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Johdanto
Maalahteen, Juthskogenin alueelle on suunnitteilla tuulivoimahanke, joka muodostuisi 20–26 tuulivoimalasta, niitä yhdistävistä huoltoteistä ja maakaapeleista sekä sähköasemasta. Tuulivoimahankkeen
suunniteltu kokonaisteho on noin 160 MW tuulivoimaloiden tehon ollessa 6–8 MW. Voimaloiden maksimikorkeus on 275–300 m.
Hanketta kehittää JWP Juthskogs Wind Park Ab, joka vastaa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta.
Tämä maisemaselvitys ja tuulivoimaloiden vaikutusten arviointi maisemaan ja kulttuuriympäristöön on
laadittu hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen
tausta- ja selvitysaineistoksi. Hankkeen YVA-menettelystä vastaa Etha Wind Oy, joka on tilannut tämän
selvityksen.

2

Selvitysalueen yleiskuvaus
Juthskogenin suunniteltu tuulivoimahankealue sijaitsee noin kymmenen kilometriä Maalahden keskustasta kaakkoon. Hankealue sijoittuu Valtatien 8 ja sen länsipuolelle sijoittuvan Ribäcksvägenin väliselle alueelle, jonka leveys on noin viisi kilometriä. Hankealueen etäisyys rannikosta on noin 13 km.
Hankealueen laajuus on noin 25 km² (2 500 ha). Hankealue koostuu pääosin hoidetuista ja ojitetuista
talousmetsistä. Hankealueen vaikutusalueelle sijoittuu avoimia viljelysalueita ja maaseutumaista asutusta sekä peitteisiä metsäalueita.
Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat noin 1,7 km:n etäisyydelle suunnitelluista voimalapaikoista.
Alle viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta on rakenteilla kaksi pienempää tuulivoimahanketta,
Långmossa (6 voimalaa) ja Ribäcken (5 voimalaa). Molemmat hankkeet sijoittuvat Juthskogenin länsipuolelle. Lisäksi hankkeen eteläpuolelle on suunnitteilla Takanebackenin tuulivoimahanke (5 voimalaa).

Kuva 2-1. Juthskogenin tuulivoimahankeen sijainti suhteessa lähialueen paikkakuntiin.
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Maisemavaikutusten arviointityössä on tarkasteltu Maalahteen sijoittuvan Juthskogenin tuulivoimahankeen kolmen vaihtoehdon aiheuttamia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja
laadun muutoksia hankkeen koko elinkaaren ajalla.
Vaikutusten arvioinnissa on käytetty viittä eri tarkasteluvyöhykettä: välitön vaikutusalue, lähialue, välialue, kaukoalue sekä teoreettinen maksiminäkyvyys.
Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on käytetty viisiportaista asteikkoa, (myönteisiä vaikutuksia ei vaikutuksia – vähäisiä vaikutuksia – kohtalaisia vaikutuksia – suuria vaikutuksia). Vaikutusten arviointityön pohjana on käytetty ympäristöministeriön julkaisuja: ”Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa” (2016) ja ”Tuulivoimalat ja maisema” (Weckman 2006) ja ”Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön” (Pohjoismaiden ministerineuvosto
2002). Maiseman herkkyyden osalta on sovellettu Tuulivoimalat ja maisema -julkaisussa esitettyjä maiseman sietokykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kohteiden herkkyyttä on arvioitu mm. niiden määritellyn statuksen (valtakunnallinen, maakunnallinen, paikallinen) sekä maiseman elinympäristöön luoman erityisyyden pohjalta.

Taulukko 3-1. Maisema- ja kulttuuriympäristön arvioinnissa käytetyt tarkasteluvyöhykkeet.
Etäisyys

Vaikutusalue

Kuvaus

0–2 km

Välitön vaikutusalue ja sen
lähiympäristö

•
•

2–5 km

5–10 km

Lähialue

Välialue

•

Alue, jolla visuaaliset vaikutukset voivat olla niin merkittäviä,
että ne voivat vaikuttaa maiseman luonteeseen ja laatuun.

•

Tuulivoimalat voivat olla maisemakuvassa dominoivia, mikäli
näkemäesteitä ei ole

•

Alue, jolle voimalat voivat näkyä selvästi, mutta jolla niiden
vaikutukset maiseman luonteeseen ja laatuun vähenevät etäisyyden kasvaessa.
Voimalat ovat osa laajempaa maisemakokonaisuutta.

•

10–30 km

Kaukoalue

•

Voimaloiden kokoa ja etäisyyttä voimaloihin voi olla vaikea
hahmottaa.

•

Alue, jolle voimalat voivat näkyä, mutta jolla niillä ei yleensä
enää ole merkitystä maiseman luonteen ja laadun kannalta
(poikkeuksena esimerkiksi erämaiset alueet).
Lentoestevalot voivat erottua sopivissa olosuhteissa

•
30– km

Teoreettinen
maksiminäkyvyys

Välittömät vaikutukset (huoltotiet ja muu tuulivoimainfra,
sähkönsiirto, varjostus, melu, jää).
Tuulivoimala hallitseva

•

Voimalat voi hyvissä sää- ja valaistusolosuhteissa erottaa paljaalla silmällä, ei merkitystä maiseman luonteen tai laadun
kannalta.

Lähde: Eri selvitykset tuulivoimaloiden näkyvyydestä (mm. Weckman 2006), muut tuulivoimaselvitykset

3.1

Maisema
Maisemaselvityksen ja vaikutusten arvioinnin lähtötietoja on kerätty hankealueen kartoista, ilmakuvista, valokuvista sekä maastokäynnillä hankealueelle ja sen vaikutusalueelle. Lisäksi maisemaa ja kulttuuriympäristöä koskevia tietoja on selvitetty aiemmin tehdyistä luonto- ja maisemaselvityksistä sekä
lähialueiden tuulivoimaselvityksistä (mm. Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla
(2010). Lähtötietojen pohjalta on määritelty maiseman herkimmät alueet, joille tuulivoimahankkeen
rakentaminen voi aiheuttaa eniten vaikutuksia.
Vaikutusten arviointia varten on laadittu hankealueen ja sen vaikutusalueen tarkastelu, jossa on esitetty
lähiympäristön maiseman ja kulttuuriperinnön keskeiset kohteet. Maiseman osalta on huomioitu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja tunnetut perinnemaisemakohteet. Lisäksi
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on huomioitu alueen luonteen kannalta merkittävät maisemalliset ympäristöt, kuten avoimet viljelysja maaseutumaiset maisemat. Kulttuuriympäristön osalta on huomioitu valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesti. Pistemäiset kohteet (yksittäiset, pienet kohteet) on huomioitu, mikäli ne sijaitsevat alle 10 km tuulivoimaloista. Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet on esitetty kuvassa 2.
Vaikutusten arvioimiseksi on laadittu kuvasovitteita ja näkyvyysalueanalyysit.
Maisemavaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin sekä kulttuuriympäristön kohteisiin. Paikallisia vaikutuksia on
arvioitu elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksena. Lisäksi on arvioitu yleisellä tasolla
hankkeen yhteisvaikutuksia muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden kanssa.
Maisemavaikutusten arviointityöhön ei ole olemassa numeerisia menetelmiä. Arviointityö on haasteellista, koska maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivista. Näkymien muuttuminen vuoden- ja
vuorokaudenajan mukaan tuo arviointityöhön moniulotteisuutta. Arviointi on tehty varovaisuusperiaatetta noudattamalla, eli vaikutukset on arvioitu olettaen, että sää- ja näkyvyysolosuhteet ovat parhaat
mahdolliset, eli voimaloiden parhaimman näkyvyyden aikana.
Arvioitaessa tuulivoimahankkeen aiheuttamia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä on lähtökohtana pidetty seuraavia näkökulmia:
•
miten uusi tuulivoimalaitos muuttaa alueen nykyistä luonnetta
•

miten maiseman kokonaismuutos on havaittavissa asutuskeskittymistä, yleisiltä kulkureiteiltä, näköalapaikoilta tai muutoin herkiltä kohteilta (mm. kulttuurihistorialliset kohteet)

•

kuinka kaukana maiseman muutos on havaittavissa

Maisemavaikutuksia ei ole lähtökohtaisesti arvioitu alueilta, jonne ei kohdistu alueen aktiivista jokapäiväistä käyttöä.

3.2

Kuvasovitteet
Arviointityötä varten on laadittu kuvasovitteita ja näkyvyysalueanalyysi. Kuvasovitteita on laadittu kymmenestä kuvauspisteestä. Kuvat on laadittu Wind-PRO –ohjelmalla alueesta tehtyä maastomallia ja kohteesta otettuja valokuvia hyödyntäen. Kuvasovitteiden sijainnit on esitetty kuvassa 6. Kuvasovitteet antavat käsityksen siitä, miten tuulivoimalat vaikuttavat näkymään tietystä ympäristön kohdasta kuvanottoajankohtana vallitsevissa olosuhteissa. Kuvasovitteet on pyritty laatimaan kohteista, joissa maisemakuvan muutos on merkittävä sekä kohteista, joiden maisemallisella arvolla on huomattava merkitys alueen elinympäristön maisemakuvaan. Kuvasovitteet on laadittu kaikista tarkastelluista vaihtoehdoista
(VE 1, 20 voimalaa, VE 2, 22 voimalaa, VE 3 19 voimalaa). Kaikissa kuvasovitteissa on huomioitu myös
kolme muuta hankkeen läheisyyteen sijoittuvaa tuulivoimahanketta, rakenteilla olevat Långmossa ja
Ribäcken, sekä suunnitteilla oleva Takanebacken. Vaihtoehdossa VE 1 voimaloiden kokonaiskorkeus on
300 m, tornin korkeus 200 m ja roottorin halkaisija 200 m. Vaihtoehdoissa VE 2 ja VE 3 kokonaiskorkeus
on 275 m, tornin korkeus 185 m ja roottorin halkaisija 180 m. Kuvasovitteiden ja näkyvyysalueanalyysien
laadinnasta on vastannut Etha Wind Oy.

3.3

Näkyvyysalueanalyysi
Näkyvyysalueanalyysi osoittaa yleispiirteisesti ne alueet, jonne tuulivoimahanke on selkeimmin havaittavissa. Näkyvyysalueanalyysi on laadittu noin 20 km etäisyydelle voimaloista. Näkyvyysanalyyseissä on
myös huomioitu kolme muuta hankkeen läheisyyteen sijoittuvaa rakenteilla (Långmossa, Ribäcken) tai
suunnitteilla (Takanebacken) olevaa tuulivoimahanketta. Näkyvyysanalyyseissä ei ole huomioitu muita
lähialueen suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita, mutta yhteisvaikutuksia on arvioitu sanallisesti. Näkyvyysalueanalyysien laadinnasta on vastannut Etha Wind Oy.

