sijoittuu vain muutamia laajempia peltoalueita, mutta Naara- ja Laihianjoen 

rannat hankealueen läheisyydessä ovat tiiviissä maatalouskäytössä.  

Hankealueen halki kulkee lounas-koillinen suuntaisesti kolme paikallistietä, Torstilantie, 

Konnonperäntie ja Kempintie. Alueella olevaa metsäautotieverkostoa voidaan hyödyn-

tää tuulivoimapuiston rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Alueelle sijoittuu myös käy-

tössä oleva moottorikelkkaura. 

Kaavaprosessi Ajankohta 

Vireilletulokuulutus 28.10.2013 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu  12.9.2013 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

nähtävillä 
14.11-16.12.2013 

Työneuvottelu ELY-keskus 30.9.2014 

Valmisteluvaiheen kuuleminen  

kaavaluonnoksen nähtävilläolo 
Tammikuu 2015 

Viranomaisneuvottelu Toukokuu 2015 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 
Kesäkuu – elokuu 2015 

 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (tarvit-

taessa) 

 

 

Osayleiskaavan hyväksyminen  Elokuu - Lokakuu 2015 
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4.1 Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus 

Kattiharjun tuulivoimapuisto sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Laihian kun-

takeskuksesta kaakkoon ja noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä Isonkyrön kuntakes-

kustasta lounaaseen. 

 

Kuva 1 Kattiharjun tuulivoimapuiston likimääräinen sijainti 

 Asutus 4.1.1

Tuulivoimaloiden suunniteltuihin rakennuspaikkoihin nähden lähimmät asuinrakennuk-

set sijoittuvat Laihian kunnan alueella Kylänpäähän, hankealueen länsipuolelle.  

Lähiseudun maaseutumainen asutus on keskittynyt hankealueen pohjois-koillispuolella 

kulkevan Naarajoen sekä lounais-länsipuolella kulkevan Laihianjoen ja sitä myötäilevän 

valtatie kolmen läheisyyteen. Tiiveintä asutus on Laihian Kylänpää ja Jokikylän sekä 

Isonkyrön Seljänkankaan alueella. Kylänpäässä sijaitsee koulu noin 2,4 km etäisyydellä 

lähimmästä tuulivoimalasta. Laihianjokivarren pohjalaistalot Kylänpään alueella on 

määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi. 

 Maanomistus 4.1.2

Kattiharjun tuulivoimapuiston suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. 

Hanketoimija on tarjonnut tasapuolisesti kaikille maanomistajille maanvuokrasopimus-

ta. n. 70 % maanomistajista on vuokrasopimuksen tehnyt. Tuulivoimaloiden paikat 

suunnitellaan siten, että ne ovat kokonaisuudessaan (myös lapoineen) aina vuokratulla 

maalla. 

 Liikenne 4.1.3

Hankealueen lounaispuolella kulkee pohjois-eteläsuunnassa Tampereentie (valtatie nro 

3). Pohjoispuolella on Allisentie nro 17603 (Jakkula), joka muuttuu Isonkyrön puolella 

Naarajoentieksi nro 17561 (Torstila-Ventälä) ja Seljäntieksi nro 17581 (Valtaala-
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Naarajoki). Hankealueen luoteisnurkkaa sivuaa kolmostieltä Torstilan kohdalla erkaneva 

Torstilantie, joka yhtyy pohjoisessa Naarajoentiehen. 

Kuljetukset on alustavasti suunniteltu toteutettavan valtatieltä 3 Raattanevantien  kaut-

ta hankealueelle.  

 

Kuva 2 Hankkeen pääkuljetusreitit sekä liikennemäärät hankealueen läheisyydessä vuonna 2011 
(Liikennevirasto 2013). Kvl=keskimääräinen vuorokausiliikenne, kvl ras = raskaiden ajoneuvojen 
keskimääräinen vuorokausiliikenne. Laihian kaava-alue on osoitettu kuvassa nuolella.  
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4.2 Aluetta koskevat suunnitelmat 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 4.2.1

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä on varmistaa valtakunnallisesti 

merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa se-

kä valtion viranomaisten toiminnassa. Näitä ovat: 

 Toimiva aluerakenne 

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 

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

kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 

niiden toteutumista. 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevat erityisesti toimivat yhteysver-

kostot ja energianhuoltoa koskevat tavoitteet: 

 Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään 

uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalasku-

paikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasil-

mailun tarpeet. 

 Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköi-

hin. 

 Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueiden käytössä ja alueidenkäytön 

suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröi-

vä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, ar-

vokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. 

 Maakuntakaava 4.2.2

Suunnittelualue on osa Pohjanmaan maakuntakaavaa, jonka ympäristöministeriö on 

vahvistanut 21.12.2010.  
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Kuva 3 Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti maakuntakaavalla 

Kaavoitettavalle alueelle Laihian kunnan alueelle sijoittuu ohjeellinen ulkoilureitti. 

 

  

’ 

Kaava-alueelle sijoittuu myös tärkeä ve-

denhankintaan soveltuva pohjavesialue. 

 

 

 

Mer-

kinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (I luokan) ja veden-

hankintaan soveltuvat (II luokan) pohjavesialueet. 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on si-

joitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista. 

Tärkeille tai vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ei tule sijoittaa mm. uusia 

turkistarhoja, karjasuojia tai lantavarastoja eikä sellaisia teollisuuslaitoksia, joissa käsi-

tellään vaarallisia aineita. Uusien teiden ja lentokenttien rakentamista pohjavesialueille 

tulee välttää. Pohjavesialueille sijoittuva taaja haja-asutus tulee viemäröidä ja jäteve-
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det käsitellä pohjavesialueiden ulkopuolella. Maa-ainesten ottamista ei tule suunnitella 

vedenottamon tai suunnitellun vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle. 

 

 

 

Alueen pohjoispuolelle sijoittuu myös pyö-

räilyreitti. 

 

 

 

 

 

 

Kaavoitettavan alueen pohjoispuolelle sijoittuu voimansiirtojohto sekä aluevaraus uu-

delle voimansiirtojohdolle. Merkinnällä osoitetaan valtakunnalliseen kantaverkkoon tai 

seudulliseen alueverkkoon kuuluvat 110 kV, 220 kV ja 400 kV:n linjat. Linja-alueilla on 

voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

 

 

Kaa-

voitettavan alueen länsipuolelle sijoittuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta valtakunnallisesti arvokas alue. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ar-

vokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. 

Sekä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen tai mai-

sema-alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee edistää alueiden kult-

tuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otet-

tava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuu-

det, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus. 

Länsipuolelle aluetta sijoittuu mv-5 alue. 

 

 

 

Mer-

kinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita ja Laihiaa koskee eritys-

määräys: Ainutlaatuinen, rikas rakennus- ja muinaisjäännöskanta. 

Kaavoitettavan alueen länsipuolelle sijoittuu kmk-alue. 
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Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuun liittyvää vyöhykettä, jolla kehitetään erityisesti 

kaupungin, hyvien liikenneyhteyksien ja maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa 

elinkeinotoimintaa, etätyötä ja asumista. 

Alueiden käytön suunnittelussa asutus, palvelut ja työpaikat tulee ohjata ensisijaisesti 

olemassa oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin. Alueen uudisrakentamista on ohjattava si-

ten, että se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti olemassa olevan asutuk-

sen, palveluiden sekä liikenneyhteyksien läheisyyteen. Suunnittelussa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota joukkoliikenteen kehittämiseen. Maankäytön suunnittelussa on tur-

vattava joki- ja kulttuurimaiseman sekä hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen. 

Alueidenkäytöllä tulee jokilaaksojen valuma-alueilla tapahtuvat toiminnot ohjata niin, 

että edistetään vesistöjen tilan paranemista. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille 

alueille. 

Kaavoitettavan alueen  länsi- ja eteläpuolle sijoittuu parannettava tielinja liittymäjärjes-

telyineen. 

 

 

 

Merkinnällä osoi-

tetaan ne tieosuudet, joilla on erillisselvityksissä todettu olevan valtakunnallisesti tai 

maakunnallisesti merkittävää liikenteellistä parantamistarvetta. Tiealueella on voimassa 

MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 Pohjanmaan maakuntakaava, vaihemaakuntakaavat 4.2.3

Vaihemaakuntakaava 1 "Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla" vahvis-

tettiin ympäristöministeriössä 4.10.2013.  Kattiharjun tuulivoimapuiston alueelle ei ole 

osoitettu aluevarauksia vaihemaakuntakaava 1:ssä. 

Vaihemaakuntakaava 2 : Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjan-

maalla. 

Vaihemaakuntakaavassa 2 tarkastellaan energiahuoltoa koko maakunnan alueella. Uu-

siutuvia energiavaroja ja niiden sijoittumista käsittelevä selvitys valmistui syksyllä 

2012. Selvityksessä painotetaan tuulivoimatuotantoa. Vaihemaakuntakaava 2 pohjau-

tuu selvitykseen, jonka tavoitevuosi on 2030. 

Aloitusvaiheessa laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.10.–

13.11.2009. Maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 19.12.2011. Se oli julkisesti 

nähtävillä 16.1.–17.2.2012 välisen ajan. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on 

valmisteltu kaavaehdotus, joka käsiteltiin maakuntahallituksessa 18.2.2013. Kokouk-

sessaan maakuntahallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 11.3–9.4.2013 vä-

liseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaisilta lausun-

not ja osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutuksia ehdotuksesta. Vastineet annettui-

hin lausuntoihin ja muistutuksiin käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 

21.10.2013. Natura-arviointi valmistui 27.7.2013. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.5.2014 vaihemaakuntakaava 2:n, ja se 

on lähetetty ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Vaihemaakuntakaavassa on osoi-

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus  12 (76) 

    

12.1.2015    

    

 

 

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, 

www.fcg.fi  

Kattiharju_kaavaselostus_Laihia_valmisteluvaihe.docx 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

tettu 30 tuulivoimaloiden aluetta, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisille tuuli-

voimapuistoille. 

Kaavaehdotuksessa Kattiharjun hankealue sijoittuu osittain tuulivoimaloiden alueelle. 

 

Kuva 4  Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2, kaavaehdotus. Suunnittelualue osoitettu likimääräi-
sesti kuvassa. 

 Yleis- ja asemakaavat 4.2.4

Kattiharjun tuulivoimapuisto rajoittuu Valtateiden vaikutusalueen osayleiskaavaan sekä 

Jokikylän osayleiskaavaan. Molemmat osayleiskaavat ovat vahvistettuja. 

Tuulivoimapuiston lähialueille on osoitettu em. kaavoissa seuraavia kaavamerkintöjä: 
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Kuva 5 Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueeseen rajoittuvat voimassa olevat 
osayleiskaavat. Laihian ja Isonkyrön kunnanraja on osoitettu kuvassa sinisellä nuolella. Kattihar-
jun tuulivoimapuiston osayleiskaavan alue on osoitettu kuvassa sinisellä aluerajauksella. 

Kaavoitettavan alueen läheisyydessä ei sijaitse asemakaavoitettuja alueita. 

4.3 Luonnonolot 

Hankkeen YVA-prosessia ja kaavoitusta varten on laadittu kattavat luotoselvitykset 

vuosien 2012-2014 aikana. Selvitysten menetelmät ja tulokset on kuvattu yksityiskoh-

taisesti erillisraporteissa: Muutto- ja pesimälinnusto raportti - Jouni Kannonlahti/Vaasan 

yliopisto, Kanalintujen soidinselvitys – Tuomo Pihlaja/FCG, Liito-oravaselvitys - Tuomo 

Pihlaja/FCG, Lepakkoselvitys – Tuomo Pihlaja/FCG ja Kasvillisuus ja luototyyppiselvitys 

– Jari Kärkkäinen/FCG. Raportin laatijoiden lisäksi muut selvityksiin osallistuneet henki-
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löt on esitelty raporteissa. Riistalajiston osalta menetelmät ja tulokset on raportoitu 

YVA-selostuksessa näiden erillisraporttien lisäksi. 

 Maa- ja kallioperä 4.3.1

Hankealue sijoittuu Pohjanmaan maakunnan länsiosaan. Pohjanmaan alueen topografia 

on tasainen ja joet ovat herkkiä tulvimaan (Pohjanmaan liitto 2012). Hankealueen pin-

nanmuodot ovat noin tasolla 20–63 metriä meren pinnan ylä-puolella (mpy). 

Pohjanmaalla Vaasan seudun eteläpuolinen alue kuuluu Pohjanmaan svekofenniseen 

liuskejaksoon, joka on syntynyt noin 1900 miljoonaa vuotta sitten. Myös hankealueesta 

pääosa on kallioperältään kiillegneissiä, luoteisosan kumpareet lisäksi granitoidia (GTK 

2011). Hankealueelle tai sen lähelle ei sijoitu geologisesti arvokkaita muodostumia tai 

suojeltavia kallioalueita. 

Pohjanmaalla kallioperää peittävä yleisin maalaji on moreeni. Moreenimuodostumista 

yleisempiä ovat drumliinit, kumpumoreenit ja De Geer –moreenit. Erityisesti Vaasan 

seudulla esiintyville kumpumoreeneille on tyypillistä suuret pinta-lohkareet (Pohjan-

maan liitto 2012). Hankealue on maaperältään pääosin sekalajitteista moreenia ja kal-

liota. Pintalohkareita esiintyy länsi- ja pohjoisosassa. Soistuneissa painanteissa esiintyy 

turvetta (GTK 2010). 

Hankealueen sijainnista ja maanpinnan korkeustasosta johtuen happamien sulfaatti-

maiden esiintyminen hankealueella on mahdollista. Esiintymislodennäköisyyden arvioi-

daan olevan pääosin hyvin pieni. 

 Pinta- ja pohjavedet 4.3.2

Pienvesiä hankealueella on vain vähän. Alueella virtaavat purot ovat merkittävässä 

määrin menettäneet luonnontilaansa perkauksen ja metsäojitusten johdosta. Kaava-

alueella on kaksi suorantaista lampea. 

Kaavoitettavalla alueella Laihialla sijaitsee Perkiönmäen pohjavesialue ja Matomäen 

kohdalla kapealti eteläosa Allisen pohjavesialueesta. 
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Kuva 6 Pohjavesialueet ja Natura 2000-alueet sekä muut suojelualueet kaava-alueella ja sen lä-
heisyydessä. 

 Natura- ja suojelualueet 4.3.3

Lähin lintudirektiivin (SPA, Special Protection Area) perusteella Natura 2000-verkostoon 

liitetty Natura-alue on Levaneva (FI0800032) noin 10.8 km etäisyydellä kaava-alueen 

eteläreunasta). Alueelle on perustettu kohteen pääosin kattava valtion luonnonsuojelu-

alue. Levanevan alue muodostuu useista erilaisista keidassuokomplekseista, jotka 

edustavat Rannikko-Suomen kermikeitaiden luontoa. Suotyypeistä alueella ovat vallit-

sevia rahkarämeet ja -nevat, lyhytkortiset nevat, kalvakkanevat sekä isovarpuiset ja 

tupasvillarämeet. Alueella on monipuolinen ja runsas pesimälinnusto. Lisäksi alueella on 

huomattava merkitys linnuston muutonaikaisena levähdysalueena 

(http://www.ymparisto.fi/). Seuraavaksi lähimmät lintudirektiivin perusteella liitetyt 

Natura-alueet sijaitsevat yli 20 km etäisyydellä hankealueesta. 

Kaava-aluetta lähimmät Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI, Si-

tes of Community Importance) liitetyt alueet ovat yli kymmenen kilometrin etäisyydel-

lä.  

Kaava-alueen eteläpuolella oleva Levaneva on myös FINIBA-alue. Alueen kriteerilajit 

ovat pesimälinnustosta suokukko, jänkäkurppa, pikkukuovi, liro ja yksi salattu laji. 
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Etäisyys kaava-alueesta on noin 10.8 km. Seuraavaksi lähimmät FINIBA-alueet sijait-

sevat yli 20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

Lähin IBA-alue, Sundominlahti-Söderfjärden sijoittuu noin 25 kilometriä hankealueen 

luoteispuolelle. Alueiden kriteerilajeja ovat muutonaikaiset metsähanhi, merihanhi, lau-

lujoutsen, kurki ja pesimälajeista pikkulokki (Heath & Evans 2000). Kohde on myös FI-

NIBA-alue, jossa edellisten lisäksi kriteerilajeja ovat muutonaikaiset haapana, nokika-

na, suokukko ja pikkulokki. 

Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on yksityinen 

Tuomilaakson lehdot, joka sijaitsee noin 2,2 kilometrin etäisyydellä hankealueen poh-

joispuolella. Muut suojelualueet sijoittuvat yli viiden kilometrin etäisyydelle kaava-

alueesta (OIVA 2013). 

Suojeluohjelmien kohteista soidensuojeluohjelmaan kuuluva Talasneva sijaitsee kaava-

alueen kaakkoispuolella noin 3 kilometrin etäisyydellä. Kohteen kuvauksessa suon kas-

villisuus on karua. Suolla kasvillisuutta leimaa isovarpu-, rahkaräme sekä lyhytkorsi- ja 

suursaraneva (Soidensuojelun perusohjelma. Maa- ja metsätalousministeriön soiden-

suojelutyöryhmä. Komiteanmietintö 1977:48). Talasnevalle ei ole perustettu luonnon-

suojelualuetta. 

Kaava-alueen pohjoispuolella 1,8 km etäisyydellä on Tuomaanmäen arvokas kallioalue. 

Hankealueen eteläpuolella on Levanevan FINIBA-alue, joka kuuluu pääosin myös mui-

hin suojeluohjelmiin. Alueen kriteerilajit ovat pesimälinnustosta suokukko, jänkäkurppa, 

pikkukuovi, liro ja yksi salattu laji. Etäisyys tuulivoimapuistosta on noin 8,7 km 

Seuraavaksi lähimmät FINIBA-alueet sijaitsevat yli 20 kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta. 

Lähin IBA-alue, Sundominlahti-Söderfjärden sijoittuu noin 25 kilometriä hankealueen 

luoteispuolelle. Alueiden kriteerilajeja ovat muutonaikaiset metsähanhi, merihanhi, lau-

lujoutsen, kurki ja pesimälajeista pikkulokki (Heath & Evans 2000). Kohde on myös FI-

NIBA-alue, jossa edellisten lisäksi kriteerilajeja ovat muutonaikaiset haapana, nokika-

na, suokukko ja pikkulokki. 

 Kasvillisuus- ja luontotyypit 4.3.4

Arvokkaat luontokohteet ja kasvillisuuden yleispiirteet kartoitettiin rajaamalla paikkatie-

toaineistojen perusteella alueet, joilla voi esiintyä arvokkaita kohteita ja kohdentamalla 

maastoinventointi näille alueille. Lisäksi tehtiin yleisiä havaintoja alueen kasvillisuudes-

ta. Kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin maastossa yhteensä 10 henkilötyöpäi-

vää. Maastoinventoinnissa kohteilla tehtiin tarkempi elinympäristöluokitus ja rajattiin 

arvokkaat kohteet sekä kirjattiin arvokkaat lajit, mikäli niitä havaittiin. Maastotyö teh-

tiin 2.7–4.7.2013 ja täydennettiin 1.10.2014. Maastokartoituksesta vastasivat FM Jari 

Kärkkäinen, FM Tuomo Pihlaja ja FT Marjo Pihlaja. 

Kaava-alue on pääosin metsätalousaluetta, jossa nuorten metsäikäluokkien osuus ko-

konaisalasta on vallitseva. Metsät ovat mäntyvaltaisia ja pääosin kuivahkoja ja tuoreita 

kankaita. Rehevämpien metsätyyppien esiintymien painottuu alueella olevien peltojen 

läheisyyteen. Rehevämmillä alueilla on kuusivaltaisia metsiä, joissa myös lehtipuiden ja 

etenkin haapojen osuus puustosta on paikoin merkittävä. Alueen niukat lehdot sijoittu-

vat pääosin peltojen välittömään läheisyyteen. 

Pienvesiä kaava-alueella on vain vähän ja suurin osa ei ole enää luonnontilassa. Alueel-

la on joitain suorantaisia lampia. Alueella virtaavat purot ovat merkittävässä määrin 

menettäneet luonnontilaansa perkauksen ja metsäojitusten johdosta. 
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Kaava-alueen sisällä on jonkun verran viljeltyjä peltoja, ja näiden ympäristössä myös 

melko runsaasti metsittyneitä vanhoja peltoja, niittyjä ja laitumia. 

Kaava-alueen soita on ojitettu laajalti. Ojitetut suot ovat pääasiassa rämeitä. Alueella 

on kuitenkin useita luonnontilaisena tai sen kaltaisena säilyneitä soita, joista Teerineva 

ovat kooltaan merkittävä. Ojittamattomilla soilla kasvillisuus on karua. Niillä esiintyy 

erityyppisiä rämeitä ja nevoja. 

 

Kuva 7 Arvokkaiden luontokohteiden sijainti ja muiden suojelullisesti merkityksellisten lajien ha-
vaintopaikat. 

 Arvokkaat luontokohteet 4.3.5

Selvitysten perusteella alueelta on rajattu kahdeksan arvokasta luontokohdetta. Arvok-

kaat kohteet ovat pääosin soita. Lisäksi mukana on yksi vanhan metsän kohde ja yksi 

lampi. 
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Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä tunnistetut arvokkaat luontoalueet. Kohteiden 
tarkemmat kuvaukset on esitetty liitteenä olevassa Kasvillisuus ja luontotyypit raportissa. 

Kohteen nimi ja nu-
mero 

Arvoluokka Kuvaus 
Pinta-ala 

[ha] 

Kalurämäkkä 
Paikallisesti 
merkittävä 

Luonnontilainen rämesuo, isovarpu-
räme. 

5,1 

Korvenrämäkkä 
Paikallisesti 
merkittävä 

Luonnontilainen rämesuo, isovarpu- 
ja kangasräme. 

6,6 

Matomäen vanha met-
sä 

Kansallisesti 
arvokas 

Vanha metsä, liito-oravan elinalue, 
kuivahko-lehtomainen kangas. 

10,9 

Nimetön suo, Matomäki 
Paikallisesti 
merkittävä 

Luonnontilainen rämesuo, kangas- ja 
isovarpuräme. 

20,5 

Pohjaisjärvi 
Paikallisesti 
merkittävä 

Pienvesikohde, soistunut järvi. Ran-
noilla sara- ja pensasluhta sekä iso-
varpuräme. 

1,8 

Pullilakson suot 
Paikallisesti 
merkittävä 

Kaksi pientä luonnontilaista suota, 
suursaraneva, sararäme ja –korpi 
sekä isovarpuräme. 

3,0 

Teerineva 
Seudullisesti 
arvokas 

Luonnontilainen suo, valtaosin iso-

varpurämettä, tupasvillarämettä, 
lyhytkorsirämettä, sararämettä ja 
suursaranevaa. 

100,3 

Trippainen 
Paikallisesti 
merkittävä 

Kaksi luonnontilaista korpisuota, 
harvapuustoista hieskoivuvaltaista 
sarakorpea. Lisäksi laidalla on tupas-
villa- ja isovarpurämettä. 

