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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

Osayleiskaavaselostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2016 päivättyä 
osayleiskaavakarttaa. 

Osayleiskaavan on laatinut Ramboll, Niemenkatu 73, 15140 Lahti, puh. 
020 755 611 (vaihde)  

Vireilletulo 

Osayleiskaava on tullut vireille vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa, joka on 
hyväksytty Loviisan teknisessä lautakunnassa 25.2.2014, § 24. 

Alueen osayleiskaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu paikallislehdessä 
ja kunnan ilmoitustaululla kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Kaavaluonnos oli nähtävillä _._.-_._.2016. 

Ehdotuksen nähtävilläolo 

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä_._.-_._.201_. 

Kaupunginvaltuuston hyväksyminen 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.201_. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Loviisan kaupungissa Vanhakylän alueella noin 18 kilo-
metrin etäisyydellä kaupungin keskustasta länteen. Pääsääntöisesti metsätalo-
usaluetta oleva alue rajautuu lännessä Porvoon kaupungin rajaan ja pohjoises-
sa Porvoon moottoritiehen (valtatie 7). Suunnittelualueen itäpuolella, moottori-
tien ja Vanhakyläntien eritasoliittymän kohdalla sijaitsee Kuninkaantien ABC ja 
Tokmannin -myymälä. 
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Suunnittelualueen sijainti 

Kaavan tarkoitus 

Tavoitteena on laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa alueelle suunniteltujen 
tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvien sähkönsiirtoverkostojen ja huoltotei-
den rakentamisen. Kaavan tarkoituksena on maankäytön yleispiirteinen oh-
jaaminen ja alueelle sijoittuvien toimintojen yhteensovittaminen. 

Tuulivoimahanketta alueelle suunnittelee Suomen Tuulivoima Oy. 

Tuulivoimapuistoa koskevien kaavamerkintöjen ja määräysten osalta osayleis-
kaava on yksityiskohtainen ja toteuttamista suoraan ohjaava. Yleiskaavan käy-
töstä tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslain 77 a §:ssä: 

Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 
momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleis-
kaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämi-
sestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

Suunnittelualue jää tuulivoimaloita, huoltotiestöä ja infrastruktuuria lukuun 
ottamatta nykyiseen maa- ja metsätalouskäyttöön. 
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1. TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Päätös vireilletulosta 25.2.2014 § 24 

OAS:n nähtävilläolo 14.10.–14.11.2014 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo  

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo  

Asukas- ja yleisötilaisuudet  

1.1.1 Aloitusvaihe 

Osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin Loviisan kaupungin teknisen lautakunnan hyväksyessä 
vuoden 2014 kaavoituskatsauksen 25.2.2014, § 24. 

Aloitusvaiheessa koottiin suunnittelun käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja se asetettiin nähtäville 14.10.–14.11.2014 väliseksi 
ajaksi palautteen antamista varten. Tänä aikana jätettiin 6 mielipidettä. OAS pidetään nähtävillä 
koko kaavaprosessin ajan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan kaavaprosessin aikana. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 25.11.2014. Neuvottelussa käsiteltiin mm. 
suunnittelun lähtökohtia, hankkeen aikataulua ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa. 

1.1.2 Valmistelu- ja luonnosvaihe 

Koottujen lähtötietojen, aloitusvaiheessa saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun tulosten 
pohjalta laadittiin osayleiskaavaluonnos. 

Loviisan kaupungin tekninen lautakunta päätti ___.__.2016 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 
30 päivän ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisten ja yhteisöjen lausunnot. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä __.__. - __.__.2016 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta pidettiin yleisö-
tilaisuus __.__.2016.  

1.1.3 Ehdotusvaihe 

Suunnitelma tarkistetaan luonnosvaiheessa saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta 
osayleiskaavaehdotukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Näh-
tävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus jättää ehdotuksesta kirjallisia muistutuksia ja viran-
omaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

1.1.4 Kaavan hyväksyminen 

Osayleiskaavan hyväksyy Loviisan kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on saada kaava hyväksytyksi 
vuoden 2016 aikana. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi hakea muutosta valittamalla päätök-
sestä hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

1.2 Osayleiskaavan keskeinen sisältö 

Osayleiskaavalla osoitetaan paikat kahdeksalle tuulivoimala-alueelle, joille on mahdollista myön-
tää rakennusluvat kokonaiskorkeudeltaan enintään 220 m korkeille tuulivoimaloille. Lisäksi kaa-
valla osoitetaan ohjeelliset sijainnit uusille/merkittävästi parannettaville tieyhteyksille. Aluevara-
ukseltaan koko kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 

1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen 

Tuulivoima-alueen toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Tuulivoimalat tar-
vitsevat mm. rakennusluvan ja lentoesteluvan, joita hakee tuulivoimayhtiö. Myös sähkönsiirto-
verkoston ja uusien huoltoteiden rakentaminen edellyttää asianmukaisia lupia. Tuulivoimapuiston 