3.4

Kulttuuriympäristö
Arvioitavia kulttuurihistoriallisia arvoja ovat valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet. Muinaisjäännökset ovat laajassa mittakaavassa osa kulttuuriympäristöä. Hankkeen vaikutukset muinaisjäännöksiin
on arvioitu erillisessä arkeologisen inventoinnin raportissa.
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Tuulivoimahankkeen aiheuttamat vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön muodostuvat suurelta osin maisemakuvan muutoksena, eikä niinkään kulttuuriympäristön tai sen lähiympäristön mekaanisena muokkaamisena. Fyysisen rakentamisen aiheuttamat maisemalliset vaikutukset ovat pääosin havaittavissa aivan tuulivoimaloiden tai rakennettavien teiden ja voimajohdon välittömässä lähiympäristössä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ei kohdistu yleensä suoria vaikutuksia rakentamisen johdosta. Mahdolliset vaikutukset muodostuvat siten kulttuuriympäristön luonteen ja taustamaiseman muutoksista, mikäli tuulivoimalat ovat havaittavissa kohteista. Tästä johtuen vaikutuksia maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön voidaan pitkälti tarkastella samojen periaatteiden mukaisesti ja hankkeen vaikutuksia kulttuuriympäristöön tarkastellaan samoja menetelmiä käyttäen kuin maisemaan kohdistuvia vaikutuksia.
Kulttuuriympäristön osalta on arvioitu, vaikuttaako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai luonteeseen. Vaikutuksen merkittävyyttä on arvioitu muutoksen laajuudella nykytilaan nähden ja peilaten kohteen arvoon ja herkkyyteen. Vaikutukset on arvioitu pääsääntöisesti hankkeen toiminnan ajalta.

4

Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet ja nykytilanne

4.1

Maisemakuva
Maalahden Juthskogen tuulivoimahanke sijoittuu Valtatien 8 ja Ribäcksvägenin paikallistien väliselle
metsätalouskäytössä olevalle maa-alueelle. Alueen metsät ovat pääsääntöisesti tuoreita kankaita ja paikoin karummilla alueilla esiintyy kangasmetsää. Alueella olevat suoalueet ja kosteikot on pääsääntöisesti ojitettu ja otettu myös metsätalouskäyttöön. Hankealueen pohjoisosaan sijoittuu pieni lampi ja
eteläosaan yksi hieman laajempi ojittamaton suo, Högmossen.
Hankealueen korkeuserot ovat maltillisia, mutta alueen pinnanmuodot ovat vaihtelevat. Alueella on
havaittavissa pientä kumpareisuutta moreeniharjanteiden ja suopainanteiden vaihteluna. Hankealueen
korkeus vaihtelee noin 20–45 m mpy.
Tuulivoimahankealue on suurelta osin peitteistä metsämaisemaa. Ojitetut suoalueet erottuvat ilmakuvissa harvapuustoisempina alueina ja alueella on havaittavissa ilmakuvista metsäalojen tiheä sarkaojitus. Laajin yhtenäinen avoin alue sijoittuu hankealueen eteläosaan, Högmossenin suoalueelle.
Hankealueella risteilee metsäautoteitä ja alueella on ainakin kaksi laavua. Muuten hankealue on rakentamatonta.
Hankealueen välittömällä lähialueella enintään kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista on Ribäckvägenin varrella hankealueen lounaispuolella ja Stenbackin alueella hankealueen kaakkoispuolella
avointa viljelysmaisemaa ja asutusta. Viljelysalat ovat enimmäkseen pohjois-eteläsuuntaisia ja suhteellisen kapeita.
Laajempia avoimia viljelysmaisemia ja asutusalueita sijoittuu yli viiden kilometrin etäisyydelle voimaloista (mm. Övermalax).
Hankeen vaikutusalueen maisema on laajasti katsottuna vaihtelevaa avoimien viljelysmaisemien ja peitteisten metsäalojen mosaiikkia. Korkeuserot muuttuvat vaikutusalueella suhteellisen loivapiirteisesti,
eikä merkittäviä näköalapaikkoja sijoitu hankkeen vaikutusalueelle.

4.2

Maisema-maakunta ja maisema-alueet
Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan, joista osa jakautuu pienempiin seutuihin. Juthskogenin alue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Pohjanmaan maisemamaakuntaan, joka on edelleen jaettu viiteen maisemaseutuun. Osa-aluejaossa se sijaitsee Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudulla, jolla on myös Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien maisemalle tyypillisiä piirteitä. Jokivarsien viljelylakeudet jatkuvat alueella rannikolle saakka, jossa osa merenlahtiakin on kuivattu pelloiksi (yksi tunnetuimpia esimerkkejä on Söderfjärden). Rannikkoseudulle
leimallista on maankohoamisen seurauksena syntynyt ja edelleen hitaasti muuttuva matala ja
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karikkoinen saaristo. Rannikkoseutu on muusta maakunnasta poiketen eteläboreaalista kasvillisuusvyöhykettä, jossa tavataan runsaammin lehtipuulajeja.
Paikallisessa maisemarakenteessa hankealue sijoittuu Övermalax-Åminnen ja Petolahdenjoen viljelylakeuksien väliselle metsäselänteelle. Selänne on matala ja laakeaharjanteinen paikoin kivinen moreeniselänne, jonka matalissa painanteissa on rannikkoseudun maisemarakenteelle tyypillisiä pieniä suoalueita. Perinteikäs rakennuskanta on keskittynyt edellä mainittuihin jokilaaksoihin, mutta myös pohjois-etelä -suuntaisen Ribäckenin melko kapeassa laaksopainanteessa sijaitsee harvaa nauhamaista asutusta.

4.3

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joita
uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen
(Ympäristöministeriö, 1993 b). Valtakunnallisesti avokkaiden maisema-alueiden päivitystyö on käynnissä ja tässä hankkeessa on käytetty voimassa olevia ja vuonna 2016 julkaistua aineistoa uusista ehdotetuista valtakunnallisista maisema-alueista. (Suluissa voimamassa olevan kohteen koodi/ehdotusalueen koodi). Kuvaukset Maisema-aluetyöryhmän mietinnöstä II ja valtakunnallisten maisema-alue päivityksen raportista 14. Pohjanmaa.
Lähialueella 2–5 km/ Välialueella 5–10 km etäisyydellä hankkeesta:
• Övermalax-Åminne (MAO100109). Maisema-alue edustaa Etelä-Pohjanmaan rannikkoseuden
tyyppillisiä kulttuurimaisemia. Viljelymaisema on pääpiirteissään samankaltaista kuin viereisellä Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seudulla. Alueella on lisäksi edustavia ryhmäkyliä ja
perinteikäs kalasatama.
Kauko-alueella 10–30 km etäisyydellä hankkeesta:
• Söderfjärdenin viljelyalue (MAO100110/118). Söderfjärdenin viljelyaukea on omaleimainen
viljely- ja kylämaisema, joka on muodostunut noin viiden kilometrin laajuiseen meteoriittikraatterin synnyttämään vanhaan merenlahteen. Alue on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
(Sulvan Söderfjärden, 1995), jonka rajaukseen on lisätty Öjbergetin alue pohjoisessa. Alueeseen sisältyy kaksi muinaisjäännösrekisterin kohdetta, Söderfjärdenin viljely- ja kylämaiseman
(RKY 2009) sekä kolme perinnebiotooppia (Linde Västersolfin laidun; Staffansbon laidun; Skogin haka)
• Laihianjoen kulttuurimaisema (119). Laihianjoen kulttuurimaisema on edustava esimerkki
Pohjanmaan laajasta viljelykäyttöön otetusta jokivarsitasangosta. Laihianjoen kulttuurimaisema on maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jota esitetään inventointien perusteella valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kohteeseen sisältyy 18 muinaisjäännösrekisterin kohdetta ja kaksi
RKY2009 kohdetta ; Laihiajokivarren pohjalaistalot ja Laihian kirkko sekä yksi perinnebiotooppi,
lippomäen haka.
• Harrströminjokilaakson kulttuurimaisema (115). Harrströminjokilaakso edustaa nuorta maankohoamisrannikon maisemaa, jossa yhdistyvät pohjanmaalaisen rannikkokylän ominaispiirteet
sekä jokilaaksoa mukaileva peltoaukea latomerineen. Alue on maakunnallisesti arvokas maisema-alue, joka on ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kohteeseen sisältyy Harrströmin kalasatama ja kylä (RKY2009) ja kolme perinnebiotooppia (Reventelin rantaniittym Harvungånin
rantalaidun ja Harrströmin rantaniityt)
• Kyrönjokilaakso (MAO100101/120). Kyrönjokilaakson kulttuurimaisemat muodostavat yli 50
kilometriä pitkän maisema-alueen, joka lävistää koko Pohjanmaan maakunnan. Alue on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Kyrönjokilaakso, 1995), jonka rajausta on inventoinnin perusteella tiivistetty usein paikoin jokilaakson ympärillä.
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Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet (RKY 2009) antavat alueellisesti,
ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Alla on esitetty kuvaukset hankkeen maisemalliselle vaikutusalueelle sijoittuvista
valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Kuvaukset Museoviraston RKY-sivustolta (www.rky.fi).
Lähialueella, 0–5 km etäisyydellä hankealueesta ei sijaitse RKY 2009 kohteita.
Välialueella, 5-10 km etäisyydellä hankealueesta:
•

Sarvijoen Riskun talo, (Kurikka). Riskun talo Sarvijoen kylässä on edustava esimerkki eteläpohjalaisesta umpipihaisesta talonpoikaistalosta. Kohteeseen sisältyy: pihapiiri; talonpoikaistalo;
talousrakennus;

•

Maalahden kirkko ja pappila, (Maalahti). Maalahden kirkko ja siihen yhdyskäytävällä liitetty
tapuli on kauniisti säilynyt esimerkki empiren pienimittakaavaisesta kirkkorakentamisesta Pohjanmaan rannikkoseudulla., Maalahdenjoen toisella rannalla. Maalahden kirkko ja pappila sijaitsevat Övermalaxin - Åminnen valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Kohteeseen
sisältyy: kellotapuli; kirkko; pappila;
Kaukoalueella, 10–20 km etäisyydellä hankealueesta:
•