4,5 

 

 Eläimistö 4.3.6

Eläimistöä havainnoitiin kaikkien maastokäyntien yhteydessä. Lepakkoselvityksiä tehtiin 

yhteensä kolmena yönä koko hämärän ja pimeän ajan. Selvityksiä tehtiin 2.-3.7. ja 

10.–12.7 yhteensä 6 henkilötyöpäivää. Liito-oravaselvitykset tehtiin 28.6.–5.7.2013 vä-

lisenä aikana, jolloin kartoituksiin käytettiin yhteensä 12 työpäivää. Ennen maastokäyn-

tiä tarkastettavat kohteet, mahdolliset liito-oravan esiintymisalueet, valittiin karttatar-

kastelun ja ilmakuvien perusteella. Kohteiksi valittiin varttuneet ja vanhat kuusi-, kuu-

siseka- ja lehtipuusekametsät. Lisäksi muut maastossa havaitut varttuneet kuusimetsät 

tarkistettiin. Tarkentava kartoitus 29.–30.4. 2014 suunnattiin vuonna 2013 tunnistet-

tuihin lajille mahdollisiin elinympäristöihin, joissa lajia ei tuolloin tavattu. Maastokartoi-

tuksesta vastasivat FM Jari Kärkkäinen, FM Janne Partanen, FM Tuomo Pihlaja ja FT 

Marjo Pihlaja. 

Hankealueella tavattavan nisäkäslajiston voidaan olettaa edustavan seudulle tyypillistä 

havumetsävyöhykkeen lajistoa. Maastoselvityksissä alueella havaittiin mm. hirvi ja 

metsäjänis. Hirvikannan todettiin maastokäyntien perusteella olevan ainakin kesäaika-

na vahvan ja tasaisesti koko hankealueella havaittiin jälkiä ja makuupaikkoja. Lajille on 

paljon taimikoita ja tiheiköitä tarjolla ruokailu ja makuupaikoiksi. 
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Vuoden 2013 ja 2014 kartoituksessa kaava-alueella havaittiin kolme liito-oravan elinpii-

riä. Elinpiirit todettiin rehevähköillä alueilla, joilla esiintyy varttunutta kuusta ja haapaa. 

Pääosalla hankealuetta metsät ovat lajille liian nuoria tai karuja. 

Kartoituksen yhteydessä havaittiin pohjanlepakoita kolmessa paikassa tuulivoimapuis-

ton alueella. Kaava-alueella pohjanlepakko havaittiin kahdessa paikassa, Teerinevan 

lounaispuolella ja Villamin peltojen alueella. Lepakoiden esiintyminen oli alueella tavan-

omaista, eikä alueella todettu merkittäviä lepakoiden lisääntymis- ja elinalueita. 

 Linnusto 4.3.7

Pesimälinnusto 

Hankealueen pesimälinnustoa on kartoitettu vuonna 2013 touko-kesäkuussa kahden 

henkilötyökuukauden työpanoksen verran (Jouni Kannonlahti / Vaasan yliopisto). Lisäk-

si keväällä 2014 alueella tehtiin tarkempi metson ja teeren soidinalueiden kartoitus 

kiertämällä lajien soitimille soveltuvat ympäristöt ja paikat, joista pesimälinnustokartoi-

tusten yhteydessä oli havaintoja ko. lajeista. Soitimia kartoitettiin kahden vuorokauden 

aikana 30.4.–1.5.2014. 

Suomen uusimman lintuatlaskartoituksen mukaan kaava-alueen atlaskartoitusruudussa 

pesii 81 lajia (Valkama ym. 2011). Vuoden 2013 pesimälintukartoituksissa havaittiin 

yhteensä 95 eri lintulajia Näistä varmasti tai todennäköisesti alueella pesiviä oli 66. Lo-

put 29 joko eivät pesi alueella tai pesintä on vain mahdollista. Tarkemmalla koealalla 

havaittiin 40 eri lintulajia ja 462 reviiriä. Näin ollen lintutiheydeksi tuli 6,42 lintuparia 

per hehtaari, mikä on varsin korkea arvo. Laskenta-ala oli kuitenkin koko alueeseen 

verrattuna ympäristössä, jossa pienellä alueella on monen tyyppisiä ja reheviä elinym-

päristöjä sekä suon, pellon ja metsän reuna-alueita. Tällaisilla paikoilla tiheydet ovat 

usein keskimääräistä metsämaastoa selvästi runsaammat. Selvityksen kymmenen run-

saslukuisinta pesimälajia runsausjärjestyksessä olivat peippo, pajulintu, metsäkirvinen, 

vihervarpunen, sepelkyyhky, tiltaltti, punarinta, laulurastas, harmaasieppo ja rautiai-

nen. 

Kaava-alueella ei lähtötietojen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013, Rengastustoimisto 

2012) perusteella ole tiedossa petolintujen pesäpaikkoja. Sääksen, merikotkan tai 

maakotkanpesiä ei havaittu myöskään maastokartoituksissa. Luonnontieteellisen kes-

kusmuseon sääksirekisterin mukaan lähimmät kalasääsken pesät sijaitsevat noin 30 ki-

lometrin etäisyydellä hankealueesta. Lähimmät merikotkan pesät sijoittuvat yli 30 kilo-

metrin etäisyydelle hankealueen länsipuolelle (Pohjanmaan ELY-keskuksen merikotka-

rekisteri 2012). Myös alueellisilta lintuyhdistyksiltä (SSLTY) tiedusteltiin arkistohavain-

toja suojelullisesti arvokkaista lajeista. Arkistohavainnoissa ei ollut maastoselvityksiä 

merkittävästi täydentäviä havaintoja. 

Pesimälinnustoselvityksen (J. Kannonlahti 2013 / Vaasan yliopisto) mukaan kaava-

alueella on vahva teeri – ja metsokanta. Kantojen kooksi arvioitiin molempien lajien 

osalta laskennallisesti noin 80 paria. Arvioon sisältyvät myös suunnitellun tuulivoima-

puiston Isonkyrön puoleiset osat.  Teeren tärkeimmät soidinpaikat ovat alueen luon-

nontilaisina tai niiden kaltaisina säilyneillä avosoilla. Kaava-alueen merkittävin soidin-

paikka sijaitsi Teerinevalla, jossa arvioitiin olevan noin 10 kukon soidin. Teeri ei ole eri-

tyisen vaatelias soidinpaikan luonnontilaisuuden suhteen ja osa linnuista havaittiinkin 

soitimella alueella tai sen ympärillä sijaitsevilla pelloilla. Hajahavaintoja muutamista 

kukoista kertyi lähes koko hankealueelta pelloilta ja hakkuuaukeilta. 

Kaava-alueelta ei todettu metson soidinalueita. 
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Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä havaitut tärkeimmät teeren soidinpaikat (yli 5 soivaa kuk-
koa). 

Soidinpaikka Kuvaus Kukkojen määrä Havainto-

vuosi 

Suorssaneva Peltoaukea 13 2013 

Teerineva Luonnontilainen avosuo 10 2013 

 

Muuttolinnusto 

Kevätmuuttoa seurattiin yhteensä 100 henkilötyötunnin ajan 10.4.–10.6.2013 välisenä 

aikana ja syysmuuttoa yhteensä 100 henkilötyötunnin ajan 6.8.–11.12.2013 välisenä 

aikana (Jouni Kannonlahti / Vaasan yliopisto). 

 Yleiskaavaan merkityt luontokohteet 4.3.8

Merkintä: Merkinnän peruste 

 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITTÄIN TÄRKEÄ ALUE 
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luontoar-
vot sekä niiden säilymisedellytykset. 

 

Trippainen: Kaksi suota, joissa kasvillisuus on harvapuustoista hieskoivuvaltaista sa-

rakorpea. Lisäksi laidalla on tupasvilla- ja isovarpurämettä. 

Kohteella on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö: vähäpuustoiset jouto- ja kitu-

maan suot. 

Pullilakson suot: Kaksi pientä suota, joissa kasvillisuus on suursaranevaa, sararämet-

tä ja -korpea sekä isovarpurämettä. 

Kohteella on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö: vähäpuustoiset jouto- ja kitu-

maan suot. 

Teerineva: Maisemaltaan ja kasvillisuudeltaan edustava suo, missä kasvillisuus on val-

taosin isovarpurämettä, tupasvillarämettä, lyhytkorsirämettä, sararämettä ja suursara-

nevaa. Keskiosalla on avointa suota ja laiteella on puustoista rämettä. 

Kohteella on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä: vähäpuustoiset jouto- ja ki-

tumaan suot ja kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soil-

la, joissa luontainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana. 

Pohjaisjärvi: Pienvesikohde, jolla on linnusto- ja kasvillisuusarvoja. Järven rantaa 

kiertää sara- ja pensasluhta. Luhdan reunalla on hieman isovarpurämettä. Pesimälin-

nustoon kuuluvat mm. metsäviklo ja kurki. 

Kohteella on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö: vähäpuustoiset jouto- ja kitu-

maan suot ja luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensas-

kasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus 

Nimetön suo, Matomäki: Luonnontilainen kangasrämeen ja isovarpurämeen luonneh-

tima alue. 

Kalurämäkkä: Pääosin luonnontilainen rämesuo. Kasvillisuus on isovarpurämettä 
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4.4 Maisema ja kulttuuriympäristö 

 Suurmaisema ja maisemarakenne 4.4.1

Kattiharjun tuulivoimapuiston alue muodostuu eheästä metsäkokonaisuudesta, joka on 

pääasiallisesti metsätalouden toiminnan muokkaama. Metsien vuoksi hankealue koos-

tuu maisemallisesti pääosin ns. suljetusta tilasta.  Avoimia tiloja on havaittavissa esi-

merkiksi suo- tai peltoalueiden sekä avohakkuu/nuoren metsän muodossa. 

Laihian kunta kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 

(1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Pohjanmaalle sijoittuvaan ja Etelä-

Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun. 

Etelä-Pohjanmaan kulttuurimaisemaa leimaavat jokilaaksojen ympäristön viljavat savi-

kot. Kyläalueet sijoittuvat jokien töyräille, vuosittaisten tulvien ulottumattomille. Järviä 

seudulla on vähän. 

Vakituinen asutus on keskittynyt jokilaaksojen ja teiden varsille, hanketta ympäröiville 

alueille. Alueen länsipuolelle, valtatien kolme varteen sijoittuvat mm. Jakkula, Isokylä, 

Torstila ja Kylänpää. Hankealueen lounais – eteläpuolella ovat Jokikylä ja Kasinkylä. 

Pohjoispuolella Naarajoentien varressa sijaitsee mm. Naarajoki ja Seljänkangas.  

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Tekstissä on käsitelty koko tuulivoimahankealuetta, josta osa sijoittuu Laihian, osa 

Isonkyrön kunnan puolelle. 

Kyrönjokilaakso (MAO100101) on hankealuetta lähimpänä sijaitseva valtakunnallisesti 

arvokas maisema-alue. Alue on valittu Suomen kansallismaisemaksi (Kyrönjokivarsi ja 

eteläpohjalaiset viljelylakeudet) ympäristöministeriön kansallismaisematyöryhmässä 

vuonna 1992. Kansallismaisemilla ei ole hallinnollista merkitystä, mutta niillä on voima-

kas symboliarvo ja yleisesti tunnustettu merkitys kansallisessa kulttuurissa, historiassa 

tai luontokuvassa (Kansallismaisemat 2013). 

Maisema-alue sijaitsee Kyröjoen varrella, jonka ympäristössä viljelyalueet levittäytyvät 

paikoin jopa neljän kilometrin etäisyydelle joen uomasta. Tasainen peltolakeus muuttuu 

jokilaaksosta etäännyttäessä loivasti kumpuilevaksi, metsien ja soiden luonnehtimaksi 

vedenjakaja-alueeksi. Yhtenäisestä viljelyvyöhykkeestä haarautuu peltoalueita eri 

suuntiin. 
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Kuva 8 Hankealueen lähiympäristöön sijoittuvat arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt. 
Laihian kaava-alue on osoitettu kuvassa nuolella.  

Ilmajoen Alajoki-niminen alue (MAO100102), sijoittuu lähimmillään noin 11 kilomet-

rin etäisyydelle Kattiharjun tuulivoimapuiston voimaloista. Maisema-alue on Kyrönjoen 

ja sen sivujokien laaksoihin levittäytyvä viljelylakeus (Ilmajoen Alajoki 2011). Viljelyla-

keus on Kyröjoen ympäristössä laajimmillaan noin viisi kilometriä leveä. 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellises-

ti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun 

ympäristön historiasta ja kehityksestä. Kattiharjun tuulivoimapuistosta alle 12 kilomet-

rin etäisyydellä sijaitsee kuusi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriym-

päristöä. 

Laihianjokivarren pohjalaistalot  

Laihianjokilaakson kyläasutus edustaa suomenkielisen Pohjanmaan vaurasta talonpoi-

kaisrakentamista. Rakennuskannan joukossa on useita perinteisessä asussaan säilynei-

tä pihapiirejä.  
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Orisbergin ruukinalue  

Orisberg on Pohjanmaan ensimmäinen, 1600-luvun lopulla perustettu rautaruukki. 

Ruukkiyhdyskunta kartanoineen ja kirkkoineen on poikkeuksellisen hyvin säilynyt.  

Laihian kirkko 

Laihian kirkko edustaa 1700- ja 1800-luvun taitteen kirkkosuunnittelua, joka on res-

tauroitu 1900-luvun alun kansallisromanttiseen tyyliin.  

Pertti länmäki ja Napuen taistelutanner  

Laurolan Pitkä-Perttilä on poikkeuksellisen pitkä ja näyttävä puolitoistakerroksinen poh-

jalaistalo, joka edustaa eteläpohjalaista rakennusperinnettä.  Perttilän läheisyydessä on 

Napuan taistelun kenttä, jolla käytiin Suuren Pohjan sodan ratkaissut taistelu.  

Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner sijaitsevat Kyrönjokilaakson valtakunnallisesti 

arvokkaalla maisema-alueella, joka on luokiteltu yhdeksi Suomen kansallismaisemista. 

Isonkyrön vanha ja uusi kirkko 

Kyrönjokivarteen rakennettu Isonkyrön kirkko on yksi Pohjanmaan seitsemästä keski-

aikaisesta kivikirkosta. Kyrönjoen toisella rannalla sijaitsee Isonkyrön uusi tiilikirkko 

1870-luvulta. Isonkyrön uusi kirkko kohoaa osin avoimien viljelymaisemien ympä-

röimänä metsäisellä mäellä.  

Ylistaron kirkko 

Kauas peltolakeuksille näkyvä, Markinsalon mäelle vv. 1847-1850 rakennettu "Ylistaron 

komiakirkko" kuuluu uusgotiikan varhaisvaiheen ensimmäisiin edustajiin maassamme. 

Kirkko seisoo Kyrönjoen töyräällä, Kirkonlahden rannalla. Kirkko on Suomen kolman-

neksi suurin ja siinä on istumapaikkoja n. 2500.  

Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt 

Hankealueen lähiympäristöön sijoittuu viisi maakunnallisesti tai seudullisesti merkittä-

viä kulttuuriympäristöjä. 

Laihianjoen kulttuurimaisema Kylänpää-Ruto vastaa pääosin valtakunnallisesti arvokas-

ta Laihianjokivarren pohjalaistalot –kohdetta. Se sijoittuu hankealueen länsi-

luoteispuolelle, josta etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 500 metriä. Samalle alueel-

le sijoittuu myös Laihian kirkonseutu (vrt. RKY 2009 Laihian kirkko), noin kuuden kilo-

metrin etäisyydelle lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista. 

Orisbergin kartano ympäristöineen (RKY 2009 Orisbergin ruukin alue) sijaitsee hanke-

alueen itäpuolella, noin 1200 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Lähimmän 

voimalan ja kartanon päärakennuksen välinen etäisyys on noin 2,7 km. 

Kyröjoen kulttuurimaisema on luokiteltu myös valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-

alueeksi. Se sijaitsee hankealueen pohjoispuolella, hieman yli kuuden kilometrin etäi-

syydellä 

 Muinaisjäännökset 4.4.2

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista inventointia Kattiharjun tuuli-

voimapuistohankealueella (Isonkyrön ja Laihian kunnat) sekä suunnitellulla Kattiharju- 

Seinäjoki voimajohtolinjauksella. Työ tehtiin 12. - 17.5 2014. 

Kattiharjun hankealueella inventoitiin tielinjat ja suunnitellut voimajohtolinjaukset sekä 

79 yht. 89 voimalapaikoista (voimalapaikkoja suoalueilla ja tasaisilla rämeillä ei inven-

toitu). Voimajohtolinjaus Kattiharju – Seinäjoki inventoitiin kokonaan suoalueita lukuun 

ottamatta. Inventoinnissa tarkastettiin 4 tunnettua muinaisjäännöskohdetta, lisäksi löy-
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tyi 5 uutta muinaisjäännöskohdetta ja 2 uuden ajan muuta kohdetta. Lisäksi kartoitet-

tiin maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston perusteella 9 kohdetta (tervahautoja ja 

kuoppakohteita), jotka sijaitsevat hankealueella kauempana suunnittelukohteista. 

 

Kuva 9 Kohteet Kattiharjun hankealue. Punainen piste = tunnettu muinaisjäännös, vihreä piste = 
uusi muinaisjäännös, sininen piste = muu havainto, pieni violetti piste = lidarhavainto (tervahauta 
tai kuoppa) (Lähde: Kattiharjun tuulivoimapuiston ja Kattiharju – Seinäjoki voimajohtolinjauksen 
arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu. Huom.  Kuva ei ole mittakaavassa.  

Inventoinnissa tarkastettiin 4 tunnettua muinaisjäännöstä, kivikautinen asuinpaikka 

(Ilmajoki Tammelanharju) ja 3 röykkiökohdetta (Laihian Hietikontönkkä, Uusiluhta ja 

Syrjälänkytö). Uusia historiallisen ajan muinaisjäännöskohteita löydettiin neljä, kaikki 

tervahautoja (Isonkyrön Järvennevankangas, Peräkorpi, Kolinanmäki ja Talasneva); li-

säksi yksi ajoittamaton kivilatomus (Isonkyrön Kankaanmäki). Muita havaintoja ovat 

Isonkyrön Lamminnevankankaan kolmiomittaustornin tukiröykkiöt sekä Laihian Mato-

mäen viisarikivet. Lidaraineiston avulla on lisäksi paikannettu 9 tervahautaa ja 2 epä-

selvää kuopparakennelmaa, jotka sijaitsevat kaikki Kattiharjun hankealueella ja yli 300 

m voimalapaikoista ja tie-/voimajohtolinjauksista. 
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5 OSAYLEISKAAVAN SUHDE MUIHIN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMIIN JA TAVOITTEISIIN 

5.1 Muut tuulivoimahankkeet 

Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse rakennettuja tuulivoimapuistoja tai yksittäi-

siä tuulivoimaloita. Alla olevassa kuvassa on esitetty Kattiharjun hankealueen sijainti 

suhteessa tiedossa oleviin lähialueella sijaitseviin tuulivoimapuistojen hankkeisiin  

(tilanne 1.12.2014 STY). 

 

Kuva 10 Suunnittelualueen sijainti suhteessa lähialueen hankkeisiin   

5.2 YVA-menettely 

YVA-menettely ja kaavoitus toteutetaan samanaikaisesti Kattiharjun tuulivoimapuisto-

hankkeessa. Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioi-

daan osayleiskaavoituksessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan 

laatia YVA–menettelyn selvitysaineiston pohjalta. 

YVA- ja kaavoitusprosessit toteutetaan siten, että kaavoituksen keskeiset vaiheet ajoi-

tetaan päättymään hieman YVA-menettelyn kunkin raportointivaiheen kanssa yhtä ai-

kaa tai niiden jälkeen. Tämä mahdollistaa sen, että kaavoituksessa voidaan tehokkaasti 

ottaa huomioon YVA-menettelyssä esiin nousseet keskeiset asiat.  
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Kuva 11 YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhdistäminen. 

YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet tullaan lisäksi yhdistämään siten, 

että hankkeesta kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, 

YVA-menettelyn ja kaavoituksen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhtey-

dessä tehdyt selvitykset otetaan huomioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa. 

Kaavoituksen aikana järjestetään lisäksi neuvotteluja Laihian ja Isonkyrön kuntien vi-

ranomaisten kanssa. 

YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2013 ja yhteysviranomaisena toimiva Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus antoi siitä lausuntonsa 30.1.2014. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus asetetaan nähtäville 8.1.2015 - 3.3.2015  väli-

seksi ajaksi. 

5.3 Laaditut selvitykset 

Kaavoituksen tausta-aineistona on YVA-menettelyn yhteydessä koottu lähtöaineisto se-

kä tehdyt selvitykset ja muut olemassa olevat selvitykset. 

YVA:aa ja osayleiskaavaa varten on laadittu seuraavat selvitykset: 

Laadittu selvitys Vuosi Selvityksen laatija 

Arkeologinen inventointi 2014 KP-arkeologiapalvelut 

Melumallinnus  2013 -2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Matalataajuinen melu 2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Varjostusmallinnus 2013- 2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Näkemäalueanalyysi  2013- 2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Havainnekuvat 2013- 2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Kasvillisuus- ja luontokohdeselvitys 2013- 2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Liito-oravakartoitus 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka 
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Metsojen soidinpaikkakartoitus 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Lepakkoselvitys 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Pesimä- ja muuttolinnustoselvitys 2013 Vaasan Yliopisto / Kannonlahti Jouni 

Asukaskysely 2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka 

 

Osayleiskaavan erillisasiakirjat: 

 Melumallinnus, V117 x 75 x HH145, 107,0 dB(A)  (FCG Suunnittelu ja tekniikka 

10.10.2014) 

 Matalataajuinen melu, V117 x 75 x HH145 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 

16.10.2014) 

 Varjostusmallinnus, N131 x75 x HH144 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 

14.10.2014) 

 Näkemäanalyysi, ZVI, N131 x 75 x HH144 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 

11.11.2014) 

 Valokuvasovitteet, N131 x 75 x HH144 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 

11.11.2014) 

 

Selvitysaineiston laajuuden vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista liittää osayleiskaavan 

erillisasiakirjoiksi YVA-selostusta sekä sen liiteaineistoja. YVA:a varten laaditut selvityk-

set ovat ladattavissa ELY-keskuksen Kattiharjun tuulivoimapuiston YVA:aa käsittelevällä 

projektisivustolla sekä FCG:n projektisivustolla kaavaprosessin ajan.  

6 TUULIVOIMAPUISTON YLEISSUUNNITTELU JA TUULIVOIMAPUISTON RAKENTEET 

6.1 Kaavan valmisteluvaihe 

Prokon Wind Energy Finland Oy on aloittanut Kattiharjun tuulivoimapuiston esi-

suunnittelun alkuvuonna 2013. Hanke-suunnittelussa on kartoitettu tuulivoimapuiston 

potentiaaliset sähköverkkoliityntäpisteet sekä arvioitu rakentamiseen ja sähköverkkolii-

tyntään liittyvät investointikustannukset. 

Yleissuunnitelman mukaan tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden (30 Laihia, 45 

Isokyrö)) lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, joka 

sijaitsee 110 kV:n voimajohdon yhteydessä. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto to-

teutetaan maakaapelein. 

