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KLO 17.00-19.00

✓17.00 TILAISUUDEN AVAUS 

✓17.15 SELVITYKSEN TULOKSET 

✓18.00 KYSYMYKSET & VASTAUKSET 

✓18.45 YHTEENVETO



Tehtävän määrittely

Selvitystyön keskeisenä tavoitteena on tarkastella 
tuulivoimatuotantoon potentiaalisia uusia alueita 
maakuntakaavoituksen taustaksi. 

Selvityksen sisältö päätyövaiheittain:

1. Poissulkeva analyysi (”Ei-alue analyysi”),

2. Sähkönsiirtoverkon nykytila liitettävyyden suhteen,

3. Uusien potentiaalisten alueiden rajaaminen,

4. Vaikutusten arviointi, mm. ilmastovaikutukset maakunnan 
tasolla ja kuntataloudelliset vaikutukset,

5. Kuntakohtaiset työpajat (kesä-syyskuu 2022).

Työn on määrä valmistua vuonna 2022 ja toimia 
maakuntakaavoituksen taustaselvityksenä. 
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✓Päijät-Häme tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030 
ja askelmerkit tätä kohti on koottu maakunnan 
ilmastotiekarttaan. 

✓Tiekartta hyväksyttiin maakuntahallituksessa 
12.10.2020. 
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Maakuntakaava 
tuulivoima-alueet

521.11.2022

• alueet: 6 kpl

• pinta-ala: 45 km2 (n. 1 % 
maakunnan pinta-alasta)



Tuulivoima Päijät-Hämeessä

621.11.2022

✓ Sysmä (Rekolanvuori, osayleiskaava, 5 
voimalaa, kokonaisteho 45 MW, 
kokonaiskorkeus enint. 225 m)

✓ Padasjoki (Tornimäki YVA + osayleiskaava 
vireillä, 6 voimalaa, kokonaisteho 45 MW, 
kokonaiskorkeus enint. 300 m)

✓Orimattila (Kuivanto, osayleiskaava, 4 
voimalaa, kokonaisteho 45 MW, 
kokonaiskorkeus enint. 270 m)

✓Asikkala (Huukinkorpi, osayleiskaava, 
yhteensä 3 voimalaa kunnan alueella, 18 
MW, kokonaiskorkeus enint. 250 m)

✓Heinola (Huukinkorpi, osayleiskaava, 
yhteensä 3 voimalaa kunnan alueella, 18 
MW, kokonaiskorkeus enint. 250 m)

✓ Iitti (luvitettu 6 voimalan Perheniemen 
tuulipuisto (kuva) ja sen lisäksi Anhava, Yva
ja osayleiskaava, alueella myös 
aurinkovoimahanke)
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• Ensimmäisessä vaiheessa suljettiin 
paikkatietomenetelmien avulla pois 
tuulivoimatuotantoon 
soveltumattomat alueet 
puskurivyöhykkeineen. 

• Listaus soveltumattomista alueista ja 
ehdotus kullekin aluetyypille 
(asutus, luonnonsuojelualueet jne.) 
sovellettavista puskurivyöhykkeiden 
mitoituksista esitellään taulukossa.

• Asutuksen osalta tarkastelu tehdään 
kahdella eri puskurivyöhykkeellä ja 
lisäksi kolmannen vaihtoehdon (VE3) 
osalta käytettiin MML:n 
maastotietokannasta saatavien 
rakennusten sijaan SYKE:n YKR19 
aineistoa (taajamat, kylät ja 
pienkylät). 

Poissulkeva analyysi

Analyysissa käytettävä aineisto Puskurivyöhyke VE1 (m) minimi Puskurivyöhyke VE2 (m) maksimi Puskurivyöhyke VE3 (m)

Luontokohteet

NATURA 2000 SPA: suojeluperuste l innusto 500 1000 VE1

NATURA 2000 SAC alueet 100 500 VE1

Valtion mailla olevat luonnonsuojelualueet 100 500 VE1

Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet 100 500 VE1

Suojeluohjelma-alueet 100 500 VE1

IBA 500 1000 VE1

FINIBA 500 1 000 VE1

MAALI (maakunnallisesti tärkeät l intualueet) 500 1 000 VE1

Finiba 500 1 000 VE1

Pohjavesialueet 0 500 VE1

Arvokkaat kall ioalueet 0 200 VE1

Arvokkaat kivikot 0 200 VE1

Arvokkaat moreenimuodostumat 0 200 VE1

Arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 0 200 VE1

Ramsar-alueet 100 500 VE1

Vesistöt 0 0 VE1

Maisema ja kulttuurihistoria

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, ehdotus valtakunnallisesti 

arvokkaaksi maisema-alueeksi (MAPIO-työryhmä) 0 2000 VE1

Kulttuurihistoriall isesti merkittävät rakennetut ympäristöt (RKY) 0 2000 VE1

Muinaisjäännösalueet ja kulttuuriympäristökohteet 0 Voimalan kokonaiskorkeus 300 m VE1