Brännön kylä, (Maalahti). Brännon kylä on esimerkki Pohjanmaan rannikolle aikoinaan tyypillisestä, erittäin tiiviistä kylärakenteesta. Bränno on osa valtakunnallisesti merkittävää Övermalax - Åminne -maisema-aluetta. Kohteeseen sisältyy: kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie
• Pohjanmaan teollisuuden kartanot , Åminneborg, (Maalahti). Maalahdenjoen suun pohjoisrannalla sijaitsee Åminneborgin uusklassillinen kartano sivustoiltaan umpeen rakennetussa pihapiirissä. Kaksikerroksinen mansardikattoinen päärakennus on Pohjanmaan harvoja kartanomaisia rakennuksia. Åminneborg sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla "Övermalax Åminne" -maisema-alueella.
• Åminnen kalasatama, (Maalahti). Maalahdenjoen jokisuussa on Åminnen kalasatamassa pitkälti toista sataa etupäässä hirsirakenteista venevajaa ja kalastustarvikelatoa, jotka sijaitsevat
pitkinä nauhoina joen molemmilla rannoilla. Åminnen kalasatama on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta "Övermalax - Åminne". Kohteeseen sisältyy: museo; piensatama; talousrakennus.
• Adolf Fredrikin postitie, (Närpiö). Adolf Fredrikin postitie on varhainen kruunun toimesta 17601770-luvulla rakennettu historiallinen tielinja. Viivasuora tie halki alavan viljelysmaiseman on
kolmisenkymmentä kilometriä pitkä ja tienäkymältään vaikuttava
• Laihiajokivarren pohjalaistalot,(Laihia). Laihianjokilaakson kyläasutus komeine pohjalaistaloryhmineen on esimerkki suomenkielisen Pohjanmaan vuosisatoja samoilla sijoillaan olleesta
vauraasta talonpoikaisrakentamisesta. Rakennuskannan joukossa on useita perinteisessä asussaan säilyneitä pihapiirejä. Kohteeseen sisältyy: kylä; pienasumus; pihapiiri; talonpoikaistalo.
• Moikipään kalasatama, (Korsnäs). Moikipään (Molpe) kylän kalasatama on ollut Korsnäsin paras satamapaikka ja yksi laajimmista Pohjanlahden rannikon merenkulkuun ja kalastukseen liittyvistä satama-alueista. Kohteeseen sisältyy: muu tuotantorakennus; pienasumus; piensatama; talousrakennus.
• Museosilta, Tuovilan silta, (Mustasaari). Tuovilan silta (1781) johtaa Laihianjoen yli. Se on luonnonkivistä ladottu kaksiaukkoinen holvisilta. Silta on toiseksi vanhin säilyneistä kivisilloista.
Kohteeseen sisältyy: silta; tie;
Kaukoalueella, 20–30 km etäisyydellä hankealueesta sijoittuu myös seuraavat kohteet:
Harrströmin kalasatama ja kylä, Korsnäsin kirkko ja pappila, Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret, Bergön satamat ja saaristokylä, Vähänkyrön kirkonmäki, Kirkkosaari ja pappila, Merikaarron
myllykosket, jokivarsiasutus ja Kolkin kartano sekä useita kohteita Vaasan kaupunkialueella
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Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet
Maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet on huomioitu
voimassa olevan Pohjanmaan maakuntakaava 2030 rajausten sekä Pohjanmaan maakuntakaava 2040
ehdotuksen mukaisesti ” Nämä aluemaiset kohteet on huomioitu tässä työssä n. 20 km:n etäisyydellä
hankealueesta. Sitä etäämpänä olevat kohteet on huomioitu tapauskohtaisesti, (jos kohteet ovat erittäin laajoja ja voidaan olettaa, että alueelta avautuu selkeitä näkymiä tuulivoimahankealueelle).
Rakennetun kulttuuriympäristön maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävät kohteet edustavat alueelle tyypillistä ja omaleimaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä. Tässä vaikutusten arvioinnissa
on huomioitu yksittäiset kohteet (pistemäiset kohteet, Pohjanmaan liiton maakuntakaavoituksen mukaan), mikäli ne sijaitsevat alle 10 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista. Pistemäisten kohteiden tarkastelualueen rajaus on tehty näin, koska tätä suuremmilla etäisyyksillä tuulivoimaloiden vaikutukset jäävät
yksittäisten kohteiden taustalle, muuttamatta merkittävästi kohteiden luonnetta tai luokitteluperusteena olevaa arvoa.
Hankkeen välittömään läheisyyteen (0–2 km) ei sijoitu kohteita
Lähialueelle 2–5 km sijoittuvat seuraavat maakunnallisesti merkittävät kohteet:
• Sarvijoki, (Kurikka)
Hankkeen välialueelle (5–10 km) sijoittuu aluekokonaisuudet:
• Lolaxin raittiasutus,
• Mamrelund
• Petolahden kirkonseutu
• Pirttikylän kirkko ympäristöineen,
Hankkeen kaukoalueelle (10–20 km) sijoittuu aluekokonaisuudet:
• Laihianjoenlaakson kulttuurimaisema
• Vanha tieraitti Tölbyssä,
• Närpiönjoen kulttuurimaisema keskustan pohjoispuolella
• Närvijoki, Kurikka
• Niemenkylä, (Kurikka)
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Kuva 4-1. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet Juthskogenin tuulivoimahankkeen vaikutusalueella. Kohdenumerot viittaavat seuraavaan taulukkoon, jossa nimettynä kohteet
noin 20 km etäisyydelle saakka.
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Valtakunnallinen kohde

10/37

Maakunnallisesti/
paikallisesti merkittävä

Kohteet lähialueella 0–2 km etäisyydellä hankealueesta
Valtakunnallinen
Övermalax–Åminne
maisema-alue

Lyhin
etäisyys
voimaloista
1,5 km

Kohteet välialueella 2–5 km etäisyydellä hankealueesta
2

Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava

Sarvijoki

4,0 km

Kohteet välialueella 5–10 km etäisyydellä hankealueesta
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

Valtakunnallinen
maisema-alue
RKY 2009
Pohjanmaan
maakuntakaava
Pohjanmaan
maakuntakaava
Pohjanmaan
maakuntakaava
Pohjanmaan
maakuntakaava
RKY 2009

Söderfjärdenin viljelyalue
(MAO100110/118)

13,0 km

Sarvijoen Riskun talo
Lolaxin raittiasutus

6,0 km
7,5 km

Mamrelund

7,5 km

Petolahden kirkonseutu

8,0 km

Pirttikylän kirkko ympäristöineen

8,5 km

Maalahden kirkko ja pappila

9,0 km

Kohteet kaukoalueella 10–30 km etäisyydellä hankealueesta
Valtakunnallinen maiLaihianjoen kulttuurimaisema
sema-alue (ehdotus)
(119)
Valtakunnallinen maiHarrströminjokilaakson kulttuusema-alue (ehdotus)
rimaisema (115)
RKY 2009
Brännön kylä
Pohjanmaan
Närpiönjoen kulttuurimaisema keskustan pohjoispuomaakuntakaava
lella
RKY 2009
Pohjanmaan teollisuuden kartanot , Åminneborg
RKY 2009
Åminnen kalasatama
Pohjanmaan
Vanha tieraitti Tölbyssä
maakuntakaava
Adolf Fredrikin postitie
RKY 2009
Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava
Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava
RKY 2009
Pohjanmaan
maakuntakaava
RKY 2009
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
RKY 2009
RKY 2009
RKY 2009

23,0 km
11,0 km
12,5 km

11,0 km
14,0 km
14,0 km
13,0 km

Närvijoki

15,0 km

Niemenkylä

15,5 km

Laihiajokivarren pohjalaistalot
Laihianjoenlaakson kulttuurimaisema
Moikipään kalasatama
Kyrönjokilaakso
Bergön satamat ja saaristokylä
Korsnäsin kirkko ja pappila
Vanha Vaasa ja Mustasaaren
kirkko

15,0 km

18,0 km
18,0 km

18,5 km
25,0 km

Korsnäsin kirkonseutu

25,5 km
21,0 km
21,0 km
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Näkyvyysalueanalyysin tulokset
Näkyvyysalueanalyysi antaa yleiskuvan siitä, miltä alueilta tuulivoimalat ovat parhaiten havaittavissa.
Analyysissä tuulivoimala lasketaan näkyväksi (rasteri kartalla), kun edes osa tuulivoimalan lavasta on
tarkastelupisteestä havaittavissa. Näkyvyysalueanalyysi ei ota huomioon etäisyyttä, eli sitä että voimaloiden havaittavuus maisemassa heikkenee etäisyyden kasvaessa.
Näkyvyysalueanalyysit on laadittu tuulivoimahankkeen kaikista vaihtoehdoista käyttäen voimaloiden
kokonaiskorkeutta 275–300 m (VE 1: 20 voimalaa, , VE 2: 22 voimalaa, VE 3: 19 voimalaa). Näkyvyysalueanalyysi ulottuu noin 20 km etäisyydelle voimaloista. Näkyvyysalueanalyyseissä on huomioitu Ribäckenin, Långmossan ja Takanebackenin tuulivoimahankkeet. Näkyvyysalueanalyysit on laadittu
Wind-PRO –ohjelmalla maanmittauslaitoksen Corine maanpeitteisyys tietokantaa hyödyntäen.

Taulukko 5-1. Näkyvyysalueanalyysissä ja kuvasovitteissa käytetyt voimaloiden dimensiot.
VE1

VE2

VE3

Voimaloiden määrä

20

22

19

Kokonaiskorkeus

300

275

275

Torninkorkeus

200

185

185

Roottorin halkaisija

200

180

180

Kuvissa 5.2 – 5.4 ja liitteessä 2 on esitetty näkyvyysalueanalyysin tulokset vaihtoehdoittain noin 20 km
etäisyydelle voimaloista. Tuloksista on havaittavissa, että vaihtoehtojen väliset erot ovat pieniä ja ne
tulevat selkeimmin ilmi avoimilla pelto- ja suoalueilla sekä vesistöalueilla, millä voimalat ovat muutoinkin parhaiten havaittavissa. Mitä kauemmas avoimessa maisematilassa siirrytään voimaloista, sitä useampi voimala on havaittavissa.
Puuston ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus on voimakas ja estää näkymät voimaloille, myös hyvin lähellä tuulivoimaloita. Täysikasvuinen metsänraja estää näkymät tasaisessa maastossa noin 100–
300 metrin etäisyydelle avoimen alueen reunasta. Mikäli metsäinen maasto on korkeampaa kuin sen
taakse jäävä avoin alue, on katvevaikutus laajempi.

Kuva 5-1. Periaatekuva, miten puuston ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus vaikuttaa
tuulivoimaloiden näkyvyyteen.

Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti
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VE 1 näkyvyysalueanalyysi
Vaihtoehdon VE 1 tuulivoimaloiden ylin pyyhkäisykorkeus on 300 m (torni 200 m, roottorin halkaisija
200 m). Voimalat ovat havaittavissa parhaiten avoimilla peltoalueilla sekä avoimilla suoalueilla. Voimaloiden havaittavuus on sitä kattavampi, mitä laajempi avoin alue on. Tuulipuistoalueen lähimmillä viljelysalueilla, jotka ovat muodoltaan pitkiä ja kapeita, voimalat ovat havaittavissa lähes koko viljelysalueen
laajuudelta, koska voimalat ovat vielä suhteellisen lähellä kohteita. Tuulivoimapuiston ympäröivä kasvillisuus muodostaa kuitenkin näkemäesteen, jonka takia voimaloista on pääosin havaittavissa ainoastaan tornin yläosa ja pyörivä roottori. Osin voimalat jäävät puuston katveeseen. Yli viiden kilometrin
etäisyydellä kapeilla ja pitkänomaisilla viljelyalueilla voimalat ovat pääosin havaittavissa peltoalueiden
reuna-alueilla, jotka sijaitsevat kauimpana voimaloista. Avoimien peltojen tuulivoimaloiden puoleisilla
reuna-alueilla reunapuusto katkaisee näkymät voimaloille. Voimakkaimmillaan voimaloiden havaittavuus on tuulivoimahankkeen pohjoispuolella, jonne sijoittuu lähimmät laajemmat viljelyalueet sekä
enemmän asutusta. Myös tuulivoimapuiston eteläpuolisilla suoalueilla voimalat ovat selkeästi havaittavissa, mutta suoalueilla liikkuu vähemmän ihmisiä, eivätkä voimalat tule siten niin usein havaittaviksi
arkipäivän elinympäristössä.

5.2

VE 2 näkyvyysalueanalyysi
Vaihtoehdon VE 2 tuulivoimaloiden ylin pyyhkäisykorkeus on 275 m (torni 185 m, roottorin halkaisija
180 m). Vaihtoehdon VE 2 näkyvyysalueanalyysin tulokset ovat hyvin samansuuntaiset kuin vaihtoehdossa VE 1, vaikka voimalan kokonaiskorkeus on 25 metriä matalampi. Matalampi pyyhkäisykorkeus
vaikuttaa eniten havaittavien voimaloiden lukumäärään, mutta ei juurikaan alueiden laajuuksiin, minne
tuulivoimahanke on havaittavissa.

5.3

VE 3 näkyvyysalueanalyysi
Vaihtoehdon VE 3 tuulivoimaloiden ylin pyyhkäisykorkeus on 275 m (torni 185 m, roottorin halkaisija
180 m). Vaihtoehdon VE 3 näkyvyysalueanalyysin tulokset ovat hyvin samansuuntaiset kuin vaihtoehdossa VE 1 ja VE 2. Voimaloiden dimensiot ovat samat kuin vaihtoehdossa VE 2, mutta pienemmät kuin
vaihtoehdossa VE 1. Vaihtoehdossa VE 3 voimaloiden sijoittelu poikkeaa jonkin verran muista vaihtoehdoista. Voimaloita on vähiten kaikista vaihtoehdoista. Erot muiden vaihtoehtojen välillä ovat hyvin marginaaliset. Poikkeavasta voimalasijoittelusta johtuen yksittäisissä tarkastelupisteissä on havaittavissa
voimalat eri tavoin, mutta erot jäävät silti pieniksi.
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Kuva 5-2. Näkyvyysalueanalyysi VE 1 (20 voimalaa) noin 20 km:n etäisyydelle voimaloista.
Värit osoittavat näkyvien voimaloiden määrän kohteessa.
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Kuva 5-3. Näkyvyysalueanalyysi VE2 (22 voimalaa) noin 20 km:n etäisyydelle voimaloista. Värit osoittavat näkyvien voimaloiden määrän kohteessa.
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Kuva 5-4. Näkyvyysalueanalyysi VE3 (19 voimalaa) noin 20 km:n etäisyydelle voimaloista. Värit osoittavat näkyvien voimaloiden määrän kohteessa.
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Kuvasovitteet
Hankkeesta on laadittu kymmenestä eri kuvauspisteestä kuvasovitteet hankkeen kolmesta arvioitavasta
vaihtoehdoista (liite 1). Kuvasovitteissa on huomioitu myös lähialueen kolme muuta rakenteilla tai
suunnitteilla olevaa tuulivoimahanketta, jotta hankkeiden yhteisvaikutukset tulevat esille.
Kuvasovitteita varten otetut valokuvat on kuvattu 50 mm polttovälillä.
Seuraavissa kuvaryhmissä on esitetty kuvasovitteiden luonnokset (roottorin halkaisijaympyrä piirrettynä) sekä varsinaiset kuvasovitteet kaikista kolmesta vaihtoehdoista. Liitteessä 1 on esitetty jokaisesta
kuvasovitteesta kuvaparit kaikista vaihtoehdoista.

Kuva 6-1. Kuvasovitteiden kuvauspaikat.
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Kuva 6-2. Alholmin kuvauspiste sijoittuu tuulivoimapuistoalueiden kaakkoispuolelle. Avoimet peltoaukeat eivät ole alueella laajoja ja metsissä esiintyy myös jonkin verran kumpareisuutta. Selkeitä
näkymiä Juthskogenin voimaloille (etäisyys noin 3,5 km) ei synny ja voimaloista on havaittavista
vain muutamien voimaloiden lavat. Långmossan, Ribäckenin ja Takenebackenin voimalat jäävät
täysin puuston katveeseen.
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Kuva 6-3. Hapneholmen kuvauspisteestä avautuu pitkä ja avoin peltomaisema kohti voimaloita.
Avoimen peltoalueen laajuus kuvauspisteestä metsänrajaan on noin 1 km ja lähimmille voimaloille
noin 3 km. Pitkä avoin näkymä ja tasaiset pinnanmuodot mahdollistavat Juthskogenin voimaloiden
selkeän näkyvyyden. Kuvauspisteestä puuston ympäröimä pihapiiri puolestaan jättää Långmossan
voimalat (etäisyys noin 6 km) katveeseen.
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Kuva 6-4. Kajanen kuvauspisteestä avautuu luonnonmaisema avosuolta kohti voimaloita. Etäisyys
lähimmille voimaloille on noin 3 km. Juthskogenin voimalat nousevat selvästi taustamaisemaan
metsän taakse. Muutos lähes luonnontilaiseen maisemakuvaan on suuri.
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Kuva 6-5. Malaxin kuvauspisteestä etäisyyttä lähimmille Juthskogenin voimaloille on noin 10 km.
Suurin osa kaikkien hankkeiden voimaloista jää jo puuston taakse katveeseen. Sopivista sektoreista voimalat erottuvat taustamaisemassa. Päivänvalossa vaikutus maisemakuvaan jää vähäiseksi. Pimeällä lentoestevalot erottuvat hyvin metsänrajan yläpuolella.
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Kuva 6-6. Övermalaxin kuvauspisteessä voimalat erottuvat selvästi maisemassa niissä kohdin
missä puusto tai rakennukset eivät aiheuta katvetta. Etäisyys lähimmille voimaloille noin 5 km.
Maisemakuvan muutos on kohtalainen.
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Kuva 6-7. Petalaxin kuvauspisteessä suurin osa hankkeiden voimaloista jää puuston katvevaikutuksen ansiosta näkymättömiin. Ainoastaan muutaman Takenebackenin tuulivoimalan siiven kärjet näkyvät puuston latvuston yläpuolella. Vaikutuksia maisemakuvaan ei nähdä syntyvän. Etäisyys Juthskogenin voimaloille noin 8,5-9 km.
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Kuva 6-8. Pörtomin kuvauspisteessä maisemakuva on tyypillinen alueelle. Maaseutumaista asutusta avoimien peltoviljelmien yhteydessä. Pihapiirien puusto sekä peltoalueita rajaavat metsäalueet ja -saarekkeet muodostavat näkemäesteitä muutoin avoimille alueille. Etäisyys Juthskogenin
voimaloihin kuvauspisteestä on noin 10 km. Tuulivoimaloista erottuu paikoin vain voimaloiden siipien lavat. Vaikutus maisemakuvaan jää hyvin vähäiseksi.
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Kuva 6-9. Ribäcksvägen 178 kuvauspisteestä lähimmät voimalat ovat noin 3 km etäisyydellä.
Juthskogenin tuulivoimalat nousevat melko hallitsevaksi elementiksi maisemassa ja voimalat hajoavat melko laajaan näkymäsektoriin. Kuvamallinnuksessa on havaittavissa myös hyvin yksittäisen pienehkön puustoisen saarekkeen aiheuttama paikallinen katvevaikutus. Muutos maisemakuvassa on suuri.
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Kuva 6-10. Ribäcksvägen 1330 kuvauspisteessä lähimmät Juthskogenin voimalat ovat noin 2 km:n
etäisyydeellä. Vaikka voimalat ovat suhteellisen lähellä, avoimen alueen kapeus ja puuston katvevaikutus estävät yhdessä voimaloiden näkymisen suurimmaksi osaksi. Muutamista voimaloista
näkyyvät pyörivät lavat. Tässä kuvauspisteessä maisemakuvan muutos on vähäinen Juthskogenin
hankkeen osalta. Ribäckenin voimalat erottuvat paremmin maisemassa, joskin nekin jäävät pääosin katveeseen.
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Kuva 6-11. Sarvijoen kuvauspisteestä lyhin etäisyys Juthskogenin voimaloille on noin 7,5 km. Osa
voimaloista on yli 9 km etäisyydellä. Etäisyydestä ja maiseman peitteisyydestä johtuen voimalat
jäävät täysin puuston taakse näkymättömiin. Maisemakuvaan ei aiheudu muutosta.
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Vaikutusten tunnistaminen ja merkittävyyden määrittely
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy visuaalisia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on
merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen kokemus, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön.
Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin
alueelle. Yleistäen on todettu (mm. Weckman 2006), että tuulivoimalat ovat dominoivia maisemassa
noin 10 kertaa napakorkeutensa laajuisella alueella, jonka jälkeen tuulivoimaloiden hallitsevuus maisemassa heikkenee. Teoreettisesti on todettu, että voimalat voidaan havaita hyvissä olosuhteissa yli 30
km:n etäisyydellä voimaloista. Vaikutusalueen laajuus riippuu mm. alueen topografiasta ja peitteisyydestä.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta muuttamalla luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman mittasuhteita.
Voimalat ja muut rakenteet voivat saada aikaan esteettisen haitan rikkomalla eheitä tai yhtenäisiä kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla häiriön maisemaan yksittäisen kohteen läheisyydessä. Tuulivoimalat voivat myös aiheuttaa estevaikutuksia. Tietystä suunnasta katsottuna ne saattavat peittää
esimerkiksi tärkeäksi koetun maamerkin.
Sopivasti maisemaan sijoitettuna voimalat voivat myös toisaalta muodostaa uuden maamerkin alueelle
ja korostaa alueen sijaintia positiivisesti alueen maisemakuvassa.
Maisema- ja estevaikutukseen vaikuttaa mm. yksittäisten voimaloiden tyyppi, korkeus, väritys, voimaloiden asettelu sekä maaston muodot. Lapojen pyöriessä voimalat näkyvät kauemmas ja selkeämmin
kuin voimaloiden ollessa pysähdyksissä. Lisäksi pimeällä ja hämärällä lentoestevalot korostavat voimaloiden näkyvyyttä. Myös havainnointiajankohdalla on merkitystä, esimerkiksi vuodenajalla ja sääolosuhteilla on merkitystä maisemavaikutuksen voimakkuuteen.
Tuulivoimahankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat hankkeen koko elinkaaren ajalle.
Taulukko 7-1. Vaikutuksen tyypillinen ilmeneminen ja vaikutusalueen ominaispiirteet
Maisema ja kulttuuriympäristö
•
•