Tuulivoimapuiston suunnittelun yhteydessä on tutkittu eri vaihtoehtoja tuulivoimaloiden 

sijoitukselle. Tuulivoimaloiden sijoittelu suunnittelualueella perustuu luonnonolosuhtei-

siin, maastonmuotoihin, maanomistusoloihin sekä alueelta saatuihin tuulimittaustietoi-

hin. Tuulivoimaloiden tehokas energiantuotanto edellyttää, että voimaloiden väliset 

etäisyydet ovat riittävät. 

Tuulivoimaloiden sijoittumisalueet osoitetaan osayleiskaavoituksen yhteydessä. Aluei-

den määrittelyssä huomioidaan luonto- ja muut arvot.  
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Kuva 12 Tuulivoimapuiston alustava suunnittelualue sekä kaavailtu voimajohtolinjaus sekä tuuli-
voimalaitosten ja sähköasemien alustavat sijainnit.  Laihian kaava-alue on osoitettu kuvassa nuo-
lella. 

6.2 Kaavan ehdotusvaihe 

Osiota täydennetään kaavaprosessin edetessä. 

6.3 Hyväksytty yleiskaava 

Osiota täydennetään kaavaprosessin edetessä. 

6.4 Tuulivoimapuiston rakenteet 

Kattiharjun tuulivoimapuisto koostuu yhteensä enintään 75 (30 Laihia)  tuulivoimalasta 

perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keski-

jännitekaapeleista (20 kV maakaapeli), puistomuuntamoista, alueverkkoon liitettävistä 

keskijännitekaapeleista (20 kV maakaapeli), sekä valtakunnan verkkoon liittymistä var-

ten rakennettavista 110 kV ilmajohdoista ja sähköasemasta. 

Tuulivoimalayksikkö koostuu noin 144 metriä korkeasta tornista, konehuoneesta sekä 

kolmilapaisesta roottorista. Roottorin lavat on valmistettu komposiittimateriaalista. Te-

räslieriötorni pultataan kiinni betoniseen perustukseen. Roottorilavan pituus tulee ole-
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maan noin 65,5 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 131 metriä. Tuulivoimalan la-

kikorkeus tulee olemaan noin 210 metriä. 

 

Kuva 13 Periaatekuva tuulivoimalasta. Teräslieriötornin korkeus on 144 m ja lapa 65,5 metriä. 
Näin ollen tuulivoimalan maksimkorkeus on yhteensä noin 210 metriä. 

Tuulivoimapuiston aluetta ei lähtökohtaisesti aidata. Tuulivoimapuiston rakenteista ai-

noastaan sähköaseman alue aidataan. Tuulivoimapuiston alue on käytettävissä lähes 

samalla tavalla, kuin ennen tuulivoimapuiston rakentamista. 

Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:n 

määräysten mukaisesti. Jokaisesta toteutettavasta tuulivoimalasta on ilmailulain mu-

kaan haettava Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta lupa lentoesteen asettamisesta. 

Trafille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajan 

eli Finavian lausunto esteestä. Liikenteen turvallisuusviraston myöntämässä lentoeste-

luvassa määritellään tarvittavat lentoestemerkinnät päivä- ja yötoimintaa varten. 

Tuulivoimalaitoksien rakentamista ja huoltoa varten tarvitaan huoltotieverkosto. Huol-

totiet tulevat olemaan sorapintaisia ja niiden leveys on keskimäärin noin 6 metriä, jon-

ka lisäksi tien ympäristön puustoa raivataan kuljetuksia varten. Huoltotieverkostoa pit-

kin kuljetetaan tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat rakennusmateriaalit ja pys-

tytyskalusto. Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden huolto- ja 

valvontatoimenpiteisiin että paikallisten maanomistajien tarpeisiin. 
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6.5 Sähkönsiirto 

Kattiharjun tuulivoimapuisto liitetään valtakunnanverkkoon Seinäjoen sähköasemalla. 

Tuulivoimapuistoon rakennetaan kaksi 20/110 kV sähköasemaa.  Läntiseltä sähköase-

malta koilliselle sähköasemalle ja edelleen nykyiseen 400kV + 110kV voimalinjaan 

saakka rakennetaan uusi voimalinja uuteen johtokatuun. Tämän jälkeen voimalinja si-

joittuu pääosin olemassa olevan johtokadun viereen Seinäjoen sähköasemalle saakka. 

Kyläasutus Seinäjoen (entinen Ylistaron kunta) ja Ilmajoen kunnan rajalla kierretään 

linjan länsipuolelta, jolloin uutta johtokatua muodostuu noin kahdeksan kilometriä. 

 

 

Kuva 14: Kattiharjun tuulivoimapuiston alustava sähkönsiirto. 
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7 SUUNNITTELUN TAVOITTEET 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Kattiharjun tuulivoimapuiston rakentami-

nen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- 

ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta tuulivoimaloista maakaapelein siirrettävä 

sähköenergia siirretään 110 kV:n sähköverkkoon. Osayleiskaavan suunnittelun tavoit-

teena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet 

huomioon ottaen. 

Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin 

Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu 

kokonaisteho nykyisestä noin 200MW:n tasosta noin 2500 MW:iin vuoteen 2020 men-

nessä. 

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

nuslupien perusteena MRL:n 77§ mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikuttei-

sena ja sen hyväksyy Laihian kunnanhallitus. 

8 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN ETENEMINEN 

8.1 Vireilletulo ja OAS 

Laihian kunnanhallitus on 28.10.2013 päättänyt Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleis-

kaavoituksen käynnistämisestä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Laihian kunnassa 14.11 -

16.12.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen yhteenveto esi-

tetään kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 12.9.2013 jossa käytiin läpi osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma, hankkeen taustat ja tavoitteet sekä YVA-tilannekatsaus. 

Neuvotteluun osallistuivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Museoviraston, Pohjan-

maan museon, Laihian kunnan edustajat, Isonkyrön kunnan edustajat sekä kaavaa laa-

tivan konsultin edustajat. 

Osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin syksyllä 2014. 

8.2 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolo 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava asetetaan nähtäville 21.1.2015 – 

19.2.2015 väliseksi ajaksi.  
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Kuva 15 Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava, kaavaluonnos 

8.3 Osayleiskaavaehdotus  

Täydennetään prosessin edetessä. 

8.4 Osayleiskaava 

Täydennetään prosessin edetessä. 
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9 KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT, MERKINNÄT JA 

MÄÄRÄYKSET 

9.1 Kokonaisrakenne ja kaavan sisältö 

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 1630 ha. Kattiharjun tuulivoima-puiston 

osayleiskaavassa maankäytön kehittämistarpeet kohdistuvat tuulivoimarakentamiseen. 

Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi.  

Osayleiskaavan keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen oh-

jaukseen. Tuulivoimaloiden alueiden (tv) varauksilla osoitetaan alueet, joille tuulivoima-

laitokset voidaan sijoittaa maa- ja metsätalousalueelle. Yleissuunnittelun mukaiset tuu-

livoimaloiden paikat on osoitettu lisäksi ohjeellisin kohdemerkinnöin. Suunnittelu-

määräyksissä on esitetty tuulivoimaloiden väritykseen liittyviä määräyksiä sekä tuuli-

voimaloiden enimmäismäärä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on esitetty kaavamää-

räyksissä. 

Osayleiskaavassa osoitetaan lisäksi tuulivoimaloita palvelevat huoltotiet sekä sähkö-

aseman sijainti. Huoltoteiden suunnittelussa on pyritty käyttämään mahdollisimman 

paljon olemassa olevia teitä. Tuulivoimaloiden sähköenergia siirretään maakaapelein 

sähköasemalle, josta energia siirretään edelleen kantaverkkoon. 

9.2 Alueiden käyttötarkoitusta koskevat merkinnät ja määräykset 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 
Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoima-
loita niille erikseen osoitetulle alueelle sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä ver-
kostoja. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakenta-
minen. 

Tuulivoimapuiston alue on osoitettu pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousval-

taiseksi alueeksi. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva ra-

kentaminen. Maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen tarkoittaa esimerkiksi ko-

nehallin tai varaston rakentamista alueelle. 

9.3 Tuulivoimapuiston rakentamista koskevat määräykset 

 TUULIVOIMALOIDEN ALUE. 
Merkinnällä osoitetaan ne alueet, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita. 
Voimaloita voidaan sijoittaa kullekin alueelle enintään sille merkittyjen ohjeellisten 
paikkojen verran. Voimaloiden rakenteiden ja siipien pyörimisalueen tulee sijoittua 
kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla 
enintään 215 metriä. 

 

  

 

 
TUULIVOIMALAITOKSEN OHJEELLINEN SIJAINTI. 
Numero viittaa kaavaselostuksessa ja liiteaineistoissa käytettyyn tuulivoimaloiden 
numerointiin. 
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KOKO OSAYLEISKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET: 

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

na oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaa-

van mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuuli-

voimaloiden alueilla (tv -alueilla). 

 Yleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille voidaan sijoittaa yhteensä 

enintään 30 tuulivoimalaa ja niiden vaatima rakennusoikeus. 

 Tuulivoimaloiden huoltotiet ja maakaapelit on sijoitettava mahdollisuuksien mu-

kaan samaan maastokäytävään. 

 Ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on saatava hyväksyntä 

Puolustusvoimain Pääesikunnalta. 

 Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtiovaltioneuvoston 

päätös melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön tuulivoimarakenta-

mista koskevat ulkomelutason suunnitteluohjearvot. 

 Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tulee selvittää mahdollisten happamien 

sulfaattimaiden esiintymät ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen ehkäi-

systä. 

Osayleiskaavassa on osoitettu osa-alueet (tv), joille tuulivoimalat tulee sijoittaa kaikki-

ne rakenteineen. Alueet on osayleiskaavassa rajattu siten, että tuulivoimaloiden tar-

kemmassa sijoittamisessa voidaan ottaa huomioon mm. paikalliset maaperäolosuhteet.  

Energiahuollonkohdemerkinnällä on osoitettu tuulivoimapuiston sisäisen sähköaseman 

likimääräinen sijainti. Alustavien suunnitelmien mukaan Kattiharjun tuulivoimapuistossa 

tuotettu sähkö siirretään 110 kV ilmajohdolla kaakkoon, Seinäjoen sähköasemalle. 

Voimalinja sijoitettaisiin pääosin olemassa olevaan johtokatuun (Seinäjoki-Tuovila), 

jossa on tällä hetkellä Fingrid Oyj:n 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohdot. 

Osayleiskaavassa on esitetty tuulivoimapuiston yleissuunnitteluun perustuen tuulivoi-

malaitosten ohjeelliset paikat sekä ohjeelliset maakaapeleiden ja tielinjauksien sijainnit. 

Maakaapelit ja tielinjaukset on tarkoituksenmukaista osoittaa ohjeellisina, jotta niiden 

rakentamisessa voidaan ottaa huomioon paikalliset maaperäolosuhteet. 

Maakaapeleiden ja tielinjauksien sijoittamisessa on otettu huomioon osayleiskaavan 

selvityksissä tunnistetut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet.  

Koko osayleiskaava-aluetta koskevat määräykset ohjaavat alueen tuulivoimarakenta-

mista. Yleismääräyksissä on esitetty osayleiskaavan alueelle rakennettavien voimaloi-

den enimmäismäärä (30 voimalaa), sisäisen sähkönsiirron toteutustapa sekä huoltotei-

den ja maakaapeleiden sijoittamisperiaatteet. Yleismääräyksissä tuodaan esille myös 

Puolustusvoimain Pääesikunnan hyväksyntä hankkeelle. Yleismääräyksissä on tuotu 

esille myös tuulivoimapuiston suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat melutasojen oh-

jearvot. 

Lisäksi yleismääräyksissä todetaan, että osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan ra-

kennusluvan myöntämisen perusteena. Yleisissä määräyksissä tuodaan esiin myös 

mahdollisten happamien sulfaattimaaesiintymien selvittäminen rakennuslupavaiheessa. 
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9.4 Suojelukohteet 

  

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ARVOKAS ALUE 
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luontoarvot 
sekä niiden säilymisedellytykset. 
 

 

MUINAISMUISTOKOHDE. 
Muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Muinais-
jäännöstä koskevissa toimenpiteissä ja suunnitelmissa menetellään, kuten mui-
naismuistolaissa on säädetty. Muinaisjäännöstä koskevista toimenpiteistä tai suun-
nitelmista tai sen lähiympäristön maankäyttötavan 
muuttuessa on hyvissä ajoin etukäteen kuultava Museo-virastoa tai maakutamu-
seota. 

 

 

 
TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE. 
Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta, joka saattaa vaarantaa pohjaveden laa-
dun ja määrän. 

 

Osayleiskaavan alueella sijaitsee muinaisjäännös, joka on huomioitu kaavassa sm-

kohdemerkinnällä. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät tai erityisen tärkeät 

alueet on huomioitu sekä pohjavesialueet. Em. alueille ei ole osoitettu tuulivoimaloiden 

alueita tai muuta rakentamista.  

9.5 Muut merkinnät ja määräykset 

 

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. 

 

 

NYKYINEN / KUNNOSTETTAVA TIEYHTEYS 

 

OHJEELLINEN UUSI TIEYHTEYS 

 

OHJEELLINEN UUSI MAAKAAPELI. 

Maakaapelit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan huoltoteiden yhteyteen. 

 

 

OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. 

  

OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAILU-URA 
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10 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä mm. 

muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä. Tuulivoimarakentamisella voi olla vai-

kutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. 

Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, 

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

tyksiin. Tuulivoimaloiden vaikutuksia ilmavalvontatutkiin tutkitaan Puolustusvoimilta 

pyydettävän lausunnon yhteydessä. 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu pitkälti 

hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuottamaan selvitysaineistoon, 

vaihtoehtojen vertailuun ja vaikutusten arviointiin.  

10.1 Tuulivoimarakentamisen tyypilliset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana rakennuspaikkojen luonnonympäristössä ta-

pahtuu muutoksia. Rakentamisen aikana meluhaitat ja ympäristön muutokset ovat 

merkittävimmät. Rakentamisesta ja työmaakoneista aiheutuu ääntä ja kuljetuksista lii-

kenteellisiä vaikutuksia. Suurin osa vaikutuksista on kuitenkin väliaikaisia. Rakentami-

nen kestää yhteensä noin vuoden. 

Tuulivoimapuiston käytön aikana ympäristössä ei tapahdu tuulipuistosta johtuvia muu-

toksia. Tuulivoimapuiston käytön aikaisia merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat 

tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset ja linnustoon kohdistuvat 

vaikutukset. Vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä tuuli-

voimalan roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen ja varjonmuodos-

tuminen. Vähäisiä liikenteellisiä vaikutuksia aiheutuu huolto- ja kunnostustöistä. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poistamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa raken-

tamisen aikaisiin vaikutuksiin; työvaiheet ja käytettävä kalusto ovat pääosin rakenta-

mista vastaavia. Käytön jälkeen tuulivoimalat, sähköasemat, liittymisjohto ja muut ra-

kenteet voidaan purkaa ja poistaa paikalta. Tuulivoimatoiminnasta poistuvat alueet va-

pautuvat muuhun käyttöön. 

10.2 Vaikutusalue 

Kunkin vaikutustyypin vaikutusalue riippuu vaikutuksen luonteesta ja ilmenemismuo-

dosta. Osa vaikutuksista rajoittuu aivan rakennuskohteen läheisyyteen (mm. kasvilli-

suusvaikutukset ja vaikutukset muinaisjäännöksiin), osa rajoittuu kapealle nauhamai-

selle väylälle (mm. huoltoteiden ja maakaapeleiden vaikutukset) ja osa ulottuu laajalle 

alueelle (mm. maisemavaikutukset ja linnustovaikutukset). 

Tuulipuiston maisemavaikutus ulottuu n. 20 km:n, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 

viihtyisyyteen pääosin 5 km:n, ja melun ja valon vilkkumisen vaikutukset n. 2 km:n 

etäisyydelle tuulipuistosta. 

10.3 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden to-

teutumista sekä Suomen ilmastopoliittisia tavoitteita. Tuulivoimapuiston toteuttaminen 

ei estä voimassa olevien maakunta- tai yleiskaavojen toteuttamista. Tuulivoimapuistolla 

ei ole merkittävää vaikutusta alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, sillä se sijoittuu nykyi-

sin pääasiassa metsätalouskäytössä olevalle alueelle, jolle ei kohdistu maakuntatason 

tai Laihian kunnan puolesta merkittäviä maankäytön kehittämispaineita. Tuulivoima-
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puisto säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan edelleen maa- ja metsätalousvaltaisena aluee-

na. 

Kaava-alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Asuinrakenta-

minen ei ole mahdollista tuulivoimapuiston alueella sinä aikana, kun voimalat ovat käy-

tössä sillä alueella, jolla ne aiheuttavat Valtioneuvoston ohjearvot ylittävää melua. 

Tuulivoimapuisto rajoittaa uutta loma-asuinrakentamista alueella, jolla voimaloiden ai-

heuttama ekvivalenttiäänitaso on yli 40 dB:ä yöllä (klo 22–07) ja uuden vakituisen 

asunnon rakentamista alueella, jolla ekvivalenttiäänitaso on yli 45 dB yöllä (klo 22–07). 

Nämä ovat Valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot äänitasolle, jonka ei arvioida 

aiheuttavan terveyshaittaa asukkaille. Kuntatasolla tuulivoimapuisto voi estää haja-

asustuksen leviämisen kyseiselle alueelle mm. meluvaikutusten vuoksi ja siten se osal-

taan ehkäisee yhdyskuntarakenteen hajautumista. 

Tarkasteltaessa vaikutuksia maankäyttöön lainvoimaisten yleiskaavojen kannalta, voi-

daan todeta, että hankkeesta aiheutuvien melu- tai varjostusvaikutusten ei arvioida es-

tävän valtateiden vaikutusalueen- tai Jokikylän osayleiskaavan toteutumista. Melun ja 

varjostuksen vaikutusta em. osayleiskaavoihin on arvioitu kaavaselostuksen kappaleis-

sa 10.10 Tuulivoimapuiston meluvaikutukset sekä 10.11 Tuulivoimapuiston varjostus-

vaikutukset. 

10.4  Vaikutukset liikenteeseen 

Valtatietä 3 pitkin etelän suunnasta saapuvat kuljetukset tulevat kaavoitettavalle alu-

eelle alueen eteläosasta, Kempintietä pitkin. Pohjoisesta, Laihian keskustaajaman 

suunnasta saapuvat kuljetukset tulevat hankealueelle Raattanevantietä pitkin.  Kolmas 

mahdollinen pääkuljetusreitti on Valtatietä 18 Orismalantien ja Paanatien kautta han-

kealueelle. Hankevaihtoehdon 2 osalta on arvioitu, että 30 % kuljetuksista tulee valta-

tietä 3 pohjoisen suunnasta, 30 % valtatietä 3 etelän suunnasta ja 40 % reittiä valtatie 

18 – Orismalantie - tie 17563 – hankealue. Laskelmissa on oletettu, että rekat palaavat 

tyhjinä samoja reittejä.  

Tuulivoimapuiston lähitiestön liikennemäärä voi lisääntyä rakennusaikana hankkeen 

johdosta noin 47-63 ajoneuvolla vuorokaudessa, kun sekä meno- että paluuliikenne 

huomioidaan. Tämä vastaa osuudesta riippuen noin 1-2 prosenttia valtateiden 3 ja 18 

nykyisestä kokonaisliikennemäärästä ja noin 13-19 % raskaasta liikenteestä. Verrattain 

pienen kokonaisliikennemäärän lisäyksen suhteellisen osuuden vuoksi hankkeella ei ar-

vioida olevan merkittävää vaikutusta valtateiden liikenteen toimivuuteen ja turvallisuu-

teen. 

Liikennemäärän lisäyksen osuus tuulivoimapuiston liikennemäärältään pienempien lähi-

teiden (Paanatie ja Orismalantie) nykyisistä kokonaisliikennemääristä on tiestä riippuen 

enimmillään noin 30-40 %. Mikäli kaikki kuljetukset toteutettaisiin hankealueelle yksin-

omaan Paanatien ja Orismalantie kautta, olisi liikennemäärän suhteellinen lisäys valitul-

la reitillä varsin merkittävä. Kokonaisliikennemäärät jäävät kuitenkin melko mataliksi, 

kun rekkakuljetukset jakaantuvat esitetyn mukaisesti.  

Kylänpään koulun kohdalla rekkaliikenne lisää liikennemäärää koulun ohi noin 47 rekal-

la, mikä on noin 2-3 % kokonaisliikennemäärästä ja noin 17-23 % raskaan liikenteen 

määrästä. Valtaalan koulun kohdalla rekkaliikenne lisää liikennemäärää koulun ohi han-

kevaihtoehdossa 2 noin 63 rekalla, mikä on noin 1,2 % kokonaisliikennemäärästä ja 

noin 12 % raskaan liikenteen määrästä. Hankkeen raskaiden kuljetusten ei voida näin 

ollen katsoa vaarantavan mainittujen koulujen oppilaiden koulumatkojen turvallisuutta. 

Etenkin kun huomioidaan että molemmilla valtateillä on kevyen liikenteen väylä koulun 
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puoleisella laidalla ajoratoja, joten oppilaiden ei tarvitse ylittää tietä päästäkseen kevy-

en liikenteen väylälle.  

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikainen suurin mahdollinen liikennetuotto ympäristön tiestöön 
 ( 75 voimalaa, Laihia + Isokyrö, kolme yhdeksän kuukauden rakennuskautta). Laskelmissa on ar-

vioitu, että 30 % kuljetuksista tulee valtatietä 3 pohjoisen suunnasta, 30 % valtatietä 3 etelän 
suunnasta ja 40 % reittiä valtatie 18 – Orismalantie - tie 17563 – hankealue. Lopulliset tiekohtai-
set liikennetuotot (ajoneuvoa vuorokaudessa) riippuvat siitä, kuinka kuljetukset tulevat jakautu-
maan eri kuljetusreiteille. Taulukon liikennemäärissä on huomioitu sekä meno- että paluuliikenne. 
 

Tie KVL 
2013 

ajon/vr
k 

Hankkees-
ta aiheu-
tuva 
liikenne 
ajon/vrk 

Osuus 
ko-
konaisliiken
teestä % 

KVL2013 

raskas liikenne 

ajon/vrk 

Hankkeesta aiheu-
tuva  raskas lii-
kenne ajon/vrk 

Osuus tien 
raskaasta 
liikenteestä % 

Vt 3, pohjoisen suunnasta 

Vt 3, Laihia kt - Jakkula 4274 47 1,1 311 47 13 

Vt 3,Jakkula -  Raattanevantie 2373 47 1,9 220 47 17 

Vt 3, etelän suunnasta 

Vt 3, Huissinkylä-Kempintie 2080 47 2,2 199 47 19 

Vt 18 – Orismalantie – Paanatie (17563) 

Vt 18, Valtaala 5132 63 1,2 477 63 12 

Orismalantie (7026) 98 63 39 30 63 68 

Paanatie (17563) 174 63 27 31 63 67 

       

 

Hankealueen rakennus- ja huoltoteillä liikenne jää vähäiseksi eikä hankkeella ole pitkäl-

lä aikavälillä merkittävää vaikutusta yksityisten teiden toimivuuteen. Rakennus- ja 

huoltotiet rakennetaan noin kuuden metrin levyisiksi, jolloin hankkeesta aiheutuva ras-

kas liikenne ei aiheuta haitallisia vaikutuksia, kuten liikenteen hidastumista, muille 

metsäteiden käyttäjille, esimerkiksi alueen asukkaille. 