Muinaisjäännöspisteet 0 Voimalan kokonaiskorkeus 300 m VE1

Suojellut rakennukset (eli  pisteet ja alueet) 0 0 VE1

Maakuntakaavan arvokkaat maisema-alueet ja arvokas rakennettu 

kulttuuriympäristö (Myös pisteet) 0 2000 VE1

Asutus ja virkistys

Maakuntakaavojen virkistys- ja matkailualueet, reitit ja kohteet (Tässä 

otettu MU, R, V, VRs) 100 500 VE1

Asuinrakennukset 1000 1500

Lomarakennukset 1000 1500

Maatalouden suuryksiköt ja turkistarhat (eläimet) Voimalan kokonaiskorkeus 300 1500

Kirkko tai kirkolliset sekä li ike tai julkiset rakennukset Voimalan kokonaiskorkeus 300 1500

Yhdyskuntarakenteen aluejaot (YKR19): taajama, kylä ja pienkylä (aineisto 

vain VE3 analyysiin) 1500

Liikenne ja yhdyskuntatekniset verkostot

Rautatiet Voimalan kokonaiskorkeus + 50 Voimalan kokonaiskorkeus + 50 VE1

Tiet <100 km/h (digiroad nopeus), max 100km/h (ei 0 km/h) Voimalan kokonaiskorkeus + 30 Voimalan kokonaiskorkeus + 30 VE1

Tiet >100 km/h (digiroad nopeus), yli  100 km/h Voimalan kokonaiskorkeus + 50 Voimalan kokonaiskorkeus + 50 VE1

Suurjännitejohdot

Voimalan kokonaiskorkeus 300 x 

1,5, eli  450 m

Voimalan kokonaiskorkeus 300 x 

1,5, eli  450 m VE1

Muuntoasemat

Voimalan kokonaiskorkeus 300 x 1,5 

eli  450 m

Voimalan kokonaiskorkeus 300 x 1,5 

eli  450 m VE1

Lentoasemat (ARP, ei maakunnassa mutta 20km rajojen yli  on) 10000 12 000 VE1

Varalaskupaikka (Heinolan Lusissa) 12 000 12 000 VE1

Pienlentopaikat 3 000 3 000 VE1

Puolustusvoimien alueet (defence force areas ja maka14 alue 

puolustusvoimat EP) Voimalan kokonaiskorkeus 300 2 000 VE1

Suojavyöhykkeet sv (maka14 osa-alueet) 0 0 VE1



Poissulkevan analyysin 
tulokset 
(VE 1, VE 2 ja VE 3)
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Potentiaaliset 
tuulivoima-alueet

921.11.2022

• alueet: 35 kpl

• pinta-ala: 270 km2 (n. 5 % 
maakunnan pinta-alasta)

• tuulivoimaloiden määrä (800 
x 800 m grid, 8 MW): 410 kpl 

• Varsinaisen 
hankesuunnittelun 
yhteydessä 
voimalasijoittelussa 
huomioidaan tarkemmin 
alueittaiset erityispiirteet, 
mm. asutus ja vapaa-ajan 
kiinteistöt. Tästä syystä 
arvioitiin, että noin 2/3 
tuulivoimaloista olisi 
toteutettavissa, eli yhteensä 
noin 280 tuulivoimalaa. 
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Potentiaaliset tuulivoima-
alueet: tuulivoimalat
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Teknistaloudellinen vertailu ja 
tuotanto

1121.11.2022
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Tarkennettu arvio (280 tuulivoimalaa), GWh/v Teoreetinen maksimimäärä (410 tuulivoimalaa), GWh/v

SC1: tuulivoimalan teho 8 MW; kapasiteettikerroin 0,4, huippukäyttöaika 3 504 h/vuosi

SC2: tuulivoimalan teho 8 MW; kapasiteettikerroin 0,34, huippukäyttöaika 3 000 h/vuosi

SC3: tuulivoimalan teho 5 MW; kapasiteettikerroin 0,4, huippukäyttöaika 3 504 h/vuosi

SC4: tuulivoimalan teho 6 MW; kapasiteettikerroin 0,4, huippukäyttöaika 3 504 h/vuosi



Sähkönsiirtoverkko

1221.11.2022

✓Tuulivoiman rakentuminen edellyttää, että hankkeella on 
taloudelliset edellytykset liittyä sähkönsiirron alue- ja edelleen 
kantaverkkoon. Tuulivoimahankkeen osalta näihin taloudellisiin 
edellytyksiin vaikuttavat hankekoko sekä liittymispisteen 
(sähköaseman tai muuntoaseman) etäisyys hankkeesta. 

✓Liitettävyyteen vaikuttaa tuulivoimaliittymän jännitetaso, 
kantaverkon tai muun yläpuolisen verkon kapasiteettitilanne, 
tarvittava liittymisteho ja liittymistapa. Useissa tapauksissa 
hanke-toimija rakentaa liittymisjohdon alue- tai kantaverkon 
sähköasemaan tai muuntoasemaan. 