7.1

Vaikutuksen ilmeneminen
Maisemakuvan muutos
Uudet elementit maisemassa (voimalat, voimajohdot, lentoestevalot)

Vaikutusalueen ominaispiirteet
Pinnanmuodoltaan melko tasainen metsätalousalue, jonka ympäristöön sijoittuu pitkänomaisia
avoimia viljelysalueita ja maaseutumaista asutusta
• Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei laajoja
vesistöjä. Merenrantaan n. 13 km.
• Viljelysalueiden ja metsämaiden vaihtelu tyypillistä maisemakuvalle.
•

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit
Merkittävyyden arvioinnin kriteereissä on huomioitu vaikutukset maisemakuvaan. Hankkeen
aiheuttama maisemakuvan heikennys tai kohentuminen ovat suhteessa muutoksen suuruuteen ja
vaikutuskohteen ominaispiirteisiin, herkkyyteen ja muutoksensietokykyyn. Maisemaan ja
kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu käyttäen taulukoissa mm. esitettyjä kriteerejä
(Taulukko 7.2 ja Taulukko 7.3). Hankkeen suunnitteluvaiheen huomioon ottaen kriteerejä ei voida
soveltaa yksittäisen ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin maisemavaikutuksista.
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Taulukko 7-2. Vaikutuskohteen herkkyyden kriteerit maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa

Herkkyys
Suuri/Erittäin suuri

Herkkyys
Kohtalainen

Herkkyys
Vähäinen

Lainsäädännöllinen ohjaus

Alttius muutoksille

Valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita, rakennettuja kulttuuriympäristöjä
tai maakunnallisesti merkittäviä maisematai kulttuuriympäristökohteita alle 5 km
säteellä voimaloista.

Vaikutusalueen maisema säilynyt pitkään samanlaisena
ja muuttumattomana, eheä maisemallinen kokonaisuus
ja laajat luontoalueet.
Maisematyyppi pienpiirteinen. Pitkät näkymät
mahdollisia. Maisematila laajalti avointa.
Alueella maisemallista arvoa luonto- ja
kulttuurimatkailulle.
Maisemakuvan muutoksen vaikutus kohdistuu suureen
joukkoon ihmisiä

Maakunnallisesti merkittäviä maisema- tai
kulttuuriympäristökohteita 5-10 km
säteellä tai valtakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita/rakennettuja
kulttuuriympäristöjä 5-15 km säteellä
voimaloista.

Vaikutusalueen maisema muuttunut aikojen kuluessa.
Maisematyyppi kumpuileva, maisematilat ja näkymät
rajautuvia.
Alueella on maisemallista arvoa paikallisille asukkaille.
Maisemakuvan muutoksen kokevien ihmisten määrä
kohtalainen.

Maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät
maisema- tai kulttuuriympäristökohteet yli
10 km etäisyydellä ja valtakunnallisesti
arvokkaita maisema-alueita/rakennettuja
yli 15 km säteellä voimaloista.

Maisemakuva on ajallisesti tai rakenteellisesti
epäyhtenäinen. Alueella ennestään maisemavaurioita.
Maisematyyppi suuripiirteinen. Maisematilaltaan
sulkeutunut.
Maisemakuvan muutoksen kokevien ihmisten määrä
pieni.

Taulukko 7-3. Muutoksen suuruuden kriteerit maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
Muutoksen voimakkuus ja suunta

Suuri/ Erittäin suuri kielteinen muutos

Muutos näkyy laajalle/erittäin laajalle alueelle.
Muutos vaikuttaa olennaisesti maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet muuttuvat
voimakkaasti.

Kohtalainen kielteinen muutos

Muutos näkyy välitöntä vaikutusaluetta laajemmalle alueelle.
Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin jonkin verran heikentävästi.
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet muuttuvat
osittain.

Vähäinen kielteinen muutos

Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön
Muutos ei juurikaan vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin.
Muutoksen myötä maiseman luonne, ominaispiirteet ja mittasuhteet eivät
muutu mainittavasti.

Ei muutosta

Ei muutosta visuaaliseen maisemakuvaan.

Myönteinen muutos

Muutos näkyy maisemassa.
Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin tai muutos edesauttaa
ominaispiirteiden säilyttämistä.
Muutoksen myötä maiseman luonne ja ominaispiirteet korostuvat ja parantuvat.

29/37

22.11.2019

Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti

8

Hankkeen vaikutukset maisemaan

8.1

VE1

8.1.1

Tuulivoimahankkeen vaikutukset välittömällä vaikutusalueella 0–2 km
Tuulivoimalat ja rakennettavat huoltotiet muuttavat rakennuspaikkojen maisemakuvan tekniseksi ja
moderniksi tuulivoimatuotannon maisemaksi. Rakennusalueet ovat nykytilassa pääosin suljettua tai
puoliavointa metsämaisemaa. Rakentamisen myötä tuulivoimaloiden välitön lähialue muuttuu maisematilaltaan avoimeksi tai puoliavoimeksi maisemaksi. Tuulivoimahankealueen maisemakuva muuttuu
voimakkaasti. Maisemanmuutokset tuulivoimahankkeen alueella ovat suuria, mutta tuulivoimahankealue on harvempien arkielinympäristöä.
Tuulivoimahankealueen äänimaisema muuttuu tuulivoimaloiden käyntiäänestä sekä lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamasta ”huminasta” johtuen. Äänimaiseman muutokset ovat lieviä asutuilla kiinteistöillä. Tuulivoimahankkeen alueella liikkuville ja eläimistölle äänimaiseman muutos on havaittavissa.
Näkyvyysalueanalyyseissä ja kuvasovitteissa on otettu huomioon myös hankkeen lähiympäristöön rakenteilla olevat ja suunnitellut tuulipuistot. Hankealueelle on rakenteilla tällä hetkellä kaksitoista tuulivoimalaa (Långmossa ja Ribäcken), jotka muuttavat jo alueen nykyistä maisemakuvaa.
Näkyvyysalueanalyysin mukaan voimakkaimmat vaikutukset elinympäristön maisemakuvaan muodostuvat tuulivoimahankkeen lounaispuolella, Ribäckenin alueella, jossa asutusta sijoittuu nauhamaisesti
avoimien viljelysalueiden teiden varrelle. Myös tuulivoimahankkeen kaakkoispuolella Sorvarin alueella
muutamat pihapiirit sijoittuvat avoimelle alueelle, johon voimaloiden havaittavuus on voimakas. Muutoin välitön vaikutusalue on pääosin peitteistä, eikä voimakkaita maisemakuvan muutoksia muodostu.
Maiseman herkkyys muutoksille on välittömällä vaikutusalueella kohtalainen ja maiseman muutokset
ovat kokonaisuudessa on suuria välittömällä vaikutusalueella.

8.1.2

Tuulivoimahankkeen vaikutukset lähialueella (noin 2–5 km)
Tuulivoimahanke näkyy laajana kokonaisuutena maisemassa parhaiten lähivaikutusalueen avoimilla
suo-, pelto ja tiealueilla, joilta avautuvat suorat näkymät kohti voimaloita. Tällaisilla alueilla voimalat
muuttavat maiseman luonnetta merkittävästi. Voimalat voidaan nähdä myös näyttävinä veistoksellisina
elementteinä. Laskennallisesti suurin dominanssivyöhyke muodostuu kaikissa vaihtoehdoissa noin 2,0
km etäisyydelle tuulivoimaloista (200 m (napakorkeus) x 10 = 2000 m).
Näkyvyysalueanalyysin mukaan Juthskogenin tuulivoimalat ovat selkeimmin ja laajimpina yhtenäisenä
kokonaisuutena havaittavissa hankealueen pohjoispuolelta Övermalax–Långminne -välisellä alueella.
Muissa ilmansuunnissa lähialueen näkyvyysalueet jäävät kapeiksi ja pienialaisiksi. Lähivaikutusalueella
maiseman herkkyys muutoksille on tuulivoimahankkeen pohjoispuolella suuri ja myös alttius muutoksille on suuri johtuen pitkään säilyneestä maisemakuvasta, laajoista avoimista maisemista sekä asutuksen määrästä. Vaikutukset pohjoisessa ovat suuria. Muissa ilmansuunnissa vaikutukset ovat pääosin vähäisiä, paikoin kohtalaisia. Paikoin vaikutuksia ei muodostu lainkaan.

8.1.3

Tuulivoimahankkeen vaikutukset välialueella (noin 5–10 km)
Välialueelta tarkasteltuna tuulivoimalat erottuvat selvästi taustamaisemassa, mikäli näkemäesteitä ei
ole voimaloiden ja katselupisteen välillä. Tuulivoimaloiden koko ja etäisyys on kuitenkin jo vaikeampi
hahmottaa tältä etäisyydeltä. Välialueella (5–10 km) tuulivoimapuisto on havaittavissa näkyvyysalueanalyysin mukaan laajimmin edelleen hankealueen pohjoispuolella Bårängen ja Malaxin viljelysalueilla.
Myös hankealueen länsipuolella, Petolahti-Nyby välisen peltoalueen länsiosissa voimalat ovat selvästi
havaittavissa. Alueelle sijoittuu myös asutusta, joten voimalat näkyvät jokapäiväisessä elinympäristössä. Hankealueen itä- ja eteläpuolella voimalat ovat havaittavissa myös avoimilla alueilla, mutta näillä
alueilla avoimet alueet ovat pinta-alaltaan suppeampia ja rikkonaisempia, jolloin voimaloita ei havaita
kerralla yhtä selkeästi ja isona kokonaisuutena. Eteläpuolisilla alueilla näkyvyys on selkeintä avoimilla
suoalueilla, jossa ne eivät vaikuta jokapäiväiseen elinympäristöön niin huomattavasti, mutta muuttavat
puolestaan voimakkaasti luontomaiseman näkymää tuulivoimahankkeen suunnassa.
Juthskogenin tuulivoimahankkeen välialueella maiseman herkkyys muutoksille vaihtelee suuresta kohtalaiseen. Pohjoispuolella avoimet viljelysalueet ovat maaseutumaista asutusaluetta, joka on myös
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maakunnallisesti merkittävä maisema-alue, siten alueen herkkyys on vielä suurta. Muilla alueilla maiseman herkkyys muutoksille on pääosin kohtalaista. Maisemakuvan muutokset ovat hankealueen pohjoispuolella pääosin kohtalaisia, muualla vähäisiä tai enintään paikallisesti kohtalaisia.