Raskaan liikenteen kuljetuksista aiheutuvat vaikutukset liikenteeseen ajoittuvat noin 

kolmelle rakennuskaudelle. On tosin mahdollista, että sorakuljetuksia suuntautuu alu-

eelle ympäri vuoden, jolloin vuorokausiliikennemäärä on esitettyä pienempi. Rakenta-

misen jälkeen tilanne hankkeen kuljetusreitillä palautuu ennalleen. Vaikutukset kohdis-

tuvat yleisistä teistä valtatien 3 ja Raattanevantien lisäksi valtatielle 18, Orismalantiel-

le, Paanatielle sekä Kempintielle. Lopulliset kuljetusreitit määräytyvät sen mukaan, mi-

kä toimittaja tai toimittajat hankevastaavan on kokonaisedullisesti tarkasteltuna järke-

vintä valita. 

Merkittävimmät tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteen suju-

vuuteen aiheutuvat alueelle tulevista erikoiskuljetuksista, erityisesti tuulivoimaloiden 

lavoista, jotka tuodaan paikalle enimmillään yli 50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. 

Voidaan arvioida, että erikoiskuljetuksia tuodaan hankealueelle 1050 kpl Erikoiskulje-

tukset tapahtuvat noin puolen vuoden aikana, joten vuorokaudessa tulee kuljetuksia 

olemaan keskimäärin 4-6. Erikoiskuljetukset aiheuttavat koko kuljetusreitillä merkittä-

vän, mutta lyhytkestoisen ja ohimenevän haitan liikenteelle. Pitkien kuljetusten takia 

voidaan esimerkiksi joutua rajoittamaan liittymien liikennettä kuljetuksen kääntyessä 

liittymästä. Erikoiskuljetusten kuljetusreitti määräytyy sen mukaan, mistä satamasta 

tuulivoimaloiden komponentit kuljetetaan hankealueelle. Todennäköisesti komponentit 

tuodaan kuitenkin Vaasan satamasta, eli valtatietä 3 pitkin. Pirkanmaan elinkeino- lii-

kenne- ja ympäristökeskuksesta haettavassa erikoiskuljetusluvassa määritellään kulje-
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tusreitti sekä sen liikenneturvallisuutta ylläpitävät turvajärjestelyt. Oikein toteutettuina 

erikoiskuljetuksilla ei ole vaikutusta liikenneturvallisuuteen. 

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. 

Suunnitellut tuulivoimalat sijoitetaan Liikennevirasto Trafin ohjeiden mukaan siten, ettei 

niistä muodostu erityisen haittaavia elementtejä tienkäyttäjien näkemissä.  

Kävely ja pyöräily 

Liikennemäärän kasvu tuulivoimaloiden rakentamisaikaisissa kuljetuksissa heikentää 

jonkin verran kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta. Liikenteen kasvusta merkittä-

vä osa on raskasta liikennettä, kävelijöiden ja pyöräilijöiden kohtaaminen tai em. ajo-

neuvojen suorittama ohitus voi heikentää koettua liikenneturvallisuutta. Alueella liikku-

jat eivät ole tottuneet suuriin erikoiskuljetuksiin, mitkä vievät liikkuessaan enemmän ti-

laa, kuin tiellä liikkuvat tavallisen kokoiset kuljetukset.  

Liikenneturvallisuutta arvioitaessa on huomioitava se, että tuulivoimapuistoissa raken-

netaan yhtä tai kahta voimalaa kerrallaan. Kuljetusten määrä jakautuu rakentamisaika-

na pitkälle aikavälille.  

Kuljetusreittien liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn osalta 

esimerkiksi tiedottamisella ja opastamisella sekä kuljetusten ajoittamisella tiettyyn 

ajankohtaan vuorokaudessa. 

Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää tehokkaalla, oikea-

aikaisella ja oikein suunnatulla tiedottamisella muulle kuljetusreittiä käyttävälle liiken-

teelle. Tällöin muille tienkäyttäjille saadaan tieto erikoiskuljetuksista ja niiden vaikutuk-

sista muuhun liikenteeseen. Muun liikenteen on tällöin mahdollista joko varautua eri-

koiskuljetuksista johtuviin viivytyksiin ja liikenteen mahdolliseen pysäytykseen tai valita 

vaihtoehtoinen reitti. Lisäksi erikoiskuljetukset voidaan tehdä ns. hiljaisen liikenteen ai-

kana, jolloin niistä aiheutuvat viivytykset muulle liikenteelle saadaan minimoitua. 

Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutuksia vähentäisi myös se, että kuljetukset tuotai-

siin meritse mahdollisimman lähelle hankealuetta, lähimpään satamaan. Tällöin maan-

tiekuljetuksen matka olisi lyhyempi ja erikoiskuljetusten aiheuttaman haitan laajuus 

pienempi. 

10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset liittyvät olennaisesti niiden aiheuttamiin näkyviin 

muutoksiin maisemassa. Tuulivoimalat voivat saada aikaan esteettisen haitan rikkomalla 

eheitä tai yhtenäisiä kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla häiriön maisemaan, yk-

sittäisen kohteen läheisyyteen. 

Tuulivoimaloiden vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niiden korkeudesta johtuen. Tuuli-

voimalan suuri koko voi aiheuttaa kilpailutilanteen voimalan ja olemassa olevien maisema-

elementtien kesken. Lisäksi hämärän ja pimeän aikaan voimaloiden näkyvyyttä korostavat 

lentoestevalot. Tuulivoimapuistohankkeissa suoria maisemavaikutuksia aiheutuu tuulivoima-

loiden lisäksi voimajohdoista ja niihin liittyvistä rakenteista, sähköasemista sekä uusista ja 

parannettavista alueelle johtavista tieyhteyksistä. Tuulivoimaloiden koosta johtuen niiden 

laaja-alaisimmat ympäristövaikutukset ovat visuaalisia. Melun, varjostuksen, uusien tieyhte-

yksien ja voimajohtojen aiheuttamat vaikutukset ovat luonteeltaan paikallisia. Myös raken-

tamisen aikaiset vaikutukset luetaan paikallisiin vaikutuksiin.  
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Maisemavaikutusten merkittävyys riippuu muun muassa siitä, miten laajasti tuulivoimalat 

hallitsevat maisemakuvaa tai miten merkittäviä yksittäiset elementit ovat. Vaikutuksen mer-

kittävyys korostuu, jos maisema on arvokas tai herkkä ja muutosten sietokyky heikko. Vai-

kutuksen laajuuteen vaikuttavat osaltaan muun muassa voimaloiden lukumäärä sekä mai-

sematilan ominaisuudet, kuten maaston, kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katve-

vaikutus. 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa myös estevaikutuksia. Tietystä suunnasta katsottuna ne voi-

vat peittää esimerkiksi tärkeäksi koetun maamerkin. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikut-

tavat muun muassa niiden korkeus, väritys ja rakenteiden koko. Havainnoinnin ajankohdal-

la, esimerkiksi vuodenajalla on myös merkitystä. Hetkelliseen näkyvyyteen vaikuttavat il-

man selkeys ja valo-olosuhteet (Weckman 2006). Lisäksi on syytä muistaa, että maiseman 

muutoksen kokeminen on aina subjektiivista. Siihen vaikuttaa muun muassa havainnoijan 

suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoimaloihin. 

Tuulivoimapuiston toteuttamisen myötä hankealue muuttuu energiantuotantoalueeksi. 

Perustusten rakentamisesta aiheutuu paikallisia maisemavaikutuksia, samoin maakaa-

peleiden asentamisesta. Sähkö siirretään maakaapeleita pitkin tuulipuiston omalle säh-

köasemalle, josta liityntä kantaverkkoon tehdään ilmajohtona. Tuulivoimaloille joudu-

taan myös rakentamaan uusia tieyhteyksiä. Tuulivoimaloiden osien kuljettaminen pai-

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

vielä enemmän. Kunkin tuulivoimalan keskipisteen ympäristöstä puusto raivataan ko-

konaan ja pinta tasoitetaan noin 0,25 hehtaarin alueelta. Kullekin voimalaitokselle ra-

kennetaan betoniperustus. Mikäli roottorin kokoonpanotekniikka sitä edellyttää, on 

puusto raivattava lähes koko roottoripinta-alan alueelta. Nosturipuomin kokoamista 

varten on puustoa raivattava lisäksi noin 150 x 5 metrin suuruiselta alueelta.  
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Kuva 16 Näyvyysanalyysi  

Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympä-

röivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta 

alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä 

ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät 

kapeiksi ja paikallisiksi. 

Kattiharjun tuulivoimalat sijoittuvat ympäröiviä alueita hieman korkeammalle lakialu-

eelle, mistä johtuen tuulivoimalat ovat teoreettisesti havaittavissa suhteellisen laajalla 

alueella. Ympäröivien alueiden peitteisyys, sekä maaston kumpuilevuus muodostavat 

kuitenkin selkeitä näkemäesteitä tuulivoimaloiden näkyvyydelle. Siten Kattiharjun tuuli-

voimalat voidaankin parhaiten erottaa avoimilta peltoaukeilta hankealueen lähiympäris-

tössä (0–5 km etäisyydellä voimaloista).  

Näkymäanalyysin mukaan asuin- ja lomarakennuksilta muodostuu näkymiä tuulivoima-

loille. Näkymäanalyysi ei ole kuitenkaan ottanut huomioon pihapiirien pihapuustoa tai  

muuta rakennuskantaa, joten voimalat näkyvät näiltä osin tavallisesti vain osittain. 

Näkymäanalyysin mukaan eniten tuulivoimaloita näkyy Kyrönjoen molemmin puolin 

avautuville peltoalueille sekä Tampereentien varrella sijaitseville peltoalueille. 

Valokuvasovitteet on laadittu Nordex N131-3000 voimalalla, jonka roottorin halkaisija 

on 131 metriä ja voimalan napakorkeus 144 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 

210 metriä maapinnan yläpuolella. 
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Seuraavalla sivulla olevat valokuvasovitteet sekä edellä oleva näkyvyysanalyysi on esi-

tetty kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa. 

 

Kuva 17  Näkymä Naarajoentie 35 kohdalta, etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,1 km 
(Kuvasovite 2). 

Avoimilta peltoalueilta voimalat ovat parin kilometrin etäisyydellä havaittavissa. Puusto 

peittää osan kauempana sijaitsevista voimaloista, tosin latvuston yläpuolella voidaan 

havaita voimaloiden lavat. Metsäisellä alueella voimaloiden roottorin lavat saattavat nä-

kyä kokonaan latvuston yläpuolella. Maisemallinen vaikutus arvioidaan merkittäväksi 

katsottaessa maisemaa kuvasovitteen kaltaisessa paikassa etäisyyden ollessa noin 2 

km. 

 

Kuva 18 Näkymä Jokikyläntie 41 kohdalta, etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,9 km. (Kuvasovite 
8) 

Jokikyläntien 41 kohdalta katsoen voimalat eivät dominoi maisemaa. Voimalat 

sulautuvat metsänreunaan ja maaston muotoihin. Kuvan keskivaiheilla voidaan eroittaa 

yksittäisiä tuulivoimaloita. Puuston latvuston yläpuolella voidaan havaita 

tuulivoimaloiden yksittäisiä lapoja. Maisemalliset vaikutukset  voidaan arvioida 

vähäisiksi katsottaessa maisemaa kuvasovitteen kaltaisessa paikassa etäisyyden ollessa 

noin 6,5 km. 

 
 

Kuva 19 Näkymä Länsitie 725 kohdalta, etäisyys lähimpään voimalaan noin 3,6 km (Kuvasovite 
10). 

Länsiten 725 kohdalta katsoen voimalat dominoivat maisemaa avoimella alueella. 

Puusto peittää osan voimaloista. Maisemallinen vaikutus arvioidaan merkittäväksi 
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katsottaessa maisemaa kuvasovitteen kaltaisessa paikassa etäisyyden ollessa noin 3,5 

km. 

 

Kuva 20 Näkymä kohdasta Aperttintie 59, etäisyys lähimpään voimalaan noin 8,6 km. (Kuvasovite 
13) 

Aperttintieltä 59 katsottaessa voimalat dominoivat  maisemaa avoimilla alueilla. Puusto 

peittää osan voimaloista kokonaan.  Avoimella alueella voimalat voidaan erottaa 

taivaanrannassa kokonaan. Maisemallinen vaikutus arvioidaan vähäiseksi katsottaessa 

maisemaa kuvasovitteen kaltaisessa paikassa etäisyyden ollessa noin 9 km. 

 Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin tai maisema-alueisiin. 10.5.1

 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 10.5.2

Kyrönjokilaakson maisema-alue  (MAO100101), etäisyys voimaloihin  lähim-

millään noin 7 km 

Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu Kyröjoen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, 

joka on valittu myös Suomen kansallismaisemaksi. Mallinnuksen mukaan suurin määrä 

voimaloita on havaittavissa Kyröjoen pohjoispuoleisilta avoimilta peltoalueilta. Kohteen 

sijoittuessa pääosin ns. ”välialueelle”, voimalat näkyvät hyvin ympäristöönsä, mutta 

niiden kokoa tai etäisyyttä saattaa olla vaikea hahmottaa 

 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 10.5.3

Laihianjokivarren pohjalaistalot, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 1 km 

Mallinnuksen mukaan tuulivoimalat näkyvät runsaslukuisina lähes kaikkialle viljelyalu-

eella etenkin alueelta halkovalta valtatieltä 3 ja peltoalueiden länsi-pohjoispuolelta, tuu-

livoimapuiston suuntaan katsottaessa. Vaikutus on Laihianjokivarren pohjalaistalot - 

kohteen valtakunnallisen arvon ja sen itäosan valtatien liikenteestä johtuvan herkkyy-

den madaltumisen, sekä maiseman muutoksen kohtalaisen laajuuden perusteella mer-

kittävyydeltään kohtalainen. 

Orisbergin ruukinalue, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 1,5 km 

Ruukin alueen länsi- ja luoteispuoli on avointa viljelysaluetta, josta mallinnuksen mu-

kaan avautuvat näkymät tuulivoimapuiston suuntaan katsottaessa. Osalle alueesta, 

esimerkiksi Orisbergin kartanon piha-alueelta, voimalat eivät nykytilanteessa juuri näy. 

Vaikutukset ovat kohteen arvon, sekä voimaloiden näkyvyyden näkökulmasta merkittä-

vyydeltään kohtalaiset. 

Laihian kirkko, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 9 km 

Tuulivoimalaitokset eivät ole näy Laihian kirkon alueelta tai sen lähiympäristöstä. 
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Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner, etäisyys voimaloihin lähimmillään 

noin 9 km 

Voimalaitokset voidaan havaita Perttilänmäen ja Napuen taistelutantereelta tuulivoima-

puiston suuntaan katsottaessa. Vaikka voimalat ovat havaittavissa laajalta osalta aluet-

ta, ei vaikutuksien arvioida olevan merkittäviä pitkien välimatkojen takia 

Isonkyrön vanha ja uusi kirkko, etäisyys suunnittelualueeseen lähimmillään 

noin 12 km 

Voimalaitokset eivät mallinnuksen mukaan näy Isonkyrön uuden tai vanhan kirkon alu-

eilta. 

Ylistaron kirkko, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 12 km 

Ylistaron kirkon etelä- ja länsiosissa sijaitsevalta peltoalueelta Kattiharjun tuulivoimalai-

tokset ovat mallinnuksen mukaan nähtävissä. Voimalat eivät ole näkyviä kirkon tai sen 

pohjoispuolella sijaitsevan hautausmaan alueelta. 

 Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt 10.5.4

Laihianjoen kulttuurimaisema Kylänpää-Ruto,  etäisyys voimaloihin  lähimmil-

lään noin 6 km 

Laihianjoen kulttuurimaisema (RKY 1993) käsittää Laihianjokea ympäröivät alueet, 

ulottuen yhtenäisenä Kyläinpäästä Rutoon. Suurin määrä tuulivoimaloita (yli 70) on 

mahdollista havaita Laihian taajama-alueen eteläpuolisilta viljelysalueilta. Etäisyys voi-

maloihin alueelta on noin 6 – 16 kilometriä, joten kaikki voimalat eivät ole maisemassa 

yhtä hallitsevia elementtejä. Suuri osa voimaloista on havaittavissa myös muilta avoi-

milta peltoalueilta, jotka sijoittuvat Laihianjoen varrelle. Mallinnuksen mukaan tuulivoi-

malat eivät pääosin ole näkyviä Kylänpään, Jakkulan, Isokylän, Miettylän tai Laihian 

asutuskeskittymien alueelta.  

Laihian kirkonseutu, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 9 km 

Tuulivoimalaitokset eivät näy Laihian kirkon alueelta tai sen lähiympäristöstä.,  

Orisbergin kartano ympäristöineen (RKY 2009 Orisbergin ruukin alue), etäi-

syys voimaloihin lähimmillään noin 1,5 2km ( Isokyrö) 

Ruukin alueen länsi- ja luoteispuoli on avointa viljelysaluetta, josta mallinnuksen mu-

kaan avautuvat näkymät tuulivoimapuiston suuntaan katsottaessa. Osalle alueesta, 

esimerkiksi Orisbergin kartanon piha-alueelta, voimalat eivät nykytilanteessa juuri näy. 

Vaikutukset ovat kohteen arvon, sekä voimaloiden näkyvyyden näkökulmasta merkittä-

vyydeltään kohtalaiset.  

Kyröjoen kulttuurimaisema, etäisyys suunnittelualueeseen lähimmillään noin 

7 km 

Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu Kyröjoen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, 

joka on valittu myös Suomen kansallismaisemaksi. Mallinnuksen mukaan suurin määrä 

voimaloita on havaittavissa Kyröjoen pohjoispuoleisilta avoimilta peltoalueilta. Kohteen 

sijoittuessa pääosin ns. ”välialueelle”, voimalat näkyvät hyvin ympäristöönsä, mutta 

niiden kokoa tai etäisyyttä saattaa olla vaikea hahmottaa. 

10.5.5 Maisemallisten vaikutusten lieventäminen 

Tuulivoimaloista aiheutuvia visuaalisia vaikutuksia voidaan jossain määrin lieventää va-

litsemalla voimaloiden väriksi harmahtavan valkoinen. Näin ollen voimalat eivät erotu 

kovin selvästi taivasta vasten. 
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Lentoestevalojen aiheuttamaa häiriötä voidaan mahdollisesti lieventää sammutettavilla 

lentoestevaloilla. Tuulivoimaloihin sijoitettaisiin tällöin tutka, joka sytyttää varoitusvalot 

ainoastaan havaitessaan lentokoneen tai helikopterin. Muutoin lentoestevalot eivät ole 

päällä. Lentoestevalojen ratkaisuista päättä Trafi. 

Voimajohtojen osalta haitallisia vaikutuksia voidaan jonkin verran vähentää tarkemman 

suunnittelun yhteydessä mahdollisimman hyvän pylvästyypin valinnalla sekä pylväiden 

sijoittelulla. Voimajohtojen sijoittelussa tulee muun muassa välttää useiden rinnakkais-

ten maastokäytävien syntymistä. Voimajohdot tulee rakentaa mahdollisuuksien mukaan 

olemassa olevien voimajohtojen yhteyteen tai alueille, joilta löytyy ennestään maise-

mavaurioita. 

10.6 Vaikutukset muinaismuistoihin 

Arkeologinen inventointi hankealueelle (Laihia + Isokyrö)  sekä voimajohtoreitille teh-

tiin toukokuussa 2014, yhteensä 12 kenttätyöpäivän aikana. Inventoinnin on suoritta-

nut Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelut ay. Maastossa tarkastettiin tuulivoimaloiden 

rakennuspaikat sekä niiden lähiympäristö, tielinjaukset ja sähkönsiirtoreitti, lukuun ot-

tamatta alueita, jotka sijoittuvat soille tai tasaisille rämeille. Näiden lisäksi kartoitettiin 

hankkeen läheisyydessä (alle 350 m) olevia tunnettuja muinaisjäännöksiä sekä laser-

keilausaineiston perusteella valittuja kohteita. 

Muinaisjäännösrekisterin mukaiset muinaisjäännöskohteet kaavoitettavalla alueella (Laihia + 
Isokyrö): 

Rekisteri-
numero 

Nimi Tyyppi Etäisyys VE2  

399010163 Hietikontönkkä kivirakenteet 420 m 

152010019 Seljänkangas e kivirakenteet 780 m 

 

Muinaisjäännösrekisterin mukaisista tunnetuista muinaisjäännöksistä kaavoitettavalla 

alueella Laihian kunnan puolella sijaitsee Hietikontönkkä. 

 Hietikontönkkä (399010163) 10.6.1

Kohde sijaitsee Laihian itäosassa 2,5 km Tampereentiestä itään. Torstilan metsämailla, 

Hietikontönkän eteläreunalla. Kohteen eteläpuolitse noin 100 metrin päässä kulkee 

Suorsanevantie. Hietikontönkkä sijoittuu hankealueelle, lähimmillään noin 250 metrin 

etäisyydelle lähimmästä voimalasta. 

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaiset kohteet on huomioitu voimaloiden si-

joitus- ja tiesuunnitelmia tehtäessä siten, että niihin on jätetty riittävä suojaetäisyys. 

Kaavoitettavalta alueelta ( Laihia) ei löytynyt uusia muinaisjäännöksiä. 

10.7 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Tuulivoimapuistohankkeen toteuttamisella olisi myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, sillä 

hanke vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää nollavaihtoehtoon, eli muuhun sähkön-

tuotantoon verrattuna.  

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen ja huoltotöiden aikana syntyy päästöjä ilmaan 

ajoneuvoista ja työkoneista. Tällöin leviää esimerkiksi pölyä vähäisissä määrin ilmaan 

kuivina aikoina tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakennus- ja huoltoteillä. 

Hankkeen merkittävämpi vaikutus ilmastoon liittyy energiantuotantotapaan, joka on lä-

hes päästötön. Tuulivoimalla tuotettu energia vähentää niitä päästöjä, kuten hiilidioksi-

di ja rikkioksidi, joita muuten syntyisi vastaavan energiamäärän tuottamisesta fossiili-
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sella polttoaineella. On toisaalta huomioitava, että tuulivoimatuotanto on riippuvainen 

tuulesta ja on sen takia epätasaista. Epätasaisen energiatuotannon tasoittamiseksi tar-

vitaan niin sanottua säätövoimaa, joka on tuotettava muulla energiamuodolla. Säätö-

voiman tuotantomuoto määräytyy kulloinkin vallitsevan muuttuvan sähkömarkkinati-

lanteen mukaan. 

Tuulivoiman lisäämisen vaikutus päästöjen vähentymiseen sähköjärjestelmässä riippuu 

siitä, mitä tuotantoa tuulivoimalla korvataan. Yhteispohjoismaisissa tutkimusprojekteis-

sa on sähköjärjestelmäsimulointien perusteella todettu, että tuulivoima korvaa poh-

joismaisessa tuotantojärjestelmässä ja Nordpoolin sähkömarkkinoiden hinnoittelume-

kanismeilla ensisijaisesti hiililauhdetta ja toissijaisesti maakaasuun perustuvaa sähkön-

tuotantoa. Näillä perusteilla hiilidioksidille on laskettu päästökertoimeksi 680 ton-

nia/GWh (Holttinen 2004). Samaa laskentatapaa käyttävät myös IEA ja Euroopan Ko-

missio arvioidessaan tuulivoiman avulla saavutettavissa olevia CO2-vähenemiä.  