✓Hanke-toimija on aikaisessa vaiheessa hankekehitystä 
yhteydessä alueella toimiviin alueverkkoyhtiöihin tai 
kantaverkkoyhtiö Fingridiin. Kun hanke on edennyt niin pitkälle, 
että alueelle on lainvoimainen yleiskaava, hanketoimijalla on 
mahdollisuus varata verkosta hankkeen toteuttamisen vaatima 
kapasiteetti tekemällä sähköverkkoyhtiön kanssa 
liittymissopimuksen. 



Vaikutusten ja yhteisvaikutusten arviointi
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✓ Yhdyskuntarakenne 

✓ Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö 

✓ Maisemavaikutukset

✓ Vaikutukset linnustoon, suupetoihin sekä muihin 
arvokkaisiin luontokohteisiin

✓ Ilmastovaikutukset 

✓ Taloudelliset vaikutukset
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✓ Päijät-Hämeessä maakunnan asukkaita on yhteensä noin 205 000 (Tilastokeskus 2022). Selvitysalueen pinta-ala on
yhteensä 6 940 km2. Päijät-Häme maakunta koostuu 10 kunnasta. Maakunnan keskus on n. 120 000 asukkaan Lahti.
Vuonna 1980 asukasmäärä on ollut 192 000 asukasta.

✓ Arviointiin mukaan valitut tuulivoimapotentiaaliset alueet sijaitsevat lähtökohtaisesti melko kaukana maakunnan
ydintoiminnoista ja niihin liittyvistä kehittämispaineista. Tässä selvityksessä arvioitujen tuulivoima-alueiden pinta-ala on
yhteensä noin 266 km2, eli noin 4 % maakunnan pinta-alasta.

✓ Tuulivoimalat rajoittavat muuta maankäyttöä vain välittömässä lähiympäristössään. Muualla tuulivoimapuiston alueella
maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita tai hankealuetta ei tulla aitaamaan, joten alueella liikkuminen ei tule
rajoittumaan. Ainoastaan sähköaseman alue aidataan turvallisuussyistä. Alueelle rakennettava tiestö voi myös parantaa
alueella liikkumista ja alueiden saavutettavuutta.

✓ Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua toiminnan aikaisesta melusta
sekä auringonvalon välkkeestä ja varjostuksesta, jotka voivat rajoittaa tiettyjen maankäyttömuotojen, kuten
asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittömässä ympäristössä.

✓ Tuulivoimahankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston fyysisessä ympäristössä.
Tuulivoimapuistojen rakennuspaikkojen kohdat muuttuvat maa- ja metsätalousalueesta rakennetuksi alueeksi alueelle
sijoitettavien voimalapaikkojen, teiden ja kaapelikaivantojen myötä.

Yhdyskuntarakenne



Yhdyskuntarakenne
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✓ Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön
muuttamalla maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta
energiantuotantoalueeksi, jonka takia tuulivoimalle potentiaalisilla alueilla maa- ja
metsätalouden tarpeet tulee yhteensovittaa tuulivoiman kanssa. Myös tarvittavien
uusien voimajohtojen toteuttamisesta syntyy jonkin verran vaikutuksia
metsätalousalueisiin, koska nämä alueet poistuvat metsäalueiden piiristä.

✓ Tuulivoimapuiston maankäyttöä rajoittavat suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia
ja kohdistuvat lähinnä rakennuspaikkoihin ja niiden välittömään läheisyyteen.
Esimerkiksi maa- ja metsätaloutta voidaan hyvin harjoittaa tuulivoimapuiston
sisälläkin.

✓ Välilliset vaikutukset (melu-, varjostus- ja maisemavaikutukset) rajoittavat
maankäyttöä huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi tuulivoimaloiden 40 desibelin
melualueelle ei ole mahdollista sijoittaa asuin- tai lomarakennuksia kuin
osoittamalla erikseen, että melun ohjearvot ja määräykset täyttyvät. Kunnat voivat
halutessaan myös estää asuin- ja lomarakentamisen näille alueille.
Tuulivoimatuotannon alueet toimivat osaltaan myös haja-asutuksen rajoittavana
tekijänä.

✓ Tuulivoimalle potentiaaliset alueet sijoittuvat tuulivoimatoiminnan kannalta
sopivalle alueelle ja tukeutuvat olemassa olevaan infrastruktuuriin. Tuulivoiman
rakentuminen edellyttää, että hankkeella on edellytykset liittyä sähkönsiirron alue-
ja edelleen kantaverkkoon.



Asumisviihtyisyys ja 
virkistyskäyttö 
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✓ Tuulivoimahankkeiden merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
liittyvät asumisviihtyisyyteen ja tuulivoima-alueen virkistyskäyttöön
(metsästys, marjastus, retkeily ja ulkoilu).

✓ Asumisviihtyisyyteen kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä maankäytön ja
maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden käyntiäänestä, tuulivoimaloiden
pyörivien lapojen muodostamista liikkuvista varjoista, lentoestevaloista sekä
tuulivoimaloiden koetuista tai todellisista terveys- ja turvallisuusriskeistä.
Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy sekä tuulivoimahankkeen
rakentamisen, että sen käytön aikana.