8.1.4

Tuulivoimahankkeen vaikutukset kaukoalueella (noin 10–20 km)
Yli 10 km:n etäisyydellä voimaloiden havaittavuus maisemassa heikkenee, joskin niiden osia tai lentoestevalot voivat olla havaittavissa avoimilta alueilta useidenkin kymmenien kilometrien etäisyydeltä hyvissä sääolosuhteissa, mikäli näkemäesteitä ei ole. Kaukoalueella voimalat jäävät osaksi taustamaisemaa etäisyydestä johtuen.
Juthskogenin tuulivoimahankkeen kaukoalueella maisemakuva vaihtelee peitteisistä ja asumattomista
metsä- ja suoalueista, eläviin nauhamaisiin maaseutualueisiin ja sijoittuu kaukoalueelle myös avoimia
merialueita. Laajimmat ja yhtenäisimmät avoimet viljelys-ja asutusalueet sijoittuvat edelleen tuulivoimahankkeen pohjoispuolelle Laihian ja Sundomin välisille alueille. Näilläkin alueilla voimaloiden näkyvyys on paikallista ja näkymäsektorit jäävät suhteellisen kapeiksi. Laajimmat yhtenäiset näkyvyysalueet
muodostuvat Söderfjärdenin peltoalueen pohjoisosiin, jonne voi näkyä jopa kaikkien voimaloiden lapojen kärjet metsänrajan yläpuolella.
Voimalat ovat havaittavissa myös yhtänä laajana kokonaisuutena avoimille laajoille merenlahdille.
Muilla alueilla voimaloiden näkyvyys on hyvin paikallista. Kaikkialla kaukoalueella voimaloiden havaitavuus on hyvin riippuvaista sääolosuhteista sekä vuorokauden ja vuodenajasta. Voimaloiden näkymine
on todennäköisintä kirkkaalla ja selkeällä kelillä.
Kaukoalueelle näkyessään voimalat ovat jo osa kaukomaisemaa, eivätkä ne nouse hallitseviksi maisemassa. Voimaloiden havaittavuus on ajoittaista ja hyvin paikallista. Maiseman herkkyys muutoksille on
kohtalainen ja maisemallisia vaikutuksia kaukoalueelle ei synny lainkaan tai ne jäävät vähäisiksi.

8.1.5

Vaikutukset teoreettisella maksiminäkyvyysalueelta (noin 20–35 km)
Teoreettisella maksiminäkyvyysalueella tuulivoimalat voivat erottua maisemassa sopivista tarkastelupisteistä hyvissä sää- ja valo-olosuhteissa. Voimalat voidaan parhaiten erottaa kaukana horisontissa korkeammalla sijaitsevista maaston kohdista, joita Pohjanmaalla on harvakseltaan, tai korkeista rakennuksista. Pitkästä etäisyydestä johtuen maisemakuvan muutokset ovat vähäisiä, että voidaan nähdä, ettei
vaikutuksia synny lainkaan tai ne jäävät vähäisiksi teoreettisella maksiminäkyvyysalueella.

8.2

VE 2
Juthskogenin tuulivoimahankkeen VE 2 muodostuu 22 voimalasta, joka on kaksi voimalaa enemmän
kuin vaihtoehdossa VE 1. Voimaloiden pylväät ovat 15 metriä matalampia kuin vaihtoehdossa VE 1 ja
roottorin halkaisija on 20 m pienempi. Kokonaiskorkeus on näin 25 m matalampi vaihtoehtoon VE 1
verrattuna. Voimaloiden sijoittelu on sama kuin vaihtoehdossa VE 1, lisäyksenä kaksi voimalaa.
Voimaloiden määrän ja sijoittelun muutokset vaikuttavat lähinnä paikallisesti maisemallisella lähivaikutusalueella tarkastelupisteestä riippuen. Joistakin tarkastelupisteistä katsottuna vaihtoehdossa VE 2 on
havaittavissa useampia voimaloita selkeämmin kuin vaihtoehdossa VE 1, vaikka voimaloiden kokonaiskorkeus on matalampi. Toisaalta joissakin paikoissa voimaloita voi näkyä vähemmän kuin vaihtoehdossa
VE 1, koska voimalat ovat juuri sen verran matalampia, että jäävät paikoin nopeammin katvealueen
taakse näkymättömiin. Erot vaihtoehtojen välillä jäävät kuitenkin hyvin marginaalisiksi ja paikallisiksi.

8.3

VE 3
Juthskogenin tuulivoimahankkeen VE 3 muodostuu 19 voimalasta, joka on yksi voimala vähemmän kuin
vaihtoehdossa VE 1. Voimaloiden pylväät ovat 15 metriä matalampia kuin vaihtoehdossa VE 1 ja roottorin halkaisija on 20 m pienempi. Kokonaiskorkeus on näin 25 m matalampi vaihtoehtoon VE 1 verrattuna.
Voimaloiden sijoittelu on hieman eri kuin vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2.
Voimaloiden määrän ja sijoittelun muutokset vaikuttavat lähinnä paikallisesti maisemallisella lähivaikutusalueella tarkastelupisteestä riippuen. Joistakin tarkastelupisteistä katsottuna vaihtoehdossa VE 3 on
havaittavissa vähemmän voimaloita kuin vaihtoehdossa VE 1 ja VE 2. Voimaloiden matalampi korkeus
verrattuna vaihtoehtoon VE 1 vähentää paikoin myös voimaloiden näkyvyyttä, mutta erot ovat hyvin
pieniä. Erot vaihtoehtojen välillä jäävät hyvin marginaalisiksi ja paikallisiksi.
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Lentoestevalojen vaikutukset
Tuulivoimaloihin konehuoneen päälle asennettavat lentoestevalot (päivällä valkoiset vilkkuvat suuritehoiset valot, yöllä punaiset jatkuvasti palavat) muuttavat hankealueen ympäristön maisemaa tuomalla
uuden valonlähteen maisemakuvaan. Lentoestevalojen vaikutukset ovat merkittävimmät voimaloiden
lähialueilla, jossa myös voimalat ovat esillä maisemassa selvimmin. Alueilla, jonne näkyy jo olemassa
olevien tai rakennettavien tuulivoimaloiden lentoestevalot, muutokset maisemassa eivät ole niin suuria, mutta uudet lentoestevalot voimistavat jo olemassa olevien lentoestevalojen vaikutusta ja lisäävät
elinympäristön valon määrää.
Lentoestevalot vaikuttavat tuulipuiston näkyvyyteen väli- ja kaukovaikutusalueella. Päivällä vilkkuvat
valkoiset valot eivät erotu maisemassa kirkkaalla säällä häiritsevästi. Valot ovat näkyvämmät pilvisellä
säällä. Yöaikaan palavat punaiset lentoestevalot ovat matalatehoiset, eivätkä ne ole maisemassa häikäiseviä, mutta havaittavia.
Lentoestevalot muuttavat hankealueen ja sen lähiympäristön luonnetta jonkin verran. Sumuisella säällä
kirkkaat valkoiset valot saattavat päivällä heijastua pilvistä jonkin verran.
Lentoestevalojen vaikutukset jäävät hieman lievemmiksi vaihtoehdossa VE 2 ja VE 3, koska voimaloiden
tornin korkeus on 15 metriä matalampi, ja siten lentoestevalojen näkyvyysalue on hieman suppeampi.
Lentoestevalojen vaikutus maisemakuvaan on suurin hankkeen lähivaikutusalueella, jos voimalan torni
on havaittavissa. Vaikutuksen merkittävyys lievenee etäisyyden kasvaessa tuulipuistoon, jolloin sää- ja
valo-olosuhteiden vaikutus lentoestevalojen havaittavuuteen kasvaa.

Kuva 8-1. Kuvasovite Övermalaxin kuvauspisteestä tuulipuiston näkyvyydestä pimeällä, mutta kirkkaalla säällä. Voimaloista erottuvat lähinnä punaiset jatkuvasti palavat lentoestevalot.

Kuva 8-2. Kuvasovite Pörtomin kuvauspisteestä tuulipuiston näkyvyydestä pimeällä, mutta kirkkaalla säällä. Voimaloiden punaiset lentoestevalot näkyvät vain paikoin puuston latvuston yläpuolella.
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Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja laajuudeltaan
paikallisia. Vaikutukset kohdistuvat voimaloiden, voimajohtojen, maakaapeleiden ja huoltoteiden rakennusalueille ja niiden välittömään lähiympäristöön. Työkoneet ja korkeat nosturit näkyvät ympäröiville alueille puuston latvuston yläpuolella. Rakentamisen aikana tuulivoimahankkeen maisema on muutostilassa, kun kasvillisuutta raivataan ja uutta infrastruktuuria rakennetaan. Tuulivoimahankealueella
ja sen lähivaikutusalueella äänimaisema muuttuu merkittävästi rakentamisen aikana.