Tuulivoimapuiston (75 voimalaa) toteutuessa vältetyt korvaavan sähköntuotannon aiheuttamat 
päästöt. 
 

Selite Vaihtoehto 2 ”Laajempi 
tuulivoimapuisto” 

Voimaloiden lukumäärä 75 

Kokonaisteho (MW)~ 230 

Vuosittainen sähköntuotanto (GWh) 540 

CO2   (t/a) 370 000 

NOX  (t/a) 380 

SO2   (t/a) 580 

Hiukkaset   (t/a) 22 

 

10.8 Vaikutukset luontoon 

 Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet 10.8.1

Kaavan suorina vaikutuksina tuulivoimapuiston vaatimien rakenteiden alueilla eli voi-

malapaikkojen rakentamisalueilla sekä huoltotiestön, kaapelointien ja sähkönsiirron 

vaatimilla aloilla poistuu jonkin verran metsäkasvillisuutta eli pääasiassa kuivahkojen ja 

tuoreiden kankaiden kasvillisuutta. Tuulivoimapuiston huoltotiestö tukeutuu pääosin 

olemassa olevaan metsäautotieverkostoon. 

Kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset tuulivoimaloiden lähiympäristössä ovat lähinnä 

avohakkuun kaltaisia, joskin voimaloiden käyttöiän puitteissa niihin ei uutta metsää 

muodostu. Rakentamisalueet luovat sen johdosta myös pysyvän reunavaikutusvyöhyk-

keen ympäröiville metsäalueille. 

Voimaloita tai uusia tai vahvistettavia teitä ei sijoitu suoraan arvokkaille luontokohteille, 

mutta voimalan pystytyskenttä saattaa muutamalla kohteella ulottua arvokkaan luon-

tokohderajauksen alueelle tai sivuta sitä. Rakentamisalueiden raivaamisen seurauksena 

myös lähialueiden kasvillisuus voi hieman muuttua esimerkiksi varjostusolosuhteiden 

(ns. reunavaikutus) tai vesitasapainon muutosten (maaperän tiivistyminen) johdosta. 

Arvokkaille luontokohteille ulottuvien suorien vaikutusten laajuus riippuu pystytysken-

tän toteutuksesta ja muodosta. Reunavaikutus puolestaan ulottuu enimmillään noin vii-

denkymmenen metrin etäisyydelle raivatuista alueista.  

Kaavasta aiheutuu vain vähäisiä vaikutuksia alueen kasvillisuuteen ja arvokkaille luon-

tokohteille. Kaavan vaikutus metsämaaston pirstoutuneisuuteen on marginaalinen. 
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 Vaikutukset voimalapaikkojen läheisiin arvokkaisiin luontokohteisiin 10.8.2

Voimalapaikka 13 sijaitsee lähimmillään noin 46 metrin etäisyydellä paikallisesti ar-

vokkaasta suoluontokohteesta Trippainen. Voimalalle vievä, hankkeen johdosta vahvis-

tettava tie, kulkee noin kahdeksan metrin etäisyydellä kohteesta. Tien vierestä joudu-

taan puustoa poistamaan enintään 2-4 metriä leveältä vyöhykkeeltä, joten suorat vai-

kutukset eivät ulotu luontokohteelle. Huomioitavaa on, että tie on jo tällä hetkellä noin 

5 metriä leveä ajotie. Mikäli pysytyskenttä toteutetaan voimalan 13 läheisyydessä ny-

kyisen tien koillispuolelle, ulottuisi nostokenttä luontokohteen Trippainen reunaan. 

Enimmillään puustoa jouduttaisiin poistamaan nostokentän rakentamista varten Trip-

paisen luontokohderajauksen alueelta noin 1100 m2 alalta (3,3 % kohteen pinta-

alasta).  

Luontokohteelle kohdistuvien suorien vaikutusten laajuus on vähäinen ja vaikutukset 

paikallisen luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan vähäisiksi.  Mikäli nostokenttä teh-

dään tien lounaispuolelle, luontokohteelle ei ulotu toimia eikä suoria vaikutuksia aiheu-

du. Voimalan ja huoltotiestön rakentamisen arvioidaan lisäävän vain vähän metsätalou-

den jo aiheuttamaa reunavaikutusta, joten luontokohteelle aiheutuvat välilliset vaiku-

tukset arvioidaan merkittävyydeltään hyvin vähäisiksi. 

 

Kuva 21 Lähimpien voimalapaikkojen sijoittuminen Trippaisen ja Pullilakson luontokohteiden lä-
heisyyteen. 
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Voimalapaikka 11 sijaitsee yli 150 metrin etäisyydellä paikallisesti arvokkaasta Pulli-

lakso B luontokohteesta, joten nostokenttä ei tule ulottumaan kohteen alueelle, vaan se 

jää lähimmillään noin 50–70 metrin etäisyydelle kohteesta. Voimalalle vievä, hankkeen 

johdosta rakennettava uusi tie, kulkee noin 25 metrin etäisyydellä kohteesta.  Mikäli 

nosturin kokoamisalue (n. 120m x 20m) rakennetaan uuden tien lounaispuolelle, jää 

alue noin viiden metrin etäisyydelle kohteesta Pullilakso B.  

Luontokohteelle ei aiheudu suoria vaikutuksia. Voimalan ja huoltotiestön rakentamisen 

arvioidaan lisäävän vain vähän metsätalouden jo aiheuttamaa reunavaikutusta, joten 

myös välilliset vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi. 

Voimalapaikka 26 sijoittuu lähimmillään noin 140 metrin etäisyydelle paikallisesti ar-

vokkaan luontokohteen Kalurämäkkä kaakkoisreunasta, joten rakennettava nostokenttä 

sijoittuisi lähimmillään noin 60–80 metrin etäisyydelle kohteesta. 

Luontokohteelle ei aiheudu suoria vaikutuksia. Voimalan ja huoltotiestön rakentamisen 

arvioidaan lisäävän vain vähän metsätalouden jo aiheuttamaa reunavaikutusta, joten 

myös välilliset vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi. 

 

Kuva 22 Lähimpien voimalapaikkojen sijoittuminen Kalurämäkän luontokohteen läheisyyteen. 

Voimalapaikka 40 sijoittuu paikallisesti arvokkaan luontokohteen Nimetön suo Mato-

mäki luoteispuolella, noin 50 metrin etäisyydelle. Jos nostokenttä toteutetaan tien 

kaakkoispuolelle, se ulottuu osin luontokohde rajaukselle. Vaikutuspinta-ala on enim-

millään noin 3400 m2 (1,7 % kohteen pinta-alasta).  

Mikäli nostokenttä toteutetaan tien kaakkoispuolelle, luontokohteelle kohdistuvien suo-

rien vaikutusten laajuus on vähäinen ja vaikutukset paikallisen luonnon monimuotoi-

suuteen arvioidaan vähäisiksi.  Mikäli nostokenttä tehdään tien luoteispuolelle, luonto-

kohteelle ei ulotu toimia eikä suoria vaikutuksia aiheudu. Voimalan ja huoltotiestön ra-
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kentamisen arvioidaan lisäävän vain vähän metsätalouden jo aiheuttamaa reunavaiku-

tusta, joten luontokohteelle aiheutuvat välilliset vaikutukset arvioidaan merkittävyydel-

tään hyvin vähäisiksi. 

Voimalapaikka 44 sijoittuu paikallisesti arvokkaan luontokohteen Nimetön suo Mato-

mäki lounaispuolelle noin 140 metrin etäisyydelle. Nostokenttä voi sijoittua lähimmil-

lään noin 60–80 metrin päähän kohteen Nimetön suo eteläreunasta. 

Luontokohteelle ei aiheudu suoria vaikutuksia. Voimalan ja huoltotiestön rakentamisen 

arvioidaan lisäävän vain vähän metsätalouden jo aiheuttamaa reunavaikutusta, joten 

myös välilliset vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi. 

 

Kuva 23 Lähimpien voimalapaikkojen sijoittuminen Nimetön suo luontokohteen läheisyyteen. 

Voimalapaikka 51 sijoittuu seudullisesti arvokkaan luontokohteen Teerineva luoteis-

puolelle noin 50 metrin etäisyydelle. Nostokenttä voi lähimmillään rajautua Teerinevan 

luontokohderajauksen luoteisreunaan.  

Luontokohteelle ei aiheudu suoria vaikutuksia. Voimalan ja huoltotiestön rakentamisen 

arvioidaan lisäävän vain vähän metsätalouden jo aiheuttamaa reunavaikutusta, joten 

myös välilliset vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi. 
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Kuva 24 Lähimpien voimalapaikkojen sijoittuminen Teerinevan läheisyyteen. 

Voimalapaikka 49 sijaitsee seudullisesti arvokkaan kohteen Teerinevan keskiosan 

länsireunalla. Voimalan pystytystä varten rakennettava nostokenttä voi sijoittua osin 

luontokohderajauksen puolelle. Enimmillään alue, jolta puustoa poistetaan, on noin 

4800 m2 (0,44 % kohteen pinta-alasta). Todennäköisesti nostokenttä voidaan sijoittaa 

myös luontokohderajauksen ulkopuolelle, jolloin suoria vaikutuksia ei muodostu.  Voi-

malapaikalle menevä tielinja ja kääntöpaikka sijoittuvat luontokohderajaukselle noin 

160 metrin matkalla. Tie ja kääntöalue vaativat tuolloin noin 1440 m2 maa-alaa, joten 

tien vaatima pinta-ala olisi noin 0,14 % kohteen pinta-alasta. Vaikutukset voimalapai-

kasta ja tiestä kohdistuvat enimmillään noin 0,6 %:lle kohteen pinta-alasta.  

Luontokohteelle kohdistuvien suorien vaikutusten laajuus on vähäinen ja vaikutukset 

paikallisen ja seudulliseen luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan vähäisiksi.  Mikäli 

nostokenttä tehdään alueen ulkopuolelle, ei suoria vaikutuksia aiheudu. Voimalan ja 

huoltotiestön rakentamisen arvioidaan lisäävän vain vähän metsätalouden jo aiheutta-

maa reunavaikutusta, joten luontokohteelle aiheutuvat välilliset vaikutukset arvioidaan 

merkittävyydeltään hyvin vähäisiksi. 
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Voimalapaikka 36 sijaitsee Teerinevan lounaispuolella, noin 130 metrin etäisyydellä 

(Kuva 24). Nostokenttä voi lähimmillään sijoittua noin 50–70 m päähän Teerinevan lou-

naisreunasta.  

Luontokohteelle ei aiheudu suoria vaikutuksia. Voimalan ja huoltotiestön rakentamisen 

arvioidaan lisäävän vain vähän metsätalouden jo aiheuttamaa reunavaikutusta, joten 

myös välilliset vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi. 

Voimalapaikka 47 sijaitsee lähes 300 metrin etäisyydellä Teerinevan etelä-

lounaispuolella (Kuva 24). Rakennuspaikalle vievä uusi tie kulkee aivan Teerinevan lou-

naiskärjen reunamilla. Mikäli tie toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, joudutaan tien 

vierestä, Teerinevan rajauksen reunamilta poistamaan puustoa enintään noin kahden 

metrin levyiseltä kaistaleelta. Huomioon otettavaa on, että alueella kulkee jo tällä het-

kellä metsäoja.    

Luontokohteelle aiheutuvat suorat vaikutukset ulottuvat hyvin pienelle ja rajatulle alu-

eelle ja merkitys kohteen luontoarvoille on vähäinen. Huoltotien rakentamisen ei arvioi-

da lisäävän jo olevan metsäautotien aiheuttamaa reunavaikutusta, joten myös välilliset 

vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi. 

 Yhteenveto vaikutuksista 10.8.3

Paikallisesti arvokkaille luontokohteille kohdistuvat suorat vaikutukset ovat laajuudel-

taan pieniä ja niiden merkittävyys luontokohteiden laatuun sekä paikalliseen ja alueelli-

seen luonnon monimuotoisuuteen on vähäinen. Aiheutuvat välilliset vaikutukset jäävät 

myös vähäisiksi (varjostusolosuhteiden ja vesitasapainon muutokset), koska luonnon 

arvokohteisiin vaikuttavat jo nykyisellään niiden ympäristössä tehdyt avohakkuut ja 

metsäojitus. Hankkeen arvioidaan lisäävän metsätaloustoimien jo aiheuttamaa reuna-

vaikutusta vain vähän. Kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkaille luontokohteille ei ar-

vioida muodostuvan vaikutuksia. Kokonaisuutena hankkeen ei arvioida aiheuttavan 

merkittäviä vaikutuksia arvokkaiden luontokohteiden paikalliseen tai alueelliseen edus-

tavuuteen. 

Hanke vaikuttaa alueen luonnonympäristön eheyteen ja lisää hieman metsätalouden jo 

aiheuttamia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden rakennusalueet ja uusi, raivattava huolto-

tiestö muuttavat hieman metsäalueiden rakennetta. Valtaosa tuulivoimapuiston huolto-

tiestöstä voidaan kuitenkin sijoittaa nykyiselle metsäautotieverkostolle. Hankealue on 

jo nykyisellään rakenteeltaan hyvin muuttunutta; aluetta halkovien metsäautoteiden 

sekä hakkuiden ja nuorten metsien osuus on vallitseva. Tuulivoiman vaatimien ympä-

ristömuutosten osuus metsien rakenteessa on siten marginaalinen, eikä hankkeen arvi-

oida vaikuttavan rakenteeseen kuin korkeintaan hyvin lievästi. Alueen ekologisten yh-

teyksien arvioidaan säilyvän riittävällä tasolla.  

 Linnusto 10.8.4

Rakentamisen aiheuttamien elinympäristömuutosten vaikutukset alueen linnustoon: 

Hankealue on nykyisellään valtaosin voimakkaasti käsiteltyä metsätalousaluetta ja han-

keen toteuttamisen vaatima pinta-ala on molemmissa hankkeen toteuttamisvaihtoeh-

doissa pieni alueen kokonaispinta-alaan ja hakkuiden, taimikoiden ja nuorenmetsän ku-

vioihin nähden. Pirstoutumisen aiheuttamat haitalliset vaikutukset ovat todennäköisesti 

hyvin lieviä tai olemattomia. Rakentamisen aikana voi kohdistua paikalliseen pesimälin-

nustoon lieviä häiriövaikutuksia rakennusalueilla. Vaikutukset ovat paikallisia ja ohime-

neviä.  
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Häiriö- ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueilla, niiden välisillä alueilla ja 

muuttoreiteillä: 

 Voimalapaikat 36, 47 ja 49 ovat noin 250–700 m päässä Teerinevan teerien soi-

timesta. 

 Voimalapaikat 25 ja 26 ovat noin 600 m päässä Suorssanevan pellolla sijaitse-

vasta teerien soitimesta. 

Törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset alueen linnustoon sekä lintupopulaatioihin: 

Voimaloista voi aiheutua jonkin verran törmäyskuolleisuutta. Muuttolinnuston osalta 

vaikutukset ovat todennäköisesti hyvin lieviä, sillä alueen kautta ei kulje merkittävää 

muuttoa ja yksittäisen läpimuuttavan linnun riski törmätä voimalaan on hyvin pieni 

väistämiskäyttäytymisen vuoksi. Törmäysriskiä arvioitiin perustuen alueella olevaan 

hankesuunnitelmaan, joka ulottuu Laihian ja Isonkyrön kuntien alueelle, ja josta vain 

osa sijoittuu tässä käsiteltävälle kaava-alueella.  

Jos esimerkiksi noin 50 voimalan hankealueen ylittäisi törmäyskorkeudessa (200 m tai 

alle ja roottorin lapojen halkaisija 120 m) noin 10 km leveää käytävää noin 2000 han-

hea vuodessa, olisi törmäystodennäköisyys noin 0,7 yksilöä vuodessa (Välttämispro-

sentilla 98 % ja olettamuksella että 75 % linnuista etenee myötätuuleen, todellisuudes-

sa kuitenkin valtaosa etenee myötä tai sivumyötäiseen ja väistöprosentin on monilla 

hanhilajeilla arvioitu olevan 99 %, jolloin riski puolittuu). Muutonseurannoissa havaittiin 

yhteensä 465 metsähanhea ja kolme lyhytnokkahanhea, joista vain osa lensi Laihian ja 

Isonkyrön kuntien alueille sijoittuvien kaava-alueiden yli ja törmäyskorkeudessa. Kaik-

kia muuttavia lintuja ei tietenkään havaita seurannoissa, havainnointia kuitenkin tehtiin 

hyvien muutto-olosuhteiden yhteydessä. Varovaisen arvion mukaan törmäystodennä-

köisyys on luokassa yksi metsähanhi kerran 5-10 vuodessa (jos oletetaan että voimala-

alueen ylittäisi törmäyskorkeudessa noin 500 metsähanhea vuodessa). Kurkia havaittiin 

yhteensä noin 1600 muuttavaa yksilöä, joista myös vain osa hankealueen ylittävänä. 

Jos kuitenkin käytetään vastaavia varovaisia olettamuksia, että vuodessa tuo määrä 

ylittäisi hankealueen törmäyskorkeudessa 98 % väistämisprosentilla, olisi törmäysto-

dennäköisyys kurjella noin 1 yksilö kerran kahdessa vuodessa (Mallina on käytetty 

Band ym. 2007 a ja b, oletuksin 75 % etenee myötätuuleen, 98 % väistämisprosentti, 

200 m voimalakorkeus – tolppa mukaan lukien, roottorin säde 60 m, lentokäytävä 10 

km, jossa 50 voimalaa). Malli ei ota huomioon esim. sitä että voimalat ovat osittain 

toistensa takana, mikä todennäköisesti vähentää törmäysriskiä). Malli kuitenkin ha-

vainnollistaa missä suuruusluokassa mahdollisten törmäysten lukumäärä liikkuu. Mallin 

odottamilla törmäysmäärillä ei ole odotettavissa vaikutuksia populaatiotasolla, kun ote-

taan huomioon kannan suuruus ja lisääntymisnopeus, sekä se että erityisesti syksyllä 

iso osa linnuista on nuoria, joilla kuolleisuus ensimmäisen talven aikana on joka tapa-

uksessa suurta. 

Pesimälinnustoon kuuluvat yksilöt altistuvat törmäyksille päivittäin mikäli ne käyttävät 

voimaloiden aluetta liikkumiseen. Törmäyksiä voi tapahtua voimaloiden lapoihin ja run-

koon sekä sähkönsiirtolinjaan ilmajohdon osalta. Metsäisiltä alueilta Suomesta ei tois-

taiseksi ole seurantatietoja vaikutuksista pesimälinnustoon. Pohjois-Norjasta on havain-

toja yhden tuulipuiston alueelta riekkojen törmäyksistä voimalarunkoihin, mutta muu-

ten vaikutuksista metsäkanalintuihin ei juuri ole havaintoja. Pesimäpaikoillaan ja saalis-

taessaan/ruokaillessaan valtaosa linnuista käyttää alhaisia lentokorkeuksia, jolloin altis-

tus törmäyksille pyöriviin lapoihin on vähäistä. Pääskyt, tervapääskyt ja lokit voivat 

ajoittain saalistaa hyönteisiä myös korkealla metsäalueiden yllä. Törmäyksiä kuitenkin 

todennäköisesti tapahtuu väistämisaktiivisuuden vuoksi niin vähän, että niillä ei ole pit-

käaikaisia vaikutuksia lajien alueelliseen populaatioon.  
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Arvioinnin luotettavuutta voidaan pitää melko hyvänä seuraavista epävarmuustekijöistä 

huolimatta: 

Arviointi perustuu selvitysten havaintoihin ja asiantuntemukseen lajistosta. Tuulivoiman 

vaikutuksista alueella esiintyviin mahdollisesti herkkiin lajeihin on toistaiseksi hyvin vä-

hän tutkimustietoa, joten arviointi perustuu olettamuksiin lajien biologian, käyttäyty-

mispiirteiden ja muiden jossain määrin verrattavissa olevien ihmistoiminnan aiheutta-

mien todennettujen vaikutusten perusteella. 

Havainnot lajien esiintymisestä on kerätty kahden pesimäkauden aikana, silti on mah-

dollista, että kaikkien herkkien lajien pesimäpaikkoja ei ole löydetty. 

Lajien runsaudessa, levinneisyydessä ja käyttäytymisessä voi tapahtua tulevaisuudessa 

muutoksia, joita on vaikea ennakoida 

 Vaikutukset eläimistöön 10.8.5

Vaikutukset muodostuvat ensisijaisesti elinympäristön muutoksista. Lisäksi vaikutuksia 

voi muodostua rakentamisen aikaisesta häiriöstä, voimaloiden aiheuttamista äänistä ja 

tieverkoston lisääntymisen seurauksena lisääntyneestä liikkumisesta ja metsästyksen 

helpottumisesta alueella. Koska hankkeessa voidaan hyödyntää pääasiassa olemassa 

olevaa tieverkostoa, alueen saavutettavuus ei merkittävästi muutu nykytilanteeseen 

verrattuna. 

Alueella esiintyvälle eläimistölle tiet ja voimalat eivät aiheuta estettä liikkumiselle. Mm. 

hirvet hyödyntävät metsäteitä liikkumiseen. Pystytysalueille muodostuva taimikko voi 

houkutella ruokailupaikkana. Pohjois-Amerikassa tehdyssä tutkimuksessa tuulivoima-

puiston ei havaittu vaikuttaneen alueella esiintyvien hirvien liikkumiseen tai ravinnon-

käyttöön (Walter ym. 2006). Myös muiden tutkimusten perusteella on oletettavaa, että 

vaikutukset ovat korkeintaan ohimeneviä rakennusvaiheeseen liittyviä häiriövaikutuksia 

ja eläimet tottuvat voimaloihin ja niistä lähtevään ääneen sekä varjostukseen (Helldin 

ym. 2012). Ahman käyttämistä alueista ei ole tarkkaa tietoa. Laji voi karttaa ihmistoi-

minnan alueita, mutta hankealueella on jo nykyisellään ihmistoimintaa. Ahman osalta 

on huonosti seurantatietoja, mutta lyhyen seurannan aikana Uljaboudassa Ruotsissa 

hankealueella lisääntyvä naaras ei ollut jättänyt reviiriään tuulivoimaloiden rakentamis-

vaiheen aikana (Flagstad & Tovmo 2010). 

 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 10.8.6

Ilves 

Petoeläinten, kuten ilveksen, reviirit ovat hyvin laajoja ja niiden liikkumista määrittelee 

paljolti saaliseläinten esiintyminen. Saaliseläimiin kuuluvien nisäkkäiden alueidenkäyt-

töön ei jälkiseurantojen perusteella ole tuulivoimaloilla ollut mitään vaikutusta (Helldin 

ym. 2012). Kattiharjun louhikkoalueella, jossa ilveksen pentuepesiä voi esiintyä, ei täs-

sä arvioinnissa olevan suunnitelman mukaan ole voimalapaikkoja, vaan lähin voimala 

sijoittuu alueen reunalle. Villamin peltojen pohjois- ja lounaispuolen louhikkoalueet, 

joista on havaintoja ilvespentueista, ovat laajat. Voimalapaikkoja ei sijoitu louhikkoon 

vaan niiden reunoille. Ahman käyttämistä alueista ei ole tarkkaa tietoa. Laji voi karttaa 

ihmistoiminnan alueita, mutta hankealueella on jo nykyisellään ihmistoimintaa. 