✓ Myönteisistä vaikutuksista erityisesti rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset
ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä. Toiminnan aikana
hankealueen maanomistajat saavat vuokraamistaan alueista vuokratuloja ja
kunta kiinteistöverotuloa.



Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö 
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✓ Tilastokeskuksen ruututietokannan (Tilastokeskus 2020) perusteella voidaan
todeta, että tuulivoima-alueiden lähialueella (<5 km) asuu yhteensä noin 38
100 asukasta ja tuulivoima-alueiden lähialueen näkyvyysalueella noin 11
800 asukasta (31 % lähialueen asukasmäärästä). Lähialue on osana
voimaloiden maisemallista dominanssivyöhykettä. Dominanssivyöhykkeellä
riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa
tuulivoimala voi olla hallitseva elementti maisemassa. Lisäksi voimala on
riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa
huomiota herättävä elementti maisemassa. Lentoestevalot erottuvat
pimeällä.

✓ Välialueella (5–12 km) asuu noin 103 100 asukasta ja välialueen
näkyvyysalueella noin 22 200 asukasta (21 % välialueen asukasmäärästä).
Tällä alueella voimala näkyy hyvin ympäristössä, mutta sen kokoa tai
etäisyyttä saat-taa olla vaikea hahmottaa. Lentoestevalot erottuvat
pimeällä.

✓ Tilastokeskuksen ruututietokannan (Tilastokeskus 2020) perusteella
kaukoalueella (12–25 km) asuu noin 201 000 asukasta ja kaukoalueen
näkyvyysalueella noin 24 700 asukasta (12 % kaukoalueen asukasmäärästä).
Tällä alueella voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit
vähentävät sen hallitsevuutta etäisyyden kasvaessa. Tuulivoimapuiston
rakenteet ”sulautuvat” kaukomaisemaan. Lentoestevalot erottuvat pimeällä.
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Asumisviihtyisyys ja 
virkistyskäyttö 
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✓ Melumallinnusten (esim. FCG 2019) perusteella melutaso 40 dB(A) alitetaan
maaston, tuulivoimapuiston muodosta ja koosta sekä voimalan lähtömelusta
riippuen, n. 600–1 000 metrin päässä lähimmästä tuulivoimalasta.

✓ Tuulivoimaloiden välke syntyy, kun voimalan lapa sijoittuu auringon ja
tarkastelupisteen välille. Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu vaikuttaa
merkittävissä määrin myös välkkeeseen, kun voimaloiden roottorit kasvavat.
Tuulivoimaloiden varjostusvaikutukselle ei ole Suomessa määritelty
ohjearvoja. Ympäristöministeriön ohjeissa tuulivoimapuiston suunnitteluun
(Ympäristöministeriö 2016) suositellaan käytettäväksi muiden maiden
suosituksia välkemäärien osalta. Mikäli tuulivoimalan kokonaiskorkeus on noin
300 metriä, voidaan arvioida, että tuulivoimalan välkevaikutukset ulottuvat
noin 1,5 kilometrin etäisyydelle. Asiantuntija-arvioin perusteella voidaan
todeta, että välkevaikutusta asutusalueille syntyy harvoin. On syytä
huomioida, että tuulivoimalat sijoittuvat tunnistettujen tuulivoima-alueiden
sisäpuolelle ja näin myös melu- ja välkevaikutusalueiden laajuus pienenee.
Alueiden suunnittelussa voidaan vähentää vaikutuksia tuulivoimaloiden
tarkemman sijoittelun avulla.

✓ Tuulivoima-alueet sijoittuvat usein n.s. hiljaiselle alueelle (jotka ovat useasti
myös n.s. pimeät alueet), jolla äänitaso tuulivoimalan rakentuessa kasvaa.
Näillä alueilla äänimaisema muuttuu tuulivoimaloiden toteutuksen myötä (ja
valosaasteen määrä kasvaa).



Maisemavaikutukset
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✓ Tuulivoimalaitosten korkeuden vuoksi niiden visuaalinen vaikutus ulottuu käytön aikana laajalle alueelle. Maisemavaikutusten suuruus riippuu mm. siitä,
miten laajasti tuulivoimalaitosten ja voimajohdon rakenteet hallitsevat maisemakuvaa tai miten merkittäviä yksittäiset elementit ovat. Vaikutus on
merkittävämpi, jos maisema on arvokas tai herkkä rakentamiselle. Vaikutuksen laajuuteen vaikuttaa osaltaan mm. voimalaitosten lukumäärä sekä
maisematilan ominaisuudet, kuten maaston, kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus.

✓ Voimaloiden korkeudesta huolimatta niiden havaittavuus lähialueella saattaa olla varsin heikko, ellei voimaloiden ja tarkastelupisteen välille jää riittävän
laajaa avointa aluetta. Tällaisia avoimia maisematiloja muodostavat muun muassa peltoaukiot, avosuot ja laajat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin
pihapuusto ja sopivasti sijoittuneet rakennukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja hallitsevuutta maisemassa.