8.6

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Hankkeen lopettamisen aikaisen vaikutukset aiheuttavat vastaavia vaikutuksia kuin voimaloiden rakentaminen. Voimaloiden purkaminen aiheuttaa äänimaiseman muutoksia, jotka kantautuvat lähialueille.
Voimaloiden purkaminen poistaa laajemmasta maisemakuvasta näkyvät elementit, jotka ovat voineet
muodostua jo maiseman kiintopisteiksi tai kohokohdiksi. Lähimaisemaan voi jäädä näkyviin voimaloiden
perustuksia, mutta nekin pyritään maisemoimaan käytön jälkeen. Huoltotiestö jää yleensä maastoon
muistuttamaan tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle voi muodostua uusia käyttötarkoituksia tuulivoimatuotannon päättymisen jälkeen, mikä voi jälleen muuttaa alueen identiteettiä ja maisemakuvaa.
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Vaikutukset arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin
Hankealueen lähialueelle (0–5km) sijoittuu yksi valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (ÖvermalaxÅminne (MAO100109)) sekä yksi maakunnallisesti (Etelä-Pohjanmaa) tärkeä maisema-alue Sarvijoki.
Vaikutukset kohteisiin ovat visuaalisia. Sarvijoen kohteeseen vaikutukset jäävät hyvin vähäiseksi ympäröivien peitteisten alueiden johdosta. Voimalat jäävät pääosin näkymättömiin, eikä vaikutuksia maisemaan juurikaan muodostu. Puolestaan hankealueen pohjoispuolella sijaitsevalle maisema-alueelle, joka
on vielä toistaiseksi myös valtakunnallisesti merkittävä, muodostuu selkeitä maisemakuvan muutoksia
tuulivoimahankkeen suunnassa. Selkeimmät maisemakuvan muutokset maisema-alueella kohdistuvat
maisema-alueen eteläisimpiin osiin, jotka sijoittuvat lähimmäs tuulivoimahanketta. Muutokset ovat voimakkaita, mutta havaittavissa vain tuulivoimahankkeen suunnassa. Vaikutuksen voimakkuutta vähentää jonkin verran se, että Juthskogenin tuulivoimalat sijoittuvat poikittain maiseman luontaiseen suuntaitumiseen nähden ja voimalat erottuvat yhdessä sektorissa, eivätkä levittäydy koko maisema-alueen
suuntaisesti.
Hankkeen välialueella (5–10 km) jatkuu Övermalax-Åminne (MAO100109) maisema-alue. Välialueelle
sijoittuu kaksi RKY 2009 kohdetta, Sarvijoen Riskun talo ja Maalahden kirkko ja pappila, sekä viisi maakunnallisesti merkittävää aluekohdetta, Sarvijoki, Lolaxin raittiasutus, Mamrelund, Petolahden kirkonseutu sekä Pirttikylän kirkko ympäristöineen. Välialueella tuulivoimalat alkavat jo jäädä osaksi taustamaisemaa. Avoimilla alueilla voimalat ovat vielä havaittavissa yhtenäisenä voimaloiden ryppäänä,
mutta ne jäävät jo melko kapealle sektorille näkymässä. Mahdollisia laajoja näkymiä voi muodostua
arvoalueista välialueella lähinnä Övermalax-Åminne alueelta. Muilla arvoalueilla voimaloiden laaja havaittavuus on epätodennäköisempää alueiden suppeammasta koosta sekä puuston ja asutuksen muodostamista näkemäesteistä johtuen. Voimalat voivat silti olla havaittavissa, mutta ne eivät enää heikennä yksittäisten arvokohteiden merkitystä ja luonnetta taustamaisemassa näkyessään. Laajalla Övermalax-Åminne alueella maisemakuvan muutos voi olla paikoin kohtalaista tuulivoimahankkeen suunnassa.
Hankkeen kaukoalueelle (10–20 km) sijoittuu valtakunnallisista maisema-alueista tai maisemaa-alue
ehdotuksista Övermalax-Åminne (MAO100109), Söderfjärdenin viljelyalue (MAO100110/118) ja Laihianjoen kulttuurimaisema (119), sekä seitsemän RKY 2009 kohdetta (Brännön kylä, Pohjanmaan teollisuuden kartanot ,Åminneborg, Åminnen kalasatama, Adolf Fredrikin postitie, Laihiajokivarren pohjalaistalot, Moikipään kalasatama, ja Museosilta, Tuovilan silta). Maakunnallisia kohteita sijoittuu
vyöhykkeelle jo useita, joista laajempialaisia ovat Närpiönjoen kulttuurimaisema, Närvijoki ja Niemen
kylä. Voimalat ovat näkemäalueanalyysin mukaan havaittavissa kaukoalueen kohteissa, joissa on vielä
laajempia avoimia yhtenäisiä alueita. Esimerkiksi Moikipään kalasatamaan tai sen lähialueille voimalat
eivät ole enää havaittavissa. Puolestaan Söderfjärdenin viljelyalueen pohjoisosissa voi voimaloiden yläosat olla havaittavissa laajempana ryhmänä taustamaisemassa. Vaikka voimalat olisivat havaittavissa
kaukoalueen kohteista, jäävät vaikutukset vähäisiksi arvokohteisiin. Kaukana taustalla siintyvät maiseman uudet elementit tuovat maisemaan historiallista kerroksellisuutta, mutta eivät heikennä kohteiden
luokittelun perusteena olevia maiseman tai kulttuuriympäristön pääelementtejä.
Hankkeen teoreettisella maksiminäkyvyysalueella (yli 30 km) sijaitsee mm. Harrströminjokilaakson
kulttuurimaisema (115) ja Kyrönjokilaakso (MAO100101/120) maisema-alueet sekä useita muita kohteita. Pohjanmaan lakeuksilla näkymät maanpinnantasolta yli 30 km etäisyydelle ovat harvinaisia. Mereltä voi hyvissä sääolosuhteissa avautua yli 30 km kantavia näkymiä, mutta niissä maisemassa mahdollisesti erottuvat voimalat eivät heikennä enää maisemakuvaa. Vaikutuksia ei nähdä muodostuvan teoreettiselle maksiminäkyvyysalueelle.

9.1

Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa
Näkyvyysalueanalyysit ja kuvasovitteet on laadittu yhteismallinnuksina hankkeen läheisimpien tuulivoimahankkeiden kanssa (Ribäcken, Långmossa, Takanebacken ja Juthskogen). Yhteismallinnuksissa tuulivoimalat sijoittuvat laajemmalle alueelle ja tuulivoimaloiden väliin jää myös avoimia viljelysalueita,
etenkin Ribäckenintien varrella. Laajemmasta voimaloiden sijoittumisesta johtuen etenkin tuulivoimaloita lähimpänä sijaitsevilla avoimilla viljelysalueilla katveeseen jäävät avoimet alueet kapenevat huomattavasti ja voimalat ovat havaittavissa lähes kaikkialle avoimilla alueilla aina kymmenen kilometrin
etäisyydelle saakka. Katvealueet tuulivoimaloiden puoleisilla avoimilla peltoalueilla jäävät muutamiin
kymmeniin metreihin. Yli kymmenen kilometrin etäisyyksillä voimaloista tuulivoimahankkeiden
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puoleiset avoimet alueet jäävät taas voimaloiden näkyvyyden katvealueelle jopa useiden satojen metrien osalta.
Juthskogenin hankealueen ympäristöön on suunnitteilla, rakenteilla tai toiminnassa myös useampia tuulivoimahankkeita läheisten Ribäckenin, Långmossan ja Takanebackenin lisäksi. Kuvassa 19 on esitetty
tiedossa olevat muut hankealuerajaukset. Mikäli kaikki hankkeet toteutuvat, tulee tuulivoimaloista tyypillinen elementti maisemassa, ja voimaloita on havaittavissa kaikissa ilmansuunnissa ja useimmilla avoimilla alueilla. Tuulivoimaloiden yleistyessä maisemassa niihin totutaan, eikä niihin enää välttämättä kiinnitetä niin suurta huomiota. Useampien tuulivoimaloiden myötä toisaalta myös häviää tuulivoimaloiden
muodostama maamerkin status, koska on enää hankala hahmottaa, minkä alueen puistoon kukin voimala kuuluu.

Kuva 9-1. Kaikki tiedossa olevat tuulivoimahankealueet n. 30 km etäisyydellä Juthskogenin tuulivoimahankkeesta.
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Vaikutusten kokonaismerkittävyys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoissa
Juthskogenin tuulivoimahanke muuttaa alueen maisemakuvaa. Alueen maisemakuva on jo muutoksessa, koska Ribäckenin ja Långmossan yhteensä kaksitoista tuulivoimalaa ovat jo rakentumassa samalle
vaikutusalueelle. Juthskogenin hankkeen myötä tuulivoimaloita on havaittavissa laajemmalla alueella
hankkeiden vaikutusalueella. Kuitenkaan eri hankkeiden voimalat eivät ole yhtä hallitsevia samoilla alueilla. Juthskogenin ja Långmossan hankkeet aiheuttavat huomattavimmat maisemakuvan muutokset
hankealueiden pohjoispuolella, jonne sijoittuu hankkeita lähimmät ja laajimmat avoimet alueet. Nämä
viljelysalueet ovat myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita, mikä voimistaa maisemakuvan muutoksen merkittävyyttä. Toisaalta suuri osa hankealueen ympäristöstä on peitteistä ja avoimet
alueet jäävät suppeiksi, jolloin maisemalliset muutokset jäävät vähäisiksi tai niitä ei muodostu lainkaan.
Maiseman elementit (joet, pellot, tiestö) ovat suuntautuneet Juthskogenin hankkeen vaikutusalueella
luode-kaakko mukaisesti. Jutskogenin tuulivoimarivistöt ovat puolestaan loivasti lounas-koillinen suunnassa. Tällöin tuulivoimalat eivät sijoitu avoimien peltoalueiden suuntaisesti ja siten näkyvät enimmäkseen yhdessä kapeahkossa sektorissa arvoalueilta tarkasteltaessa.
Kokonaisuutena Juthskogenin kaikkien vaihtoehtojen vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön ovat kohtalaisia, vaikka yksittäisissä tarkastelupisteissä maisemakuvan muutos voi olla
merkittävä.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin
VE 1
VE 2
Kohtalainen muutos
Kohtalainen muutos

9.3

VE 3
Kohtalainen muutos

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin muodostuvat ensisijaisesti maisemakuvan visuaalisista muutoksista. Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen näitä visuaalisia vaikutuksia on mahdotonta estää. Voimaloiden aiheuttamia vaikutuksia voidaan kuitenkin lieventää suunnittelemalla tuulivoimaloiden sijoittuminen maisemakuvaan ja maiseman sietokykyyn sopivaksi. Tuulivoimalat muodostavat maisemaan aina kiintopisteen suuren kokonsa vuoksi. Voimaloiden
onnistuneella ryhmittelyllä voimalaryhmistä muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotka muodostuvat
alueen maamerkeiksi.
Arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen läheisyydessä tulisi voimaloiden sijoittelussa
huomioida, ettei niitä sijoiteta liian lähelle arvokohteita. Tarkkaa etäisyyttä on vaikea määritellä ja se
täytyy arvioida aina tapauskohtaisesti. Voimalat eivät saisi kuitenkaan olla arvokohteiden maisemakuvassa hallitsevia ja alistaa maiseman tai kulttuuriympäristön arvokohteita.
Lentoestevalojen aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää vain lentoestevaloja koskevia määräyksiä
muuttamalla. Punaiset jatkuvasti palavat lentoestevalot muodostavat vähemmän maisemahaittaa. Punainen jatkuvasti palava valo on maisemassa huomaamattomampi ja rauhallisempi, kuin vilkkuva valkoinen valo. Maisemahaittaa pienentäisi myös, jos lentoestevalot voitaisiin asentaa vain osaan tuulipuiston voimaloista tai jos lentoestevalot toimisivat tutkien avulla. Lopullisen päätöksen kohteessa käytettävistä lentoestevaloista antaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