Liito-orava 

Kaava-alueella ei ole tunnettuja liito-oravan elinalueita. 

Lepakot 

Lepakoista lähinnä pohjanlepakko voi saalistaa voimaloiden läheisyydessä ja lapakor-

keudessa, muut alueella esiintyvät lajit eivät saalista avoimessa ympäristössä. Muutto-



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus  54 (76) 

    

12.1.2015    

    

 

 

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, 

www.fcg.fi  

Kattiharju_kaavaselostus_Laihia_valmisteluvaihe.docx 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

aikoina myös muut lajit voivat liikkua voimaloiden lapakorkeudessa. Lepakot voivat 

kuolla törmäyksistä lapoihin tai niiden ilmanpainevaihtelun aiheuttamiin sisäelinvaurioi-

hin. Hankealueella havaittiin kuitenkin vain vähän lepakoita ja kaikki hankealueella ha-

vaitut yksilöt olivat suomessa yleisenä esiintyviä pohjanlepakoita. Päiväpiiloja tai tärkei-

tä ruokailualueita ei hankealueelta löytynyt. Todennäköisesti päiväpiilot sijaitsevat pää-

asiassa peltoympäristön ja asutuksen läheisyydessä olevissa rakennuksissa. Hankealue 

ei ole maisemarakenteensa puolesta sellainen, että se ohjaisi tai kanavoisi lepakoiden 

muuttoa. Lisäksi alue sijaitsee niin etäällä rannikosta, että rannikolle kanavoituva 

muutto ei todennäköisesti yllä hankealueelle saakka. Alueen kautta voi mahdollisesti 

kulkea hajanaista muuttoa linnuston muuton tapaan. 

Muut luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajit 

Muiden lajien osalta kaavalla ei arvioida olevan vaikutuksia joko siitä syystä, että lajien 

elinympäristöihin ei tuulivoimarakentamisesta aiheudu vaikutuksia tai siitä että lajit ei-

vät esiinny alueella. 

 Natura-alueet ja suojelualueet 10.8.7

Kaava-alueella ei sijaitse Natura- ja suojeluohjelmien alueita. Eri suojelualueisiin ja nii-

den suojeluperusteisiin kohdistuvat vaikutukset voivat siten muodostua vain epäsuoris-

ta vaikutuksista. Epäsuoria vaikutuksia voivat mm. olla elinympäristön muutokset lähi-

alueilla, jotka muuttavat ympäröivien alueiden lajistokoostumusta ja muuttavat siten 

hankealueen lajistoon kohdistuvaa lajien välistä kilpailua, vaikuttavat alueella esiinty-

vän lajiston liikkumiseen tai eristymiseen muista esiintymisalueista ja siten heikentää 

lajien säilymistä pitkällä aikavälillä, tai vaikuttaa esimerkiksi valuma-alue muutosten 

kautta vesiolosuhteisiin. Linnuston muuttoreitillä vaikutukset voivat muodostua esimer-

kiksi muuttoreitin muutoksista, jos linnut joutuvat merkittävällä muuttoreitillä väistä-

mään hankealuetta ja sen seurauksena muuttavat myös levähdysalueiden käyttöä, jol-

loin alueella levähtävien lajien tai yksilöiden määrä vähenee. Alueen yli kulkevan muu-

ton todettiin kuitenkin olevan vähäistä. 

 Natura- tarveharkinta 10.8.8

Arvion mukaan kaavasta ei aiheudu merkittävää haittaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä 

lähimmälle Natura-alueelle: Levaneva (FI0800032, SPA/SCI). Perustelut on esitetty al-

la: 

Levaneva on muuttolintujen levähdysalue sekä maakotkan pesimäalue. Alue on kuiten-

kin varsin etäällä hankealueesta (Lähin voimala Natura-alueen lähimmästä rajasta 

VE1:ssä yli 10 km ja VE2:ssa 9,5 km) ja merkittävää muuttoa ei havaittu kulkevan 

hankealueen kautta. On todennäköistä, että hanke ei aiheuta merkittävää haittaa tai 

estevaikutusta alueella levähtävälle lajistolle tai siellä pesivälle lajistolle. Maakotkan ei 

havaittu minkään hankealueella tehdyn luontoselvityksen yhteydessä liikkuvan hanke-

alueella ja todennäköiset pääasialliset saalistusalueet sijaitsevat muualla. Levanevalta 

tehdyn muuttoaikaisen havainnoinnin yhteydessä lajin ei havaittu suuntaavan lentojaan 

erityisesti hankealueen suuntaan. Rajavuoren tuulivoimahankkeen seurannan yhtey-

dessä lajin todettiin liikkuvan Levanevalta lounaaseen, eli ei Kattiharjun suuntaan. 

Vaikka selvitysten yhteydessä ei yhtään havaintoja tehty, maakotka kuitenkin voi ajoit-

tain käyttää hankealueen avosoita tai hakkuualueita saalistusalueenaan, sillä lajista on 

etenkin talviaikaisia havaintoja avosoiden ja peltoalueiden reunamilta (Torstilan met-

sästys- ja ampumaseuran puheenjohtajan suullinen tieto): mahdollisia havaintoja on 

hankealueen ulkopuolelta Tervanevan lounaispuolelta, hankealueen läntisen osan etelä-

reunalta Raattanevan aukealta, hankealueelta Teerinevan luoteispuolella ja hankealu-

een ulkopuolelta alueesta länteen. Havaintoja on tehty ainakin 2010 vuodesta eteen-

päin ja valtaosa havainnoista ajoittuu talviajalle. Este-, häiriö- tai törmäysriskivaikutuk-
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set ovat todennäköisesti kuitenkin hyvin lieviä, sillä voimalat eivät muodosta estettä 

avosuoalueiden ja Natura-alueen väliin. Pesäpaikasta on lähimpiin voimaloihin yli 10 

km.  

Levanevan suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai niiden ominaislajistoon ei 

hankkeella todennäköisesti ole vaikutusta pitkän etäisyyden vuoksi. Edellä mainittujen 

syiden perusteella on todennäköistä, että hankkeesta ei aiheudu Natura-alueen suoje-

luperusteena olevalle lajistolle ja luontotyypeille merkittävää haittaa eikä hanke vaikuta 

alueen eheyteen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. 

 Pinta- ja pohjavedet 10.8.9

Tuulivoimapuistojen pintavesiin kohdistuu vaikutuksia ainoastaan hankkeen rakentami-

sen aikana voimaloiden ja tiestön voimajohtoalueiden sekä sähkönsiirron rakenteiden-

rakentamisesta. Rakentamistoimenpiteiden aikana poistetaan pintamaa, mikä saattaa 

hieman lisätä vesistöihin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Mahdollisesti 

lisääntyneestä kiintoaineskuormituksesta aiheutuva haitta on voimalaa kohden kuiten-

kin hyvin lyhytaikainen eikä aiheuta pysyvää haittaa. Kaava-alueella ei sijaitse arvok-

kaita kohteita joihin voisi kohdistua merkittävää haittaa. Tuulivoimaloissa ei lisäksi käy-

tetä sellaisia materiaaleja josta voisi liueta haitallisia aineita maaperään ja vesistöihin. 

Kaava-alueella sijaitsevalle pohjavesialueelle ei ole sijoitettu tuulivoimalapaikkoja tai 

muuta uutta toimintaa. 

Voimaloita, huoltoteitä, ojituksia, maakaapeleita, sähköasemia tai huoltorakennuksia ei 

sijoitu luokitelluille pohjavesialueille. Myöskään maa-aines tai muita kuljetuksia ei to-

teuteta pohjavesialueiden kautta. Osayleiskaavassa tv—alueet rajautuvat pohjavesialu-

eeseen. 

Voimajohdot:  

Sähkönsiirron mahdolliset vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin syntyvät 

voimajohdon rakentamisvaiheessa ja ne ovat hyvin paikallisia ja vähäisiä. Vaikutukset 

ajoittuvat pääosin voimajohdon perustamisvaiheeseen, jossa pylväspaikoille asenne-

taan betoniset elementtiperustukset noin kahden metrin syvyyteen. Tarvittaessa maa-

pohjaa vahvistetaan paaluttamalla tai massanvaihdolla kantavaan kerrokseen saakka. 

Harustetulla pylväsrakenteella kaivuala on yhteensä alle 200 neliömetriä pylvästä koh-

den. Pylvään maadoittamiseksi kaivetaan voimajohtoaukealle johtavuudeltaan huonos-

sa maaperässä 1-4 kappaletta noin 20-50 metrin pituisia maadoituselektrodeja (Fingrid 

Oyj 2008). 

Voimajohtoreitin alueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita joihin hankkeella voisi 

olla vaikutuksia. Voimajohdolla ei ole vaikutuksia alueen vesistöihin. Voimajohtopylväät 

eivät sisällä vesistöille haitallisia aineita, eikä niillä siten ole vaikutusta pintavesien ti-

laan. Myös voimajohtojen huoltotoimista aiheutuvat vesistövaikutukset katsotaan hyvin 

vähäisiksi. 

Ulkoilureitti: 

Pohjavesialueelle sijoittuvalla ulkoilureitillä ei ole haitallisia vaikutuksia pohjaveteen. 

Vaikutukset pintavesiin: 

Tuulivoimapuistojen pintavesiin kohdistuu vaikutuksia ainoastaan hankkeen rakentami-

sen aikana voimaloiden ja tiestön voimajohtoalueiden sekä sähkönsiirron rakenteiden 

rakentamisesta. Rakentamistoimenpiteiden aikana poistetaan pintamaa, mikä saattaa 

hieman lisätä vesistöihin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Mahdollisesti 
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lisääntyneestä kiintoaineskuormituksesta aiheutuva haitta on voimalaa kohden kuiten-

kin hyvin lyhytaikainen eikä aiheuta pysyvää haittaa. Hankealueella ei sijaitse arvokkai-

ta kohteita joihin voisi kohdistua merkittävää haittaa. Tuulivoimaloissa ei lisäksi käytetä 

sellaisia materiaaleja josta voisi liueta haitallisia aineita maaperään ja vesistöihin. 

10.9 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

 Virkistys 10.9.1

Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista, eivätkä heikennä suo-

raan alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnollisesti ne alueet, joille tuulivoima-

loita tai niiden huoltoteitä rakennetaan, eivät ole enää käytössä marjastus- ja sienes-

tysalueina. 

Alueen maiseman voimakkaat muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa ihmisten kokemuk-

siin ja virkistyskäyttöön eri tavoin. Tuulivoimaloiden virkistyskäyttöön kohdistuvat hai-

talliset vaikutukset ovat pääosin koettuja, mikäli tuulivoimaloiden näkyminen, ääniroot-

torin liike ja varjostus koetaan virkistyskäyttöä häiritsevänä. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset metsästykseen ovat yleensä vähäisiä. 

Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata eikä se estä metsästysoikeuden jatkumista alueella. 

Tuulivoimaloiden rakenteet eivät estä ampumista alueella, etenkään hirvenmetsästyk-

sessä, kun ampuminen tapahtuu vaakatasoon tai alaviistoon. Haulikolla ampumisesta ei 

aiheudu riskiä voimaloiden rakenteille. Latvalinnustuksessa tuulivoimalat tulee ottaa 

huomioon, ettei luodin lentorata kohdistu voimalan herkimmille laparakenteille. 

Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu moottorikelkkaura. Laihian kunnassa ura sijoittuu 

noin 5,5 km matkalla kaavoitettavalle alueelle. Saatujen tietojen perusteella hankealu-

eella kulkeva moottorikelkkaura kulkee noin 10 metrin etäisyydellä lähimmistä voima-

loista. Moottorikelkkauraa suositellaan siirrettäväksi osayleiskaavakartalla osoitettuun 

paikkaan. Voimaloiden turvallisuusriskit on käsitelty erikseen kappaleessa 10.9.2 ja sen 

mukaan reitti ja jopa koko tuulivoimapuiston alue on turvallinen, jos reitiltä satutaan 

poikkeamaan maastoon. 

Maakuntakaavan ohjeellinen ulkoilureitti sijoittuu noin 3,4 kilometrin matkalla kaavoi-

tettavalle alueelle. Etäisyys voimaloihin on vähintään 300 metriä.  Näkyvyys voimaloi-

hin on suuremmilta osin heikkoa sillä maasto on valtaosaltaan metsäistä. Reitillä koet-

tava voimaloiden melu on suurimmillaan tuuliseen aikaan jolloin se on mallinnuksen 

mukaan enimmillään noin 45 dB luokkaa. Varjostusta estää metsän tiheys, eikä alueella 

ole sellaisia laajoja avonaisia alueita jossa se voidaan merkittävästi kokea. Voimaloiden 

turvallisuusriskit on käsitelty erikseen kappaleessa 10.9.2 ja sen mukaan reitti ja jopa 

koko tuulivoimapuiston alue on turvallinen, jos reitiltä satutaan poikkeamaan maas-

toon. 

Kaava-alueen pohjoisosaan n. 3,5 km matkalta sijoittuu kunnan ylläpitämä Kyrönmaan 

patikkareitistö. Reitti kulkee pääosin olemassa olevaa tiestöä pitkin. Reitillä koettava 

voimaloiden melu on suurimmillaan tuuliseen aikaan jolloin se on mallinnuksen mukaan 

enimmillään noin 45 dB luokkaa. Varjostusta estää metsän tiheys, eikä alueella ole sel-

laisia laajoja avonaisia alueita jossa se voidaan merkittävästi kokea. Voimaloiden tur-

vallisuusriskit on käsitelty erikseen kappaleessa 10.9.2 ja sen mukaan reitti ja jopa ko-

ko tuulivoimapuiston alue on turvallinen, jos reitiltä satutaan poikkeamaan maastoon. 

 Turvallisuus 10.9.2

Tuulivoimaloille ei ole säädöksissä määritelty virallisia suojaetäisyyksiä. Voimaloista 

mahdollisesti irtoavan jään tai osien ja liikenteeseen liittyvine turvallisuus riskien takia 
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eri tahoilta on kuitenkin annettu suosituksia ja ohjeita. Lähtökohtaisesti liikkumista tuu-

livoimalan läheisyydessä ei ole syytä rajoittaa. 

Voimalan kaatuminen 

Oikein mitoitetun tuulivoimalan romahtaminen tai kaatuminen on erittäin epätodennä-

köistä. Mitoituskuormien ylittyessä merkittävästi murtumismallina on perustuksen kier-

tyminen reunansa ympäri tai tornin katkeaminen. Voimala voi tällöin kaatua maan kan-

tokyvyn pettäessä, jolloin maan painuma aiheuttaa kiertymän ja voimalan stabiliteetin 

menetyksen. Todennäköisempi mekanismi kuin tornin kaatuminen perustuslaattoineen 

pitkin pituuttaan on tornin vaipan romahtaminen ja tornin katkeaminen jostain ylem-

pää. Tällöin kaatuva voimala siipineen ei yllä kovin kauas.  

Riskiä voidaan pienentää perustusten suunnitelmien ulkopuolisella asiantuntijatarkas-

tuksella, rakenteiden perustusten tarkastuksilla ja moottorin kunnossapitotarkastuksilla 

sekä huolellisella suunnittelulla, joka perustuu riittävään pohjatutkimusaineistoon. 

Osien irtoaminen  

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

irrota osia. Kokemusten mukaan rikkoutumisen vaara on epätodennäköinen. 

VTT:llä tarkistettiin STY:lle vaaralliset viat keväällä 2012 ( tilastoista vuoteen 2011 

saakka , 1300 turbiinivuotta).  Seuraavat tapaukset löytyivät: 

7 potentiaalisesti vaarallista tapausta: 2 kärkijarrun tippumista (selvästi vaarallisia), 1 

tulipalo konehuoneessa ja 1 navan spinnerin putoaminen voimalan juurelle meren puo-

lelle (ei kovin vaarallinen), 2 liittyen kärkijarruihin, joita ei enää uusissa voimaloissa ole 

ja yksi liittyen lavan osittaiseen vaurioon, joka korjattiin.  Lisäksi eräässä 3 MW pilotti-

laitoksessa oli lapavaurio, jonka seurauksena lapa tuhoutui. 

Koska turvallisuusriski on suhteellisen pieni, alueen käyttöä tuulivoimalan läheisyydessä 

ei ole tarpeen rajoittaa. 

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

teriaalivaurioita ja henkilövahinkoja. Tässä hankkeessa käytettävät voimalat edustavat 

alan uusinta tekniikkaa, jossa rakenteet ja materiaalit on suunniteltu turvallisuusnäkö-

kohdat huomioiden. Esimerkiksi Ruotsissa aitaaminen turvallisuussyistä on merkittävien 

luontovaikutusten välttämiseksi kielletty. Voimaloita pidetään turvallisina, koska voima-

lat täyttävät nykyään monen standardin ja säädöksen, kuten EU:n konedirektiivin vaa-

timukset. 

Toiminnassa olevien voimaloiden riskejä voidaan lisäksi hallita rakenteiden, kuten lapo-

jen ja konehuoneen säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla. Lisäksi voimala on laajasti 

automatisoitu ja voimala pysäyttää itsensä poikkeustilanteissa. Sen lisäksi voimaloita 

seurataan etäällä valvomosta seurantajärjestelmän (ns. SCADA-järjestelmä) kautta, 

josta on mahdollista reagoida tarvittaessa. 

Jää 

Talviaikaan tuulivoimalan rakenteisiin saattaa muodostua jäätä. Jäätä muodostuu pää-

asiassa tilanteissa, kun voimala ei ole toiminnassa. Kun voimala toimii, jään kertymistä 

lapoihin ei pitäisi vähäistä enempää tapahtua. Kun voimala käynnistetään uudelleen, 

voivat putoilevat kappaleet aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä liikkuville. Jäät hajoa-

vat kuitenkin useimmiten pienemmiksi kappaleiksi jo ilmassa.  Poikkeuksellisissa sää-

olosuhteissa, kuten voimakkaissa tuulissa ja myrskyissä riskit ovat suurimmat, mikäli 

sääolosuhteet ovat sellaiset, että lapoihin on muodostunut jäätä. Kokonaisuutena riski 

tuulivoimalasta irtoavan jään ja kovan lumen tai tuulivoimaloiden rikkoutumisen joh-
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dosta putoavien osien aiheuttamaan loukkaantumisvaaraan on vähäinen. Putoilevasta 

lumesta ja jäästä voidaan ilmoittaa varoituskyltein. 

Tuulivoimaloista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen 

vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun muas-

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

toavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoikeus peruste-

lee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedirektiivin 5 artiklan 

mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mukaiset turvallisuus- ja terve-

ysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava käyttäjälle, mikäli sellaisia 

on. 

Viranomaiset ovat viime vuosina antaneet suosituksia turvaetäisyyksistä tuulivoima-

hankkeissa. Ympäristöministeriö on mahdollisen jäänheiton ja putoavien osien varalle 

määrännyt turvaetäisyyden, joka on puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus (Ym-

päristöministeriö 2012). Liikenneviraston tekemien mallinnusten mukaan jää voi lentää 

200 metriä korkeasta voimalasta enintään 300 metrin etäisyydelle. Liikenneviraston 

laskelmien (2011) mukaan putoavan jääkappaleen osumistodennäköisyys on kuitenkin 

vuosittain, talviaikaan, tunnin 10 metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta 

oleskelevalle ihmiselle on yksi 1,3 miljoonasta vuodesta (Göransson 2012). Eli t.s. las-

kelman mukaan jään putoamisen aiheuttama turvallisuusriski on lähes olematon. 

10.10 Tuulivoimapuiston meluvaikutukset 

 Luonnosvaiheen melumallinnus 10.10.1

Tuulivoimapuisto aiheuttaa muutoksia hankealueen ja sen lähiympäristön äänimaise-

maan. Eniten melua syntyy tuulivoimapuiston rakentamisen aikana. Melua syntyy huol-

toteiden ja voimaloiden perustusten rakentamisen ja kaapeloinnin sekä voimaloiden 

pystytyksen aikana. Syntyvä melu on normaaliin rakennusmeluun verrattavissa olevaa 

työkoneiden ja työmaaliikenteen aiheuttamaa melua. Kuljetuksia ja ehkä suurimpia 

nostoja lukuun ottamatta melu ei pääasiallisesti leviä tuulipuistoaluetta laajemmalle. 

Rakentamisen aikainen melu ei ylitä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ohjearvoja. 

Meluvaikutukset tuulivoimapuiston rakentamisen aikana on paikallista ja kestoltaan 

melko lyhyttä, eikä sen arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa.  

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva melumallinnus on laadittu Ympä-

ristöhallinnon ohjeen 2/2014 mukaisesti. Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpaineta-

sot on mallinnettu WindPRO 2.8–laskentaohjelmalla ISO 9613-2 standardin mukaisesti. 

Melumallinnus Kattiharjun tuulivoimapuiston alueella on tehty käyttämällä voimala-

tyyppiä V117 x 75 x HH145. Kyseisen voimalan lähtömelutaso on 107,0 dB(A).  

Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset 

melutason ohjearvot. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön 

viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa se-

kä rakentamisen lupamenettelyissä. Päätöksessä määritetään päivä- ja yöajan maksi-

mimelutasot ulkoalueille asumiseen käytettävillä alueilla. 

Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992): 

Ulkona LAeq, klo 7-22 LAeq, klo 22-7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 

välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat 
alueet 

55 dB 50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuo-
liset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 3) 4) 
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Sisällä   

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luon-
non havainnointiin yöllä. 

4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien 
alueiden ohjearvoja. 

Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeessa (4/2012) todetaan, ettei valtio-

neuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) voida suoraan soveltaa 

tuulivoimaloiden häiritsevyyden arviointiin. Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa ym-

päristöministeriö suosittelee käytettäväksi edellä mainitussa ohjeoppaassa esitettyjä 

ns. suunnitteluohjearvoja. Ne perustuvat pääosin muiden maiden kokemuksiin tuuli-

voimaloiden tuottaman äänen häiriövaikutuksista ja muissa maissa käytössä oleviin 

tuulivoimalamelulle annettuihin ohjearvoihin. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään 

varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriötä ja että esimerkiksi 

asuntojen sisämelutasot pysyvät asumisterveysohjeen mukaisina. 

Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelun suunnitteluohjear-

vot: 

Tuulivoimarakentamisen  ulkomelu-
tason suunnitteluohjearvot 

LAeq päivä 

klo 7-22 

LAeq yö 

klo 22-7 

Huomautukset 

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

45 dB 40 dB 
 

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

40 dB 35 dB 

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

Muilla alueilla ei sovelleta 
ei sovelle-

ta 
 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Asumisterveysohjeessa 2003 pientaajuiselle 

melulle ohjeelliset enimmäisarvot. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu 

taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Ohjearvot koske-

vat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Vertailtaessa mittaus- tai las-

kentatuloksia näihin ohjearvoihin ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimai-

suuskorjauksia. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suun-

nittelu viitataan näihin ohjearvoihin. 