✓ Se, kuinka paljon voimalat hallitsevat maisemakuvaa, riippuu maiseman luonteesta ja siitä, minkälaisia muita elementtejä maisemakuvaan kuuluu, ei
ainoastaan siitä, kuinka paljon voimalat näkyvät tarkastelupisteeseen. Tuulivoimaloiden lentoestevalot aiheuttavat muutoksia maiseman luonteeseen
pimeällä.

✓ Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset liittyvät olennaisesti niiden aiheuttamiin näkyviin muutoksiin esim. kulttuuriympäristössä. Tuulivoimaloiden
rakentaminen voi olla esteettinen haitta rikkomalla eheitä tai yhtenäisiä kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla häiriön yksittäisen kohteen
läheisyyteen.

✓ Toiminnan loputtua voimalatornit häviävät maisemasta. Hankkeen maakaapelit voidaan poistaa ja kierrättää tai jättää maahan. Tarpeettomaksi jääneet
sähköasemat poistetaan. Tuulivoimaloiden perustukset jäävät paikoilleen ja maisemoidaan tarvittaessa. Kaukomaiseman kannalta perustuksilla ei ole
merkitystä. Ne sijoittuvat pääsääntöisesti suljettuun maisematilaan metsämaastoon, joten maisemallinen haittavaikutus jää vähäiseksi.

✓ Sähkönsiirto saattaa aiheuttaa maiseman rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia, kun kaapelilinjaa tehdään ja puustoa voidaan joutua poistamaan
kaivulinjan tai ilmajohtoreitin tieltä. Sähkönsiirtoon liittyvien rakenteiden maisemavaikutusten laajuus riippuu paljon tarkastelupisteestä ja ajankohdasta
sekä maakaapeleiden ja ilmajohdon reitin linjauksesta ja sähköasemien sijoituspaikasta.



Maisemavaikutukset
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✓ Vaikutusten arvioinnissa käytetään Ympäristöministeriön oppaan toteamukseen perustuen seuraavia etäisyysvyöhykkeitä:

✓ Välitön vaikutusalue, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–200 metriä ja lähialue – etäisyys tuulivoima-alueista noin 0–7 km

✓ Tuulivoimapuiston aiheuttama maiseman luonteen muutos tapahtuu useilla alueilla lähialue –vyöhykkeellä (< 7 km).
Dominanssivyöhykkeellä suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa tuulivoimala on todella
hallitseva elementti maisemassa.

✓ ”välitön vaikutusalue” (etäisyys tuulivoimaloista noin 0–200 metriä): lähinnä varjostus, melu, rakentamisen aikaiset
vaikutukset.

✓ Lähialueen osana on voimaloiden maisemallinen dominanssivyöhyke, jolla tarkoitetaan noin 10 kertaa voimalan
maston korkeutta eli noin 0–2 km etäisyyttä voimaloista. Dominanssivyöhykkeellä riittävän suurissa
tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa tuulivoimala on todella hallitseva elementti maisemassa.

✓ Voimala on riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa huomiota herättävä elementti
maisemassa.

✓ Lentoestevalot erottuvat pimeällä.

✓ Välialue – etäisyys tuulivoima-alueista noin 7–14 km

✓ Välialue –vyöhykkeen maisema on rakenteeltaan lähialueen maisemaa pienipiirteisempi ja näin ollen maisemaan
kohdistuvien muutosten sietokyky on myös heikko. Tuulivoimapuiston toteuttamisella on vaikutusta
maisemarakenteeseen.

✓ Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa olla vaikea hahmottaa.

✓ Lentoestevalot erottuvat pimeällä.



Maisemavaikutukset
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✓ Vaikutusten arvioinnissa käytetään Ympäristöministeriön oppaan toteamukseen perustuen seuraavia etäisyysvyöhykkeitä:

✓ Kaukoalue – etäisyys tuulivoima-alueista noin 14–25 km

✓ Voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit vähentävät sen hallitsevuutta etäisyyden kasvaessa.
Tuulivoimapuiston rakenteet ”sulautuvat” kaukomaisemaan.

✓ Lentoestevalot erottuvat pimeällä.

✓ Etäisyyttä tuulivoimaloihin on kuitenkin paljon ja muutoksen voimakkuus jää hyvin vähäiseksi. Kaikkiaan
voimaloiden näkyvyys ja merkitys kaukoalueen maisemakuvalle jää vähäiseksi.

✓ Vaikutukset ”teoreettiselta maksiminäkyvyysalueelta” (25-30 km)

✓ Paljaalla silmällä roottoreiden lapojen näkeminen ei ole mahdollista. Voimalatornien huippujen näkeminen
edellyttää selkeää säätä. Suuresta välimatkasta johtuen voimalatornit eivät enää hallitse maisemakuvaa vaan
sulautuvat taustaansa ja vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi, mikäli niitä edes on.