9.4

Arvioinnin epävarmuustekijät
Maisemavaikutusten arviointi perustuu alueen laaja-alaisen maisemakuvan muutoksen arviointiin, eikä
hankkeen vaikutuksia yksittäisiin kohteisiin voida käytettävien menetelmien avulla arvioida. Maisemavaikutusten arvioinnissa ei pystytä tarkasti huomioimaan rakennusten tai pihapuuston aiheuttamia vaikutuksia tuulivoimaloiden näkyvyyteen. Näkemäalueanalyysi antaa yleiskuvan niistä alueista, jonne voimalat ovat parhaiten näkyvissä.
Kuvasovitteiden avulla on pyritty havainnollistamaan esimerkinomaisesti, miltä alueen maisemakuva
tulee hankkeen toteutuessa näyttämään. Kuvasovitteet eivät kuitenkaan täysin vastaa ihmissilmin havaittavaa näkymää ja tarkkuutta. Valokuvissa taustamaisema hälvenee tavallisesti normaalia katsetta
sumeammaksi. Kuvasovitteet esittävät myös vain tietyn hetken mallinnetun tilanteen. Sama maisema
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on hyvin erinäköinen eri vuoden- ja vuorokauden aikoina, kuten myös erilaisissa sääolosuhteissa. Eri
keli- ja valo-olosuhteiden vaikutusta voimaloiden havaittavuuteen ei ole arvioitu erikseen.
Hankkeen edetessä rakennusvaiheeseen asti voimaloiden lukumäärä voi supistua ja rakennettavat voimalat voivat olla myös pienempiä kuin tässä vaikutustenarvioinnissa on esitetty. Arvioinnissa käytetyn
voimalan kokonaiskorkeudessa on huomioitu mahdollinen voimalakokojen kasvaminen. Tuulipuisto
voidaan toteuttaa myös pienemmällä voimalatyypillä. Vaikutukset on arvioitu pahimman mahdollisen
tilanteen mukaan. Mahdolliset muutokset voimaloiden koossa ja määrässä vaikuttavat maisemaan kohdistuviin muutoksiin, eikä näitä muutoksia ole arvioitu tässä vaiheessa.

10

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Tuulivoimahanke muuttaa etenkin sen lähialueiden maisemakuvaa. Maisemakuvan muutoksen laajuus
riippuu lähialueen maiseman avoimuudesta, pinnanmuodoista sekä voimaloiden määrästä. Juthskogenin tuulivoimahankkeen välittömään lähiympäristöön (alle 2 km voimaloista) sijoittuu jonkin verran asutusta ja avoimia peltoalueita, joille voimalat näkyvät selvästi ja muuttavat huomattavasti jokapäiväistä
elinympäristöä. Merkittävimmät maisemakuvan muutokset kohdistuvat tuulivoimahankkeen pohjoispuolelle sijoittuville alueille noin 2–5 km etäisyydellä voimaloista. Näillä alueilla maisema on hyvin
avointa ja voimalat muodostavat merkittävän uuden kiintopisteen maisemassa. Maisemakuvan muutos
on voimakas, mutta voimalat voidaan nähdä myös maisemaa rikastavana elementtinä. Maaseutumaiseen viljelymaisemaan tuulivoimalat istuvat paremmin kuin esimerkiksi täysin luonnontilaiseen ympäristöön. Muissa ilmansuunnissa voimalat ovat havaittavissa avoimilta paikoilta, mutta alueiden rikkonaisuudesta johtuen voimalat eivät nouse maisemassa niin hallitseviksi elementeiksi, kun hankkeen
pohjoispuolella.
Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteista huomattavimmat vaikutukset muodostuvat niin ikään hankkeen pohjoispuolelle sijoittuviin alueisiin, etenkin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen Övermalax-Åminne (MAO100109) länsiosiin, jossa voimalat ovat selkeästi näkyvissä tuulivoimahankkeen suunnassa. Väli- ja kaukoalueella sijaitseviin kohteisiin voimalat näkyvät paikon, mutta
ne jäävät pääosin taustamaisemaan, eivätkä heikennä merkittävästi kohteiden luokitteluperusteena
olevia arvoja.
Arvioitujen tuulivoimahankkeen vaihtoehtojen VE1, VE 2 ja VE 3 välillä ei ole maisemallisesti suurta
eroa, koska voimaloiden määrät eivät poikkea toisistaan suuresti (1-3 kpl). Vaihtoehdoissa VE 2 ja VE 3
voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan 25 metriä matalampia. Vaihtoehdossa VE 2 voimaloita on kaksi
enemmän kuin vaihtoehdossa VE 1, mikä voi aiheuttaa sen, että suuremmasta lukumäärästä huolimatta
voimalat voivat olla paikoin vähemmän havaittavissa kuin vaihtoehdon VE 1 voimalat, koska voimalat
ovat matalampia. Pääsääntöisesti kuitenkin alueet, jonne voimalat ovat havaittavissa, ovat hyvin samankaltaiset kaikissa vaihtoehdoissa, vaikka vaihtoehdossa VE 3 voimaloiden sijoittelu poikkeaa kahdesta muusta vaihtoehdosta.
Juthskogenin tuulivoimahanke yhdessä lähialueen kolmen muun tuulivoimahankkeen kanssa muodostaa kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa tuulivoimaloiden ryppään, jossa kukin voimalaryhmittymä
muodostaa toisistaan hieman erillisen kokonaisuuden. Kauempaa tarkasteltaessa voi olla kuitenkin hankala paikantaa, mitkä voimalat kuuluvat mihinkin voimalaryhmään, mikäli aluetta ei tunne tarkemmin.
Kaikki neljä voimala-aluetta muodostavatkin laajemmin tarkasteltuna yhden laajemman tuulivoimalaalueen.
Tuulivoimaloiden tuoma muutos maisemakuvaan voidaan kokea myös positiivisesti. Voimalat voidaan
nähdä maisemakuvaa rikastavana maamerkkinä, josta alue tunnistetaan. Voimalat muodostavat maisemakuvaan myös uuden historiallisen kerroksen. Tuulivoimaloiden näkyvyys kertoo myös alueen puhtaasta uudistuvasta energian tuotannosta. Maisemakuvan muutos koskettaa eniten nykyistä sukupolvea. Tuleville sukupolville tuulivoimalat ovat jo osa ”normaalia” rakennettua ympäristöä.
Tuulivoimahankkeen elinkaaren lopussa tuulivoimat puretaan ja maisemaan muodostunut maamerkki
katoaa. Maiseman muutos on jälleen merkittävä, mutta sen vaikutus on positiivinen tai negatiivinen
riippuen tarkastelijan omasta suhtautumisesta tuulivoimaan.
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Kuvasovitteet
-Arviointityötä varten on laadittu kuvasovitteita. Kuvasovitteita on laadittu kymmenestä
kuvauspisteestä. Kuvat on laadittu Wind-PRO –ohjelmalla alueesta tehtyä maastomallia ja
kohteesta otettuja valokuvia hyödyntäen.
Kuvasovitteiden sijainnit on esitetty viereisessä kuvassa.
Kuvasovitteet on laadittu kaikista tarkastelluista vaihtoehdoista (VE 1, 20 voimalaa, VE 2,
22 voimalaa). Kaikissa kuvasovitteissa on huomioitu myös kolme muuta hankkeen
läheisyyteen sijoittuvaa tuulivoimahanketta, rakenteilla olevat Långmossa ja Ribäcken,
sekä suunnitteilla oleva Takanebacken.
Vaihtoehdossa VE 1 voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 m, tornin korkeus 200 m ja
roottorin halkaisija 200 m. Vaihtoehdoissa VE 2 ja VE 3 kokonaiskorkeus on 275 m, tornin
korkeus 185 m ja roottorin halkaisija 180 m.
Kuvasovitteiden ja näkyvyysanalyysien laadinnasta on vastannut Etha Wind Oy.

Voimaloiden määrä
Kokonaiskorkeus (m)
Torninkorkeus (m)
Roottorin halkaisija (m)

VE1
20
300
200
200

VE2
22
275
185
180

VE3
19
275
185
180

Alholm - VE 1

3

Alholm - VE 2

4

Alholm - VE 3

5

Hapenholmen VE1

6

Hapenholmen VE2

7

Hapenholmen VE3

8

Kajane VE1

9

Kajane VE2

10

Kajane VE3

11

Malax VE1

12

Malax VE2

13

Malax VE3

14

Petalax VE1

15

Petalax VE2

16

Petalax VE3

17

Pörtom VE1

18

Pörtom VE2

19

Pörtom VE3

20

Ribäcksvägen 178 VE1

21

Ribäcksvägen 178 VE2

22

Ribäcksvägen 178 VE3

23

Ribäcksvägen 1330 VE1

24

Ribäcksvägen 1330 VE2

25

Ribäcksvägen 1330 VE3

26

Sarvijoki VE1

27

Sarvijoki VE2

28

Sarvijoki VE3

29

Övermalax VE1

30

Övermalax VE2

31

Övermalax VE3

32

Övermalax VE1 – yöllä ja päivällä

33

Pörtom VE1 – yöllä ja päivällä

34
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Voimalaa havaittavissa - Synliga vindkraftverk
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-37

A4 1:280 000

Juthskogen VE1 20WTG ZVI TL191115-1

Juthskogen VE1 - ALT1
Långmossa
Ribäcken
Takanebacken
Tuulivoimalat esitetään näkyvinä jos vähintään
osa voimalan lavasta on havaittavissa.
Vindkraftverken anses vara synliga ifall
en del av bladen är synliga.
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15 km
20 km
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Voimalaa havaittavissa - Synliga vindkraftverk
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-39

A4 1:280 000

Juthskogen VE2 22WTG ZVI TL191115-2

Juthskogen VE2 - ALT2
Långmossa
Ribäcken
Takanebacken
Tuulivoimalat esitetään näkyvinä jos vähintään
osa voimalan lavasta on havaittavissa.
Vindkraftverken anses vara synliga ifall
en del av bladen är synliga.
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Voimalaa havaittavissa - Synliga vindkraftverk
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36
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Juthskogen VE3 19WTG ZVI TL191115-3

Juthskogen VE3 - ALT3
Långmossa
Ribäcken
Takanebacken
Tuulivoimalat esitetään näkyvinä jos vähintään
osa voimalan lavasta on havaittavissa.
Vindkraftverken anses vara synliga ifall
en del av bladen är synliga.