Asumisterveysohjeen mukaiset matalien taajuuksien äänitasot: 

Terssin keski-
taajuus, Hz 

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

Painottamaton 
keskiäänitaso 
sisällä (Leq, 1h, dB) 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, 

joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Las-

kennassa käytetyt parametrit on määritetty Ympäristöhallinnon ohjeessa 2/2014. 
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Koska Kattiharjun tuulivoimapuisto ulottuu sekä Isonkyrön kunnan että Laihian kunnan 

alueelle, mallinnuskuvissa on esitetty koko hankealue. 

 

Kuva 25 Kattiharjun tuulivoimapuiston melumallinnus  

Melumallinnusten tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, etteivät siinä esiintyvät me-

lutasot esiinny yhtäaikaisesti joka puolella tuulivoimapuistoa. Melumallinnuksessa las-

ketut melualueet eivät ulotu niin laajalle alueelle kuin kartoilla esitetään muulloin kuin 

myötätuulitilanteessa. Silloin tuulen suunta on tuulivoimaloilta kohti häiriintyvää koh-

detta.  

Laaditun melumallinnuksen mukaan Kattiharjun tuulivoimapuistojen meluvaikutukset 

lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelu-

tason ohjearvoja (päivä 55 dB, yö 50 dB) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakenta-

misen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 45 dB, yö 40 dB) Laihian kunnassa. 

45 dB:n alueella sijaitsee maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan Laihian 

kunnassa 4 loma-asuntoa. Rakennuslupatietojen perusteella rakennuksilla ei ole raken-

nuslupaa tai käyttötarkoitus muu kuin vapaa-ajan rakennus. Tällöin kyseisiin kohteisiin 

ei sovelleta ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluoh-

jearvoja. Myös alueen päämaankäyttötarkoitus (metsätalous) huomioiden, hankkeella 

voida katsoa olevan sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät tuulivoimapuiston toteutta-

mista. 
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45 - 40 dB:n välisellä alueella maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan ei si-

jaitse vapaa-ajan asuntoja.   

35-40 dB:n välisellä alueella maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan ei si-

jaitse vapaa-ajanasuntoja. 

 

Kuva 26 Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaiset loma-asunnot Kattiharjun tuulivoi-
mapuiston melualueella.  Isonkyrön kunnan alueella sijaitsevat kohteet tutkitaan Isonkyrön kaa-
va-asiakirjoissa. 

Luonnosvaiheessa selvitettiin tarkemmin rakennusten lupatiedot: 

45 dB:n alue: 

Rakennuslupa   Käyttötarkoitus   RN:o 

2013    muu maa- ja metsätal. rak  399-418-2-45 

2013    taukotupa    399-418-2-42 

ei rakennusrekisterissä  ei tietoa    399-418-9-51 

ei rakennusrekisterissä  ei tietoa    399-403-2-71 

 

45-40 dB:n välinen alue:  ei maastotietokannan mukaisia vapaa-ajanrakennuksia 

 

35-40 dB:n välinen alue: ei maastotietokannan mukaisia vapaa-ajanrakennuksia 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus  62 (76) 

    

12.1.2015    

    

 

 

 

 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, 

www.fcg.fi  

Kattiharju_kaavaselostus_Laihia_valmisteluvaihe.docx 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 

Tuulivoimaloiden melusta aiheutuvia häiriöitä voidaan tarvittaessa vähentää tietyissä 

sääoloissa rajoittamalla tuulivoimaloiden tehoa, jolloin turbiinien melutasot alenevat 

(esim. loma-asuntojen käytön aika). 

Melumallinnuksessa lasketut melualueet eivät ulotu niin laajalle alueelle kuin kartoilla 

esitetään muulloin kuin myötätuulitilanteessa. Mikäli kohteet edellyttävät tarkempaa 

selvitystä, voidaan rakennusluvan hakemisen yhteydessä laatia tarkemmat melumallin-

nukset. 

Vaikutusalueen pääasiallinen maankäyttötarkoitus (maa- ja metsätalous) huomioiden, 

hankkeella voida katsoa olevan sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät tuulivoimapuiston 

toteuttamisen. 

Melumallinnuksen laskennalliset tulokset esitetään kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa. 

Kattiharjun tuulivoimapuiston melualueet (35dB ja 40 dB) yltävät valtateiden vaikutus-

alueen osayleiskaavan alueelle sekä Jokikylän osayleiskaavan alueelle. 40 dB:n alue ra-

joittaa uutta asuinrakentamista osalla jo kaavoitettua aluetta. Alue on tällä hetkellä 

pääosin rakentamatonta. Melumallinnuksessa lasketut melualueet eivät ulotu niin laa-

jalle alueelle kuin kartoilla esitetään muulloin kuin myötätuulitilanteessa. Silloin tuulen 

suunta on tuulivoimaloilta kohti häiriintyvää kohdetta. Melualueita tarkasteltaessa, on 

huomioitava tuulen suunta, joka on pääosin lounaasta. 

Laskennan mukaan meluvaikutukset lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneu-

voston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 dB, yö 50 dB) tai ym-

päristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 

45 dB, yö 40 dB). 
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Kuva 27  Melualueet voimassa olevien osayleiskaavojen alueella 

 Matalien taajuuksien meluvaikutukset 10.10.2

Ympäristöministeriö on 28.2.2014 julkaissut ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun 

mallintaminen, jossa annetaan ohjeet laskentaparametrien asettamiseksi, jotta stan-

dardissa olevat puutteet tuulivoiman erityiskysymyksissä tulevat käsitellyiksi ja lasken-

tatulos on luotettava. Lisäksi siinä esitetään menettely matalataajuisen melun laskemi-

seksi. Tässä työssä on sovellettu edellä mainittuja ohjeita. 

Esitetyllä voimalatyypillä ja voimaloiden sijoituksilla sekä oletusääneneristävyydellä ei 

yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa asuinhuoneille asetettu matalien taajuuksi-

en ohjearvo ylity, vaan kaikissa matalien taajuuksien äänitasot ovat alle ohjearvon. 

Voimakkaimmin sisälle kuuluu näiden laskelmien mukaan kaikissa rakennuksissa 50 Hz 

terssi, jonka äänitaso jää pahimmillaan vain noin 1 dB alle sille annetun ohjearvon  

(kohde K). Matalien äänten äänitaso on mallinnusten mukaan kuulokynnyksen tasoa tai 

tason yli lähes kaikissa tarkastelussa mukana olevissa rakennuksissa. Pahimmillaan 

matalataajuinen melu ylittää kuulokynnyksen tason noin seitsemällä desibelillä lomara-

kennuksessa K.  
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Rakennusten ulkopuolella matalataajuinen melu ylittää asuinhuoneille annetun ohjear-

von kaikissa tarkastelussa mukana olevissa häiriintyvissä kohteissa. Matalien äänten 

äänitaso on pahimmillaan 12 dB sisäohjearvon yläpuolella taajuudella 100 Hz (kohde 

K). 

Etenkin loma-asuntojen ääneneristävyydessä on suuria rakennuskohtaisia eroja, joten 

ohjearvon ylittymistä rakennuksen K sisätiloissa voidaan pitää mahdollisena.  Mallin-

nuskohde K sijaitsee Isonkyrön kunnassa. 

 

Kuva 28 Matalataajuiset äänitasot sisällä kohteessa K ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. 

Melumallinnuksen laskennalliset tulokset esitetään kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa. 

10.11 Tuulivoimapuiston varjostusvaikutukset 

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäi-

sessä tarkastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihtelu-

na, välkkymisenä. Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa 

ei muodosta selkeitä varjoja. Välkkymisen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi 

auringon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä 

tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää 

auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää havaita. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman 

SHADOW -moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti.  

Laskentaohjelmalla voidaan laatia kahdentyyppisiä laskentoja, nk. pahin tapaus (worst 

case) tai todellinen tilanne (real case). Pahin tapaus -laskelmat antavat teoreettisen tu-

loksen tuulivoimaloiden aiheuttamista varjostusvaikutuksista, koska laskelma olettaa 
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tuulivoimaloiden käyvän koko ajan, eikä se huomioi tuulensuuntaa tai pilvisyyttä. Las-

kelmat perustuvat pelkästään auringon korkeusasemaan suhteessa tuulivoimalaan ja 

olettavat auringon paistavan koko ajan, kun se on horisontin yläpuolella. Todellisuudes-

sa varjostusvaikutukset eivät muodostu yhtä suuriksi kuin pahin tapaus -laskelma 

osoittaa, koska tuulivoimalat eivät ole koko ajan käytössä ja pilvisellä säällä ei varjos-

tusvaikutuksia synny. Myös mikäli roottorin taso on samansuuntainen kuin auringon ja 

katselupisteen välinen jana, ei varjostusvaikutuksia synny. 

Todellinen tilanne -laskelma huomioi puolestaan tuulivoimahankkeen paikallisen sääti-

lanteen (pitkän aikavälin keskiarvot) sekä tuulivoimalan roottorin todellisen liikkumisen. 

Näin ollen todellinen tilanne -laskelmat antavat paremmin todellisuutta vastaavat tulok-

set, joissa varjostusvaikutusten laajuus on aina pahin tilanne -laskelmaa suppeammat.  

Tässä arvioinnissa mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mal-

linnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 

 Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real case, 

no forest) 

 Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu (real case, 

forest 20-20-15). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, 

siten, että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vas-

taavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. 

Varjostusmallinnus on laadittu voimalatyypillä Nordex N131 x 75 x hh144. Varjostus-

mallinnuksen laskennalliset tulokset esitetään kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa. 

Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden 

sijainnit hankesuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisi-

ja ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema ho-

risontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko 

paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen 

käyntiaika. Tuulivoimalaitosten vuotuisen käyntiajan oletetaan olevan 8 635 tun-

tia/vuosi. 

Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodos-

taman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. 

Saksassa tuulivoimaloiden aiheuttama todellinen varjostusvaikutus saa olla enintään 8 

tuntia/vuosi (todellinen varjostus, real case). Ruotsissa ja Tanskassa ei ole lainsäädän-

töä varjostusvaikutuksista, mutta Tanskassa on käytössä todellisella varjonmuodostuk-

sella enimmäismäärä 10 tuntia/vuosi (real case) ja Ruotsissa 8 tuntia/vuosi (real case). 
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Kuva 29 Nordex N131 x 75 x HH144, Kattiharju varjostusmallinnus 

Laaditun varjostusmallinnuksen (real case -laskenta) mukaan tuulivoimapuisto ei ai-

heuta merkittäviä varjostusvaikutuksia tuulivoimapuiston lähialueen vakituiselle tai lo-

ma-asutukselle.  

Neljässä kohteessa Kattiharjun hankealueella varjostusvaikutus ylittää yleisesti arvioin-

nin rajana käytetyn 8h/ vuosi.  Kohteet sijaitsevat Isonkyrön kunnassa. 

Varjostusvaikutus yltää Valtatieden vaikutusalueen osayleiskaavan sekä Jokikylän 

osayleiskaavan alueelle.  Tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittäviä varjostusvaikutuksia 

em. kaavojen alueelle ja ei näin ollen estä kyseisten osayleiskaavojen toteutumista. 
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Kuva 30 Kattiharjun tuulivoimapuiston varjostusvaikutus voimassa olevien kaavojen alueella. 

Varjostusmallinnuksen laskennalliset tulokset esitetään kaavaselostuksen erillisasiakir-

joissa. 

10.12 Vaikutukset ilmavalvontatutkiin 

Tuulivoimaloiden vaikutuksia ilmavalvontatutkiin tutkitaan Puolustusvoimilta pyydettä-

vän lausunnon yhteydessä. 

10.13 Vaikutukset lentoliikenteeseen 

Tuulivoimaloiden estevaikutukset lentoliikenteelle tutkitaan Finavialta pyydettävän lau-

sunnon yhteydessä. 

Kaikenlainen radioliikenne muodostaa yhteyden lähetin- ja vastaanotinantennien välille 

sähkömagneettisten aaltojen (radioaaltojen) avulla. Kaikki sähköä johtavat aineet vai-

kuttavat aaltojen kulkuun, tällaisia ovat metallirakenteet, maa ja suuremmilla taajuuk-

silla myös kostea ilma ja metsä. Tuulivoimala voi myös aiheuttaa häiriöitä lähellä ole-

viin vastaanotinantenneihin. Häiriöiden syntyminen riippuu muun muassa tuulivoimalan 

sijainnista lähetin- ja vastaanottoantennien suhteen, lähetystehosta, maaston muodois-

ta sekä muista esteistä lähettimen ja vastaanottimen välissä. Yleisesti voidaan todeta, 

että digitaalisessa tiedonsiirrossa häiriöiden esiintyminen on vähäisempää kuin analogi-

sessa. 
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Kuva 31 Häiriintyvät alueet. Tuulivoimapuiston sijainti on osoitettu kuvassa 

nuolella. 

Alueella 1 tuulivoimapuisto voi vaikuttaa radio ja tv-liikenteeseen. Alueella näkyy vain 

Lapuan asema. Korjaustoimenpiteenä antennien suuntaus ei riitä, sillä vaihtoehtoista 

lähetintä ei ole. Siten tarvitaan joko täytelähetin tai vastaanotto teleoperaattorien tar-

joamien kaupallisten palvelujen kautta. Täytelähetin voi olla edullisempi vaihtoehto, jos 

häiriintyvien talouksien määrä on suuri. Sama täytelähetin voi myös palvella jonkin toi-

sen hankkeen takia häiriintyviä talouksia. Teleoperaattoreiden kaupallisten palvelujen 

käyttö on kustannustehokas, jos häiriintyviä talouksia on vähän. 

Alueella 2 näkyy myös Vaasa ja jos siellä kuitenkin vastaanotetaan Lapuaa, voi tuuli-

voimapuistolla olla vaikutuksia. Vaikutuksia voi mahdollisesti lieventää suuntaamalla 

antenni Vaasaan. Toimenpide saattaa vaatia myös antennin uusimisen ja antennivah-

vistimen säädön. Kustannusarvio tästä on muutama sata euroa per rakennus. 

10.14 Lentoestevalojen vaikutus 

Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne näkyy tuulivoimalatornin korkein 

kohta (napakorkeus). Näkyvyysalue on siten lähes yhtä laaja, kuin tuulivoimaloiden nä-

kyvyysalue. Puuston katvevaikutuksesta johtuen lentoestevalojen havaittavuus myötäi-

lee voimaloiden näkyvyysalueita, sillä mikäli voimalaa ei voida nähdä, ei yleensä nähdä 

myöskään lentoestevaloja. 

Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta etenkin pimeällä ja kirkkaalla säällä, kun 

valot erottuvat selkeästi korkealla ilmalla, puuston latvuston yläpuolella, missä ei ole 

muita valonlähteitä. Etenkin tuulivoimapuistojen elinkaaren alkuaikana, maisema, joka 

on totuttu näkemään ilman minkäänlaisia valolähteitä, voidaan kokea levottomana. Nä-

kyvien ja vilkkuvien lentoestevalojen myötä maisemasta muodostuu dynaaminen ja 

liikkuva. Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa säässä lentoestevalojen vaikutus voi laa-

jentua laajemmalle alueelle pilvien korkeudesta ja valon heijastumisesta johtuen. 

2 

1 
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Kattiharjun tuulivoimaloiden lentoestevalojen aiheuttamat vaikutukset ovat voimak-

kaimpia tuulivoimapuiston lähialueelle sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten pihapii-

reissä, jonne voimaloiden lentoestevalot näkyvät (=voimaloiden tornin korkein kohta 

näkyy). Valojen maisemallinen vaikutus on merkittävintä pimeinä aikoina, jolloin sään-

nöllisesti välähtävät valot luovat jatkuvasti liikkeessä olevan maiseman. 

Lentoestevalojen maisemaa muokkaava vaikutus on voimakas maaseutualueella, jossa 

ei tyypillisesti ole ylimääräisiä valonlähteitä. Tiheämmin asutuilla alueilla, joissa erilai-

siin valoihin on totuttu, ei lentoestevalojen maisemaa muovaama vaikutus ole niin mer-

kittävä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut 12.11.2013 ohjeen tuulivoimaloiden 

päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen ryhmitykseen. Ympäristöön välittyvän 

valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja 

ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritet-

tävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden 

lentoestevalot voivat olla pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Puiston 

sisällä merkittävästi muita korkeampi voimala tulee merkitä tehokkaammin estevaloin. 

Tuulivoimalapuiston pystyttäjä tekee suunnitelman valojen ryhmittelystä sekä raken-

nus-aikana että valmiin puiston osalta ja toimittaa suunnitelman lentoestelupahake-

muksen yhteydessä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Olemassa olevan tuulivoimapuis-

ton osalta voidaan voimaloiden lentoestevalovaatimuksia muuttaa hakemuksesta vas-

taavalla periaatteella jälkikäteen. 

11 KAAVAN SUHDE OLEMASSA OLEVIIN SELVITYKSIIN JA SUUNNITELMIIN 

11.1  Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

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

tön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huo-

mioon ja niiden toteutumista tulee edistää kuntien kaavoituksessa. Valtakunnallisissa 

alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita ja ne on 

ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava osayleis-

kaava ja sen suunnittelussa sovelletaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

erityistavoitteita.  

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET HUOMIOIMINEN  OSAYLEISKAAVASSA 

Toimiva aluerakenne  
 

Hanke ei estä aluerakenteen tasapainoista kehittämistä Laihian 
kunnassa. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan maa- ja 
metsätalousaluetta, eikä sinne kohdistu mitään kehittämispai-
neita. Tuulivoimaloiden rakentaminen ei myöskään muuta 
suunnittelualueen nykyistä aluerakennetta oleellisesti. Useat 
huoltotiet pystytään rakentamaan olemassa olevien metsäau-
toteiden paikalle. 

 

 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 

Tuulivoimahanke tukee yhdyskunnan ekologista kestävyyttä 
erityisesti energiantuotannon osalta.  

Tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää elinympäristön laadun 
heikkenemistä. Alueella asuvat ja lomailevat voivat kokea 
tuulivoimapuiston aiheuttamat hyvin monella tavalla riippuen 
taustoistaan ja asenteistaan. 

 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Kulttuuriperinnön osalta hanke ei tuhoa kulttuuriympäristöjä 
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11.2 Osayleiskaavan suhde maakuntakaavaan  

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 29.9.2008 Pohjanmaan maakuntakaa-

van. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010 

Alla olevassa taulukossa on esitetty vaihemaakuntakaavan suhde laadittavana olevaan 

yleiskaavaan: 

 

 tai arvokasta rakennusperintöä. Omalta osaltaan tuulivoima-
hanke lisää rakennusperinnön vaihtelevuutta ja monikerroksi-
suutta.  

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

 

 Virkistyskäytön osalta hankealueen metsästyskäyttö liittyy 
alueella viihtyviin riistakantoihin Tuulivoimaloiden ei arvioida 
merkittävässä määrin vähentävän alueen metsästettäviä riista-
kantoja tulevaisuudessa. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu voi 
heikentää alueen houkuttelevuutta virkistyskäytön kannalta. 

Tuulivoima on energiantuotannossa luonnon kestävää hyödyn-
tämistä. 

 

Osayleiskaavassa on huomioitu ohjeellinen ulkoilureitti. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 

Alueella tarvittava huoltotieverkosto pystytään rakentamaan 
olemassa olevaa tiestöä hyödyntäen.  Kuljetukset on alustavas-
ti suunniteltu toteutettavan valtatieltä 3 Raattanevantielle ja 
edelleen hankealueelle. Kuljetuksia tulisi lisäksi valtatietä 18 
Orismalantielle ja edelleen Paanatietä (17563) ja Naarajoen-
tietä (17561) hankealueen koillisosaan pelto- ja met-säalueiden 
keskellä kulkevaa autotietä (Perätie) pitkin. 

 

Tuulivoima parantaa maakunnallista energiantuotantoa ja on 
Suomen ilmastopolitiikan mukaista kehitystä. 

Helsingin seudun erityiskysymykset Ei koske ko. osayleiskaavaa 

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Ei koske ko. osayleiskaavaa. 

POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2030 HUOMIOIMINEN  OSAYLEISKAAVASSA 

Ohjeellinen ulkoilureitti 
Vaellusreittien yksityiskohtainen suunnittelu ja merkintä tulee 
tehdä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa. 
Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristöarvoihin. 

 

Yleiskaava täsmentää ko. suunnittelua osoittamalla yleiskaa-
vaan ohjeellisen ulkoilureitin.  

MV-5 
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämi-
sen kohdealue. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja 
kehitettäessä tulee ottaa huomioon alueen erityisominaisuudet ja 
hyödyntää niiden vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja -
reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua 
ja virkistystä palveleva rakentaminen tulee sopeuttaa ympäris-
töön Kulttuuri: Ainutlaatuinen, rikas rakennus- ja muinaisjäännös-
kanta. 

Kaavoitettavan alueen luoteiskulma sijoittuu matkailun ja 
virkistyksen kehittämisen kohdealueelle. Hankkeen ei voida 
katsoa olevan ristiriidassa aluemerkinnän mv-5 kanssa, sillä 
hankealueesta vain noin neliökilometrin kokoinen alue ulottuu 
aluemerkinnälle, muodostaen alle prosentin sen kokonaisalas-
ta. Hanke ei vaikuta kyseisen matkailun ja virkistyksen kohde-
alueen rikkaaseen rakennus- tai muinaisjäännöskantaan. Vaiku-
tukset muinaisjäännöksiin on tutkittu kaavaselostuksen kappa-
leessa 10.6. Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin on tutkittu kaavaselostuksessa kohdassa 
10.5. 

 

 

PYÖRÄILYREITTI Pyöräilyreitinmerkintä hipoo Laihian kunnassa tuulivoimapuis-
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Osayleiskaava on laadittu siten, että suunnitteluratkaisut tukevat ja tarkentavat maa-

kuntakaavassa esitettyjä suunnitteluperiaatteita alueidenkäytön suunnittelujärjestel-

män mukaisesti. 

11.3  Osayleiskaavan suhde vaihekaava 2:een (Uusiutuvat energialähteet) 

Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan 12.5.2014, ja se lähetettiin ympä-

ristöministeriölle vahvistettavaksi toukokuun lopulla. Vaihemaakuntakaavassa on osoi-

tettu 30 tuulivoimaloiden aluetta, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisille tuuli-

voimapuistoille. Kattiharjun tuulivoimapuiston kaava-alue sijoittuu suurimaksi osaksi 

vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty vaihemaakuntakaavan suhde laadittavana olevaan 

yleiskaavaan: 

ton osayleiskaava-alueen rajaa. Osayleiskaavassa ei ole tarkoi-
tuksenmukaista osoittaa näin lyhyttä reittiä. Osayleiskaavassa 
on huomioitu maakuntakaavan ohjeellinen ulkoilureitti sekä 
alueella kulkeva moottorikelkkailureitti. 

TÄRKEÄ VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJA-
VESIALUE. 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta 
tärkeät (I luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokan) pohja-
vesialueet. Suunnittelumääräys: Pohjavesien pilaantumis- ja 
muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava 
riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohja-
vesialueista. Tärkeille tai vedenhankintaan soveltuville pohjavesi-
alueille ei tule sijoittaa mm. uusia turkistarhoja, karjasuojia tai 
lantavarastoja eikä sellaisia teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään 
vaarallisia aineita. Uusien teiden ja lentokenttien rakentamista 
pohjavesialueille tulee välttää. Pohjavesialueille sijoittuva taaja 
haja-asutus tulee viemäröidä ja jätevedet käsitellä pohjavesialuei-
den ulkopuolella. Maa-ainesten ottamista ei tule suunnitella 
vedenottamon tai suunnitellun vedenottamon lähisuojavyöhyk- 
keelle. 