✓ Noin 30 kilometrin etäisyydellä tarvitaan yli kilometri esteetöntä tilaa, jotta 300 metriä korkean voimalan torni ja
sen myötä lentoestevalo näkyisi. On hyvin todennäköistä, että tällainen avotila toteutuu jonkin verran
selvitysalueella. Etäisyyttä on kuitenkin niin paljon, ettei aiheutuva haitta ole millään muotoa kohtuuton. Eniten
mahdollisia vaikutuksia koituu lentoestevaloista. Lentoestevalot voivat pimeässä näkyä kirkkaalla säällä myös maalta
käsin korkeammalla sijaitsevaan katselupisteeseen.

✓ Suuren etäisyyden takia valot kuitenkin ”hukkuvat” muiden valonlähteiden joukkoon. Kaikkiaan vaikutukset
teoreettisella maksiminäkyvyysalueella jäävät hyvin vähäisiksi ja monin paikoin niitä ei ole lainkaan.

✓ Torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa.

✓ Lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa.



Maisemavaikutukset
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✓ Merkittävimmät yhteisvaikutukset

Yleisesti voidaan todeta, että merkittävät yhteisvaikutukset syntyvät 
Asikkalan alueella. Etelä-Päijänteen kulttuuri- ja harjusaarimaiseman 
valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle syntyy yhteisvaikutuksia, 
koska alueen lähellä sijaitsee useita potentiaalisia tuulivoima-alueita. 
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Potentiaalisten tuulivoima-alueiden havainnekuva Virmailanselältä länteen (Virmailansaarella oleva alue 6 ja takana Padasjoella 
oleva alue 5). Kuvauspisteen koordinaatit: 6814533.721, 417945.258.  
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Potentiaalisten tuulivoima-alueen havainnekuva Kelventeen itäpuolelta itään päin (Sysmän ja Asikkalan rajalla oleva alue 3). Kuvauspisteen koordinaatit: 
6803971.0426, 420730.1605. 
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Potentiaalisten tuulivoima-alueiden havainnekuva Kelventeen itäpuolelta lounaaseen (alueet 12 & 13 Padasjoella ja Asikkalassa). Kuvauspisteen koordinaatit: 
6803971.0426, 420730.1605.



Linnustovaikutukset
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✓ Tuulivoimapuistojen rakentaminen muuttaa ja pirstoo elinympäristöjä, millä saattaa olla
vaikutusta myös ekologisiin yhteyksiin. Lajeista riskialttiimpia merkittäville vaikutuksille
ovat petolinnut sekä Natura-alueille kerääntyvät suuret vesilinnut, esimerkiksi hanhet ja
joutsenet.

✓ Toiminnassa olevien tuulivoimapuistojen vaikutuksia ovat mm. häiriö- ja estevaikutukset
lintujen pesimä- ja ruokailualueilla sekä niiden välisillä alueilla ja muuttoreiteillä, sekä
lintujen törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset alueiden linnustoon sekä
lintupopulaatioihin.

✓ Petolinnuston pesät (vähintään 2 km etäisyys) otetiin huomioon vaikutusten arvioinnissa
ja lopullisten alueiden valinnassa.

✓ Linnustovaikutukset on tarkistettava erikseen seuraavien suunnitteluvaiheiden
yhteydessä.

Merikotka on luokiteltu elinvoimaiseksi. Koko Suomen pesivä kanta 
on noin 450 paria.

Maakotka on uusimmassa kansallisessa 
uhanalaisuusluokittelussa luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja 
kansainvälisessä uhanalaisuusluokittelussa elinvoimaiseksi. 
Suomen pesiväksi kannaksi on arvioitu 350 – 480 paria. 



Muuttolinnusto
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✓Tässä selvityksessä tunnistetut tuulivoima-alueet osittain sijoittuvat tiedossa oleviin
lintujen päämuuttoreitteihin. Tuulivoimahankkeilla on todennäköisesti hankekohtaisten
vaikutusten ohella olla myös yhteisvaikutuksia, jos useat tuulivoimapuistot sijoittuu
lintujen käyttämille tärkeille muuttoreiteille tai niiden käyttämille levähdysalueille.

✓Useat hankkeet saattavat yhdessä aiheuttaa elinympäristö-, este- ja törmäysvaikutuksia
suunnittelualueiden seuduilla pesiville ja liikkuville petolinnuille. Keskeisten
päämuuttoreittien osalta kokonaisuutena vaikutuksia arvioidaan sekä törmäys-, este että
häiriövaikutusten suhteen vähintään kohtalaisina muuttolinnuille. Paikallisesti tärkeät
muuttoväylät kuten joki- ja peltolaaksot jäävät edelleen ainakin osittain vapaaksi
tuulivoimaloista, joten kokonaisuudessa kielteisten vaikutusten merkittävyys pienenee.

✓Laajoissa seurannoissa vuosina 2015, 2016 ja 2017 (FCG 2017) muuttavien joutsenten,
hanhien ja kurkien on samalla valtakunnallisesti tärkeällä muuttoreitillä Pohjanlahden
rannikolla todettu voimakkaasti kiertävän tuulivoimapuistoja ja väistävän yksittäisiä
tuulivoimaloita sekä pystyvän muuttamaan myös tuulivoimapuistojen läpi (Suorsa, 2019).
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Muuttolinnusto

Päijät-Häme on muuttavien lintujen laji- ja 
yksilömäärillä mitattuna epäkeskeinen 
maakunta muiden, esimerkiksi länsirannikon 
tain Itä-Suomen, maakuntien verrattuna. 
BirdLife Suomi Lintujen päämuuttoreitit 
Suomessa -selvityksen perusteella 
selvitysalueelle ei sijoitu 
kevätpäämuuttoreittejä. 

BirdLife Suomi Lintujen päämuuttoreitit 
Suomessa -selvityksen perusteella 
selvitysalueelle sijoittuvat seuraavat:

✓Valkoposkihanhen syyspäämuuttoreitti,

✓Kurjen syyspäämuuttoreitti.



✓ Suurpetojen osalta etenkin karhua, ilvestä, sutta ja ahmaa tavataan säännöllisesti selvitysalueella.

✓ Selvitysalueet ympäristöineen soveltuvat osittain hyvin isojen petoeläimien elinympäristöiksi, sillä alueelta löytyy rauhallisia
alueita ilman ihmistoimintoja. Suurpetojen elinalueet ovat laajoja. Potentiaaliset tuulivoima-alueet kattavat pieni osa niiden
elinpiirien kokonaislaajuudesta.

✓ Tuulivoimapuisto muuttaa paikoin erämaisen alueen elinympäristöjä ja luonnetta ihmistoiminnan alaiseksi alueeksi, joka
aiheuttaa jossain määrin häiriötä ja saattaa myös karkottaa arimpia suurpetoja kauemmas alueelta. Merkittävimmät
häiriövaikutukset rajoittuvat kuitenkin tuulivoimapuiston rakentamisen ajalle, jonka jälkeen häiriö vähenee merkittävästi.
Tuulivoima-alueiden ympäristössä on laajasti vastaavia metsäalueita, jonne laajalti liikkuvat petoeläimet voivat väistää
hankealueella esiintyvää häiriötä. Suurpetoja tulee todennäköisesti esiintymään alueella myös tulevaisuudessa, kun niiden
ravinnoksi sopivaa eläimistöä kuten hirvieläimiä esiintyy alueella jatkossakin.

✓ On mahdollista, että suurpedot ainakin jossain määrin tottuvat niiden elinalueille rakennettuihin tuulivoimaloihin, mutta tästä
ei vielä ole saatavana riittävästi tutkimustietoa Suomesta tai muualta maailmasta.

✓ Keskikokoisiin petoeläimiin (mm. kettu) häiriövaikutus arvioidaan vähäisemmäksi, sillä ne ovat usein sopeutuneempia ihmisen
läsnäoloon ja niiden elinalueet sijoittuvat usein myös ihmisen muuttamiin elinympäristöihin (Ordenana ym. 2010).
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Suurpedot



Vaikutukset susiin
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✓ Selvitysalueen monet paikat ympäristöineen ovat sopivia susille,
koska siellä on laajat rauhalliset alueet susien käytettävissä ilman
ihmistoimintoja.

✓ LUKE:n aineiston perusteella voidaan todeta, että tässä
selvityksessä tunnistetut tuulivoima-alueet ei sijoitu
reviirialueille.

✓ Toiminnan aikaisista vaikutuksista todennäköisimpiä näyttävät
olevan susien esiintymisen väheneminen turbiinien
läheisyydessä.

✓ Susien on havaittu liikkuvan väliaikaisesti myös asutuskeskuksien
alueilla ja susien on myös havaittu sopeutuvan ihmisen
muokkaamiin (esimerkiksi hakkuualueet) ja pirstoutuneisiin
ympäristöihin. Sudet käyttävät yleensä kaikkia käytössä olevia
elinympäristöjä hyväkseen, kun ne liikkuvat reviirillä etsimässä
saalista, saalistaessaan sekä vartioidessaan ja merkatessaan
reviiriä.

✓ Susien on havaittu olevan käyttäytymispiirteiltään sopeutuvia,
joten häiriön vähentymisen jälkeen mahdollisen elinympäristön
käyttö voi palautua lähes ennalleen, mikäli alueen saaliskannan
määrä ja suoja-alueiden laatu eivät olennaisesti heikkene tai
ihmistoiminnan määrä alueella lisäänny.

Susi



Vaikutukset muihin arvokkaisiin 
luontokohteisiin
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✓Tunnistetut tuulivoima-alueet sijoittuvat pääosin laajoille
yhtenäisille luontoalueille, kuitenkin luonnonsuojelualueiden
ulkopuolelle.

✓Keskeisimpiä kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston
rakentamisen aikainen melu ja muu häiriö, lisääntyvä
ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston
huoltoliikenne, lisääntyvä virkistyskäyttö (mm. marjastus,
sienestys, ”huviajelu”), huoltotiestön muodostama
estevaikutus ja käytävävaikutus, elinympäristöjen
häviäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen.