 

Yleiskaava täsmentää ko. suunnittelua osoittamalla osayleis-
kaavaan pv-alueen. Alueelle ei osoiteta rakentamista. 

Kaava-alueella sijaitseville pohjavesialueelle ei ole sijoitettu 
tuulivoimalapaikkoja tai muuta uutta toimintaa. 

Voimaloita, huoltoteitä, ojituksia, maakaapeleita, sähköasemia 
tai huoltorakennuksia ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille. 
Myöskään maa-aines tai muita kuljetuksia ei toteuteta pohja-
vesialueiden kautta. Osayleiskaavassa tv—alueet rajautuvat 
pohjavesialueeseen. 

VAIHEKAAVA 2  - UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET HUOMIOIMINEN  OSAYLEISKAAVASSA 

Tuulivoimaloiden alue 
Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkityksel-
tään seudullisille tuulivoimapuistoille. Alueilla ei ole voimassa 
maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukaista rakentamisrajoitus-
ta. 
 
 
 

 

Yleiskaava täsmentää ko. suunnittelua osoittamalla Kattiharjun 
tuulivoimapuiston alueen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloi-
den alueelle. 

Alueiden suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset pysy-
vään asutukseen, loma-asutukseen, virkistykseen, maisemaan, 
kulttuuriympäristöön ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään 
haitallisia vaikutuksia. 

 

Vaikutukset pysyvään asutukseen, loma-asutukseen sekä virkis-
tykseen liittyvät voimaloista kantautuvaan ääneen sekä voima-
loiden näkyvyyteen.  Meluvaikutusten huomioiminen osayleis-
kaavassa on esitetty taulukossa alempana omassa osiossa. 
Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on tutkittu 
kaavaselostuksessa kappaleessa 10.9. Alueelle sijoittuvat 
tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista, eivätkä heikennä 
suoraan alueen jokamiehenoikeudella tapahtuvia virkistyskäyt-
tömahdollisuuksia. 

 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäris-
töön on tutkittu kaavaselostuksessa kappaleessa 10.5  Näky-
mäanalyysin mukaan asuin- ja lomarakennuksilta muodostuu 
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näkymiä tuulivoimaloille. Näkymäanalyysi ei ole kuitenkaan 
ottanut huomioon pihapiirien pihapuustoa, joten voimalat 
näkyvät näiltä osin tavallisesti vain osittain.   Maisemallisten 
vaikutusten lieventämistä on tutkittu kappaleessa 10.5.2. 

 

Kattiharjun tuulivoimapuiston luontoselvitys on laadittu 2014. 
Näiden perusteella osayleiskaavaan on merkitty arvokkaat 
luontokohteet sekä suunniteltu voimaloiden sijoittelua. Vaiku-
tuksia luontoon on selvitetty kattavasti kappaleessa 10.8. 

 

Vaikutukset pesimälinnustoon on tutkittu kappaleessa 10.8.2. 

Pesimälinnustoon kuuluvat yksilöt altistuvat törmäyksille päivit-
täin mikäli ne käyttävät voimaloiden aluetta liikkumiseen. 
Törmäyksiä voi tapahtua voimaloiden lapoihin ja runkoon sekä 
sähkönsiirtolinjaan ilmajohdon osalta. Metsäisiltä alueilta 
Suomesta ei toistaiseksi ole seurantatietoja vaikutuksista pesi-
mälinnustoon. Pohjois-Norjasta on havaintoja yhden tuulipuis-
ton alueelta riekkojen törmäyksistä voimalarunkoihin, mutta 
muuten vaikutuksista metsäkanalintuihin ei juuri ole havainto-
ja. Pesimäpaikoillaan ja saalistaessaan/ruokaillessaan valtaosa 
linnuista käyttää alhaisia lentokorkeuksia, jolloin altistus tör-
mäyksille pyöriviin lapoihin on vähäistä. Pääskyt, tervapääskyt 
ja lokit voivat ajoittain saalistaa hyönteisiä myös korkealla 
metsäalueiden yllä. Törmäyksiä kuitenkin todennäköisesti 
tapahtuu väistämisaktiivisuuden vuoksi niin vähän, että niillä ei 
ole pitkäaikaisia vaikutuksia lajien alueelliseen populaatioon.  

 

Vaikutuksia muuttolinnustoon on tutkittu kappaleessa 10.8.2 
Voimaloista voi aiheutua jonkin verran törmäyskuolleisuutta. 
Muuttolinnuston osalta vaikutukset ovat todennäköisesti hyvin 
lieviä, sillä alueen kautta ei kulje merkittävää muuttoa ja yksit-
täisen läpimuuttavan linnun riski törmätä voimalaan on hyvin 
pieni väistämiskäyttäytymisen vuoksi. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä ja puolustusvoimi-
en toiminnasta aiheutuvat rajoitteet. 

Tuulivoimaloiden vaikutuksia ilmavalvontatutkiin tutkitaan 
Puolustusvoimilta pyydettävän lausunnon yhteydessä. 

 

Tuulivoimaloiden estevaikutukset lentoliikenteelle tutkitaan 
Finavialta pyydettävän lausunnon yhteydessä. 

 

 

Tuulivoimala-alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei merkittäviä meluvaikutuksia 
kohdistu asutukselle. 
 

Melumallinus on laadittu Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 
mukaisesti. Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on 
mallinnettu WindPRO 2.8–laskentaohjelmalla ISO 9613-2 stan-
dardin mukaisesti. Laaditun melumallinnuksen mukaan Katti-
harjun tuulivoimapuistojen meluvaikutukset lähimmille asuin-
rakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia 
ulkomelu-tason ohjearvoja (päivä 55 dB, yö 50 dB) tai ympäris-
töministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnit-
teluohjearvoja (päivä 45 dB, yö 40 dB).  

 

45 dB:n alueella sijaitsee maanmittauslaitoksen maastotieto-
kannan mukaan Laihian kunnassa 4 loma-asuntoa. Rakennuslu-
patietojen perusteella rakennuksilla ei ole rakennuslupaa tai 
käyttötarkoitus muu kuin vapaa-ajan rakennus. Tällöin kyseisiin 
kohteisiin ei sovelleta ympäristöministeriön tuulivoimaraken-
tamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja. 45-40 dB:n 
välisellä alueella maanmittauslaitoksen maastotietokannan 
mukaan ei sijaitse vapaa-ajan asuntoja.   35-40 dB:n välisellä 
alueella maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan ei 
sijaitse vapaa-ajanasuntoja. Meluvaikutusta arvioitaessa näissä 
kohteissa on otettava huomioon vallitsevat tuuliolosuhteet, 
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Osayleiskaava on laadittu siten, että suunnitteluratkaisut tukevat ja tarkentavat maa-

kuntakaavassa esitettyjä suunnitteluperiaatteita alueidenkäytön suunnittelujärjestel-

män mukaisesti. 

11.4  Yleiskaavan sisältövaatimukset 

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

lyt yleiskaavan sisältövaatimukset siinä määrin kuin laadittavan yleis-kaavan ohjausta-

voite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai 

muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Lisäksi laadittaessa MRL 77 a §:ssä tar-

koitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaa-

vasta muutoin säädetään, huomioitava tuulivoimarakentamista koskevat yleiskaavan 

erityiset sisältövaatimukset. 

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

sisältövaatimuksia sekä MRL 77 §:n tuulivoimarakentamista koskevia sisältövaatimuk-

sia. 

11.5  Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

 yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

 olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;   

 asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

 mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 

energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, 

luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

jotka ovat lounaasta.  Tällä on lieventävä vaikutus etenkin 
hankealueen eteläpuolella sijaitsevilla yksittäisillä loma-
asunnoilla. 

 

Tuulivoimaloiden melusta aiheutuvia häiriöitä voidaan tarvitta-
essa vähentää tietyissä sääoloissa rajoittamalla tuulivoimaloi-
den tehoa, jolloin turbiinien melutasot alenevat (esim. loma-
asuntojen käytön aika).  

 

Tuulivoimala-alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota siihen, että kulttuuriympäristöjen arvot 
säilyvät ja että luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien 
samoin kuin alkutuotannon ja maa-aineisten oton edellytykset 
turvataan. 
 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäris-
töön on tutkittu kaavaselostuksessa kappaleessa 10.5. Vaiku-
tuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on tutkittu kattavas-
ti sekä YVA- että kaavaselostuksessa 

 

Kattiharjun tuulivoimapuistojen luontoselvityksessä on tutkittu 
luontodirektiivin liitteen IV a lajit. 10.8.3.1 on esitetty  vaiku-
tukset luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin. 

 

Tuulivoimapuisto ei estä maa- ja metsätalouden harjoittamista 
alueella.  

Alueella tehtävät toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava 
alueen luonnon monimuotoisuuden / luonnonvarojen säilymistä 
edistävällä tavalla. 

Kattiharjun tuulivoimapuiston luontoselvitys on laadittu 2014. 
Näiden perusteella osayleiskaavaan on merkitty arvokkaat 
luontokohteet sekä suunniteltu voimaloiden sijoittelua. Vaiku-
tuksia luontoon on selvitetty kattavasti kappaleessa 10.8. 
Osayleiskaavaan on asianmukaisesti merkitty luonnon moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaat alueet sekä liito-oravien 
lisääntymis- ja levähdyspaikat. Kaavassa ei osoiteta sellaisia 
aluevarauksia tai maankäyttömuotoja, jotka vaarantaisivat 
luonnon monimuotoisuuden tai luonnonvarojen säilymisen. 
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 mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoi-

seen elinympäristöön; 

 kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

 ympäristöhaittojen vähentäminen; 

 rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

 virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on otettu huomioon MRL 39 § mukaiset 

sisältövaatimukset.  

Osayleiskaava tukeutuu tiestön osalta pääosin olemassa olevaan infrastruktuuriin. 

Osayleiskaava perustuu maisemaa, rakennettua ympäristöä, luonnonarvoja sekä ympä-

ristöhaittoja (melu, varjostus) koskeviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. Alueelle 

sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita merkittävästi alueella liikkumista, eivätkä heiken-

nä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Alueilla nykyisin harjoitettava maankäyttö 

(maa- ja metsätalous) voi jatkua ennallaan. Kaikilla maanomistajilla on edelleen mah-

dollisuus käyttää omistamiaan kiinteistöjä nykyisellä ja alueelle tavanomaisella tavalla. 

Kaavaan on merkitty tuulivoimaloiden ja muuntoaseman vaatimat alueet ja huomioitu 

teknisen huollon ja sähkön siirron järjestäminen, kuten huoltoteiden, kaapelointien ja 

sähköverkkoon liittymisen järjestämismahdollisuudet. 

11.6 Osayleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisiin si-

sältövaatimuksiin 

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

vaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alu-

eella; 

2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja 

ympäristöön; 

3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää 

 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on otettu huomioon tuulivoimaraken-

tamista koskevat erityiset sisältövaatimukset. Osayleiskaavan sisältö, esitystapa ja mit-

takaava on laadittu yleiskaavan ohjausvaikutukset huomioiden. Osayleiskaavan mitta-

kaava on 1:10 000. Kaavakartalle on rajattu tuulivoimaloiden alueet, jotka ohjaavat 

suoraan rakennuslupamenettelyä. Suunnittelun yhteydessä on selvitetty kattavasti tuu-

livoimaloiden vaikutuksia maisemakuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuriympäristön arvo-

jen säilymiseen, muinaismuistoihin, virkistystarpeisiin sekä asuin- ja elinympäristöjen 

laatunäkökohtiin. Hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitu teknisen 

huollon ja sähkön siirron järjestäminen, kuten huoltoteiden, kaapelointien ja sähkö-

verkkoon liittymisen järjestämismahdollisuudet.  

Edellytykset sähköverkkoon liittymiselle on selvitetty sekä ympäristöllisestä että tekni-

sestä näkökulmasta.  

11.7 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Koska lähimmät tuulivoimapuistohankkeet sijaitsevat etäällä (yli 10 km etäisyydellä) 

hankealueesta, ei yhteisvaikutuksia juurikaan synny.  

Liikenteellisten vaikutusten osalta hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden 

suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu 

samaan aikaan.  
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Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia on 

tarkasteltu lähinnä luonnon monimuotoisuuden, suojelukohteiden ja muuttolinnuston 

kannalta.  

Tuulivoimahankkeiden suunnittelussa on pyritty sijoittamaan tuulivoimalat tunnettujen 

ja hankkeiden luontoselvityksissä määritettyjen arvokkaiden luontokohteiden ulkopuo-

lelle siten, ettei arvokohteille aiheudu suoria eikä välillisiä vaikutuksia. Hankkeissa on 

pääsääntöisesti tässä onnistuttu, joten voidaan todeta, että alueellinen ja seudullinen 

luonnon monimuotoisuus on kohtalaisella tasolla turvattu hankkeista huolimatta, koska 

luonnon arvoalueet on tunnistettu ja hankesuunnittelussa huomioitu. Voidaankin arvioi-

da, että vaikka elinympäristömenetykset koituvat pääsääntöisesti samantyyppisille 

luontotyypeille ja lajistolle seudun tuulivoimahankkeissa, ei alueellinen luonnon moni-

muotoisuus ole hankkeiden yhteisvaikutuksena uhattuna. 

Kattiharju tuulivoimahanke ei lisää muuttolinnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia, 

koska hanke sijoittuu kokonaan useiden lintulajien nykyisten päämuuttoväylien itäpuo-

lelle.  Rannikkolinjaan suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot saattavat kuitenkin siirtää 

mm. kurkien ja metsähanhien muuttoreittejä idemmäksi, jolloin myös Kattiharjun tuuli-

voimapuiston aiheuttamat vaikutukset voivat lisääntyä. Muuttoreitin siirtymistä voi ta-

pahtua ainakin länsi-lounaistuulten vallitessa, jolloin muutto sijoittuu keskimääristä 

idemmäksi. Muuttoreittien mahdollisella siirtymisellä ei kuitenkaan välttämättä ole eri-

tyisen suurta merkitystä Kattiharjun alueen kannalta, sillä on odotettavaa, että alueelli-

nen muutto kulkee jatkossakin laajana rintamana. Kattiharjun tuulivoimahankkeen ei 

arvioida merkittävästi lisäävän muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen 

linnustovaikutuksia.  

Hankkeiden ei arvioida juurikaan heikentävän alueellisia riistakantoja tai muuttavan 

tärkeimmän riistalajin eli hirven esiintymistä ja käyttäytymistä kuin korkeintaan väliai-

kaisesti. 

Kattiharjun tuulivoimapuistohankkeesta ei muodostu yhteisvaikutuksia lähimpien Natu-

ra-alueiden suojeluperusteena oleville luontotyypeille pitkän etäisyyden vuoksi. Eri tuu-

livoimahankkeiden yhteisvaikutukset voisivat ilmetä lähinnä mahdollisina pinta- ja poh-

javesivaikutuksina, joita ei arvioida Kattiharjun hankkeesta muodostuvan. Luontodirek-

tiivilajeista liito-oravaan kohdistuvat yhteisvaikutukset jäävät vähäisiksi, koska liito-

oravan elinalueet on pyritty kaikissa hankkeissa huomioimaan siten, ettei lajin esiinty-

minen alueilla vaarannu. Tuulivoimahankkeet eivät yksin tai yhdessä merkittävästi hei-

kennä liito-oravan kulkuyhteyksiä Natura-alueiden välillä 

Sähkönsiirron osalta ei Kattiharjun tuulivoimapuisto muodosta yhteisvaikutuksia mui-

den hankealueiden kanssa, koska hankevastaavalla ei ole tiedossa muita suunnitteilla 

olevia tuulivoimapuistoja joiden sähkönsiirtoreitti oltaisiin toteuttamassa niin lähelle 

Kattiharjun voimajohtoa, että yhteisvaikutuksia esim. maisemaan tai maankäyttöön 

saattaisi syntyä. Esimerkiksi Lehtivuoren ja Rasakankaan tuulivoimapuistot on suunni-

teltu liitettävän kyseisillä hankealueilla kulkevaan uuteen 45 kV:n johdon korvaavaan 

110 kV:n johtoon.  

Muiden yhteisvaikutusten osalta vaikutus on vähäinen tai vaikutuksia ei katsota olevan. 

11.8 Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon 

huomioiminen osayleiskaavassa 

Osio täydennetään projektin edetessä. 
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12 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on määrätty, että yleiskaavaa voidaan 

MRL 77 a §:n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena. Raken-

nuslupa voidaan myöntää, kun yleiskaava on saanut lainvoiman. Rakennuslupa haetaan 

Laihian kunnan rakennustarkastajalta (rakennusvalvonta), joka lupaa myöntäessään 

tarkistaa, että suunnitelma on voimassa olevan kaavan mukainen. 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista ra-

kennuslupaa. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisesti voidaan suoraan myöntää 

rakennusluvat tuulivoimaloiden rakentamiselle. Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa 

kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella. 

 

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 

12.1.2015 Jyväskylä 

 

Laatinut : 

Susanna Paananen  

suunnittelija, ins. amk 

Hyväksynyt: 

Tuomo Järvinen  

projektipäällikkö, arkkitehti 

 


	1 JOHDANTO
	1.1 Suunnitteluorganisaatio

	2 SUUNNITTELU JA PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET
	2.1 Kaavaprosessi

	3 OSALLISET JA OSALLISTUMINEN
	4 NYKYTILANNE
	4.1 Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus
	4.1.1 Asutus
	4.1.2 Maanomistus
	4.1.3 Liikenne

	4.2 Aluetta koskevat suunnitelmat
	4.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
	4.2.2 Maakuntakaava
	4.2.3 Pohjanmaan maakuntakaava, vaihemaakuntakaavat
	4.2.4 Yleis- ja asemakaavat

	4.3 Luonnonolot
	4.3.1 Maa- ja kallioperä
	4.3.2 Pinta- ja pohjavedet
	4.3.3 Natura- ja suojelualueet
	4.3.4 Kasvillisuus- ja luontotyypit
	4.3.5 Arvokkaat luontokohteet
	4.3.6 Eläimistö
	4.3.7 Linnusto
	Pesimälinnusto
	Muuttolinnusto

	4.3.8 Yleiskaavaan merkityt luontokohteet

	4.4 Maisema ja kulttuuriympäristö
	4.4.1 Suurmaisema ja maisemarakenne
	Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
	Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
	Laihianjokivarren pohjalaistalot
	Orisbergin ruukinalue
	Laihian kirkko
	Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner
	Isonkyrön vanha ja uusi kirkko
	Ylistaron kirkko

	Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt

	4.4.2 Muinaisjäännökset


	5 OSAYLEISKAAVAN SUHDE MUIHIN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMIIN JA TAVOITTEISIIN
	5.1 Muut tuulivoimahankkeet
	5.2 YVA-menettely
	5.3 Laaditut selvitykset

	6 TUULIVOIMAPUISTON YLEISSUUNNITTELU JA TUULIVOIMAPUISTON RAKENTEET
	6.1 Kaavan valmisteluvaihe
	6.2 Kaavan ehdotusvaihe
	6.3 Hyväksytty yleiskaava
	6.4 Tuulivoimapuiston rakenteet
	6.5 Sähkönsiirto

	7 SUUNNITTELUN TAVOITTEET
	8 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN ETENEMINEN
	8.1 Vireilletulo ja OAS
	8.2 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolo
	8.3 Osayleiskaavaehdotus
	8.4 Osayleiskaava

	9 KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET
	9.1 Kokonaisrakenne ja kaavan sisältö
	9.2 Alueiden käyttötarkoitusta koskevat merkinnät ja määräykset
	9.3 Tuulivoimapuiston rakentamista koskevat määräykset
	9.4 Suojelukohteet
	9.5 Muut merkinnät ja määräykset

	10 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
	10.1 Tuulivoimarakentamisen tyypilliset vaikutukset
	10.2 Vaikutusalue
	10.3 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
	10.4  Vaikutukset liikenteeseen
	Kävely ja pyöräily

	10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
	10.5.1 Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin tai maisema-alueisiin.
	10.5.2 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
	Kyrönjokilaakson maisema-alue  (MAO100101), etäisyys voimaloihin  lähimmillään noin 7 km

	10.5.3 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
	Laihianjokivarren pohjalaistalot, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 1 km
	Orisbergin ruukinalue, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 1,5 km
	Laihian kirkko, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 9 km
	Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 9 km
	Isonkyrön vanha ja uusi kirkko, etäisyys suunnittelualueeseen lähimmillään noin 12 km
	Ylistaron kirkko, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 12 km

	10.5.4 Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt
	Laihianjoen kulttuurimaisema Kylänpää-Ruto,  etäisyys voimaloihin  lähimmillään noin 6 km
	Laihian kirkonseutu, etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 9 km
	Orisbergin kartano ympäristöineen (RKY 2009 Orisbergin ruukin alue), etäisyys voimaloihin lähimmillään noin 1,5 2km ( Isokyrö)
	Kyröjoen kulttuurimaisema, etäisyys suunnittelualueeseen lähimmillään noin 7 km

	10.5.5 Maisemallisten vaikutusten lieventäminen

	10.6 Vaikutukset muinaismuistoihin
	10.6.1 Hietikontönkkä (399010163)

	10.7 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon
	10.8 Vaikutukset luontoon
	10.8.1 Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet
	10.8.2 Vaikutukset voimalapaikkojen läheisiin arvokkaisiin luontokohteisiin
	10.8.3 Yhteenveto vaikutuksista
	10.8.4 Linnusto
	10.8.5 Vaikutukset eläimistöön
	10.8.6 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
	Ilves
	Liito-orava
	Lepakot
	Muut luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajit

	10.8.7 Natura-alueet ja suojelualueet
	10.8.8 Natura- tarveharkinta
	10.8.9 Pinta- ja pohjavedet
	Voimajohdot:
	Ulkoilureitti:
	Vaikutukset pintavesiin:


	10.9 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
	10.9.1 Virkistys
	10.9.2 Turvallisuus
	Osien irtoaminen
	Jää


	10.10 Tuulivoimapuiston meluvaikutukset
	10.10.1 Luonnosvaiheen melumallinnus
	10.10.2 Matalien taajuuksien meluvaikutukset

	10.11 Tuulivoimapuiston varjostusvaikutukset
	10.12 Vaikutukset ilmavalvontatutkiin
	10.13 Vaikutukset lentoliikenteeseen
	10.14 Lentoestevalojen vaikutus

	11 KAAVAN SUHDE OLEMASSA OLEVIIN SELVITYKSIIN JA SUUNNITELMIIN
	11.1  Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
	11.2 Osayleiskaavan suhde maakuntakaavaan
	11.3  Osayleiskaavan suhde vaihekaava 2:een (Uusiutuvat energialähteet)
	11.4  Yleiskaavan sisältövaatimukset
	11.5  Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
	11.6 Osayleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisiin sisältövaatimuksiin
	11.7 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
	11.8 Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta saadun yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen osayleiskaavassa

	12 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