✓Tuulivoimahankkeella arvioidaan olevan kokonaisuutena
merkitykseltään korkeintaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia
luontoympäristöön. Tuulivoimapuiston rakenteita ei sijoitu
tässä selvityksessä tunnistetuille linnuston kannalta
arvokkaille kohteille.

✓Tuulivoimaloiden elinympäristöjä pirstovan yhteisvaikutuksen
merkittävyys voi olla paikoittain iso.



Ilmastovaikutukset 
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✓ Tuulivoiman suorat päästöt syntyvät pääasiassa tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista
päästöistä. Kielteiset ilmastovaikutukset painottuvat hankkeen alkuvaiheeseen ja myönteiset vastaavasti tuulivoiman
tuotantovaiheeseen. Voimaloiden perustukseen käytettävä betoni on yksi suurimmista rakentamisen aikaisista päästölähteistä
betonin tuotannossa vapautuvan hiilidioksidimäärän vuoksi.

✓ Tuulivoimaloiden toteuttaminen vähentää alueen hiilinieluja, koska perustusten toteutuksen myötä metsän pinta-ala vähenee
arviolta noin 700 m2 tuulivoimalaa kohden. Mikäli otetaan huomioon myös tuulivoimapuiston sisäiset tiet ja
sähkönsiirtoverkon toteutus vähenee metsän pinta-ala jopa 1,5 ha tuulivoimalaa kohden.

✓ Tämä tarkoittaa, että mikäli Päijät-Hämeen alueella toteutuu 2/3 potentiaalista tuulivoimaloista, eli 280 tuulivoimalaa,
metsän pinta-ala vähenee noin 20–420 hehtaaria ja hiilinielut pienenevät vuosi-tasolla 70–1600 tonnia CO2ekv.

✓ Huomioiden Päijät-Hämeen metsäalueiden laajuus (noin 420 000 ha), voidaan metsäpinta-alan vähentymistä (0,1 %)
pitää vähäisenä hiilinielujen kannalta.

✓ Keskimääräinen sähköntuotannon CO2-päästökerroin Suomessa laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona on 131 kg
CO2ekv/MWh (Motiva 2021). Tuulivoimaloiden potentiaalisen energiantuotannon sekä päästökertoimen perusteella voidaan
arvioida, että mikäli maakunnan alueella toteutetaan 280 tuulivoimalaa, päästöt pienenevät vuositasolla yhteensä noin 1 milj.
tonnia CO2ekv.



Taloudelliset vaikutukset 

✓ Tuulivoimaloilla on suorat taloudelliset vaikutukset myös kuntatalouteen mm. kiinteistöverojen ja työmahdollisuuksien (mm.
maanrakennustyöt) kautta.

✓ Tuulipuistoihin sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana (30 vuotta) kiinteistöveroa noin 400 000 euroa /
voimala. Tämä tarkoittaa, että mikäli selvitysalueella toteutuu 280 tuulivoimalaa, kunnille syntyy yhteensä noin 112 milj.
euroa kiinteistöverotuloja tuulivoima-alueiden elinkaaren aikana. Lisäksi kunnille syntyy usein jonkin verran
kunnallisverotuloja.

✓ Tuulivoimahankkeiden kokonaisinvestoinnit ovat yhteensä noin 3,4 miljardia euroa ja globaalinen työllisyysvaikutus (suorat,
välilliset) on elinkaaren aikana yhteensä noin 43 100 henkilötyövuotta.

✓ Lisäksi tuulivoima tuo maanomistajalle vuokratuloja ja helpottaa myös metsänhoitoa: tuulivoimaloita varten rakennetut ja
parannetut tiet helpottavat myös puukuljetuksia.

✓ Tuulivoimahankkeella arvioidaan olevan kokonaisuutena merkitykseltään positiivisia vaikutuksia selvitysalueen aluetalouteen.
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Johtopäätökset

Potentiaaliset tuulivoima-alueet

- 9 kpl täyttää seudullisen tason vaatimuksia

- 3 kpl ”ehkä” alueet (harkittavissa olevat)

- 23 kpl ei täytä seudullisen tason vaatimuksia

Selvitys laadittiin siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 
mukaisen maakuntakaavan perusselvityksen vaatimustason. Tämän 
maakuntakaavoitusta palvelevan taustaselvityksen mittakaava on maakunnallinen 
ja selvitys ottaa huomioon maakuntakaavan tehtävän yleispiirteisenä kaavana (MRL 
28 §). Samalla myös tulevissa maakuntakaavoissa osoitettujen tuulivoima-alueiden 
rajaukset tarkentuvat.
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Raportti ja liitteet
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Liitteet
Liite 1 – Kohdekortit
Liite 2 – Linnustoselvitys ja vaikutusten arviointi
Liite 3 – Kuntatyöpajat ja internet-kysely
Liite 4 – Natura-arviointi valittujen alueiden osalta (valmistuu 2022/2023)



Hyvän elämän tekijät