2 

 

 

rakentamisesta vastaa Suomen Tuulivoima Oy. Hankkeen vaiheet voidaan yksinkertaistaa alla 
olevan luettelon muotoon: 

- Lupaprosessi 
- Hankkeen suunnitelmien laatiminen 
- Urakoitsijoiden kilpailutus 
- Alueelle tulevan tiestön rakentaminen/nykyisten tieyhteyksien parantaminen 
- Voimalaitosalueen tilavarausten tekeminen ja nostoalueiden rakentaminen 
- Voimalaitosten perustusten rakentaminen 
- Sähköaseman ja voimalinjojen rakentaminen 
- Voimalaitosten pystytys 
- Voimalaitosten koekäyttö 
- Voimalaitosten käyttöönotto 

2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Loviisan kaupungissa Vanhakylän alueella noin 17 kilometrin etäisyydel-
lä kaupungin keskustasta länteen. Alue rajautuu lounaisosaltaan Porvoon kaupungin rajaan ja 
luoteisosaltaan Porvoon moottoritiehen (valtatie 7). Porvoon kaupungin keskustaan on suunnitte-
lualueelta matkaa noin 10 kilometriä. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevaan Myrskylän 
keskustaan tulee matkaa noin 21 ja koillispuolella sijaitsevaan Lapinjärven keskustaan noin 22 
kilometriä. 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 400 hehtaaria. 

Kaava-alue sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella, eikä alueelle sijoitu yhdyskuntarakenteelle 
tärkeitä toimintoja. Pääosa kaavoitettavasta alueesta on rakentamatonta metsätalousvaltaista 
aluetta. Kaava-alueella sijainneen ja pitkään tyhjillään olleen vakituisen asuinrakennuksen käyt-
tötarkoitus on muutettu talousrakennukseksi. Alueen lähiympäristössä on haja-asutusluonteista 
ja maaseutumaista asutusta. Suunnittelualueen lähimmät kylät Loviisan puolella ovat Vanhakylä 
ja Koskenkylä noin 1 ja 2 kilometrin etäisyydellä koillisessa. Porvoon kaupungin lähimmät kylät 
ovat noin 3 - 5 kilometrin etäisyydellä etelässä ja lännessä sijaitsevat Renum, Järvikylä ja Kle-
metti. Lähimmät loma-asuntoalueet sijaitsevat suunnittelualueesta lounaassa Lohijärven rannalla 
ja lännessä Myllykylänjärvellä. 

Kaava-alueella ei ole kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta merkittäviä kohteita. Alueen 
ympäristössä sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta arvokkaita alueita. Kohteet on 
käsitelty kohdassa 2.5. 

Koko suunnitellun tuulivoimapuiston alue on maastoltaan mäkistä, jossa alavat kohdat ovat suo- 
tai peltoalueita. Alue on kivikkoista ja alueella on kalliopaljastumia. Alueelle ei sijoitu arvokkaita 
kallioalueita. 

Suunnittelualueen koillispuolella sijaitsee NCC Roads Oy:n Pernajan Greggbölen alueen kallioki-
viainesten ottoalue. Hankkeelle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2010, joka mahdollistaa 
kallion louhinnan ja murskauksen sekä puhtaiden maiden vastaanoton. Loviisan kaupungin ra-
kennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt NCC Roads Oy:lle maa-ainesluvan vuoden 2011 
lopussa. 

2.2 Tuulivoima-alueen toteuttamisen edellytykset ja elinkaari 

Tuulivoimaosayleiskaavan tarkoitus on selvittää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella menet-
telyllä tuulivoimapuiston toteuttamisen edellytykset. Suunnittelualueella vireillä olevan hankkeen 
tavoitteena on toteuttaa kahdeksan tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto. Tuulivoimapuisto 
koostuu varsinaisten voimalaitosten lisäksi sähkönsiirto- ja huoltotieverkostosta. Suunnitellun 
tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on alle 30 MW. Yhden tuulivoimalan sähköteho on noin 
3MW. Tuulivoimaloiden suunniteltu napakorkeus on 141 metriä ja roottorin halkaisija noin 117 
metriä, jolloin kokonaiskorkeus on enintään 200 metriä. 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan 20–36 kV maakaapelein, jotka sijoitetaan 
ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Puiston sisäiseltä 110 kV/20 kV-
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puistoasemalta rakennetaan yhdysjohto joko 110 kV ilmajohdolla tai 300 mm2 maakaapelilla 
Tjusterbyn liittymään. Myös tässä sähkölinja rakennetaan mahdollisuuksien mukaan jo olemassa 
olevien teiden yhteyteen. Tjusterbyhyn rakennetaan mahdollisesti kytkinasema. Sähkötekniset 
ratkaisut sovitaan tarkemmin yhteistyössä Porvoon Sähköverkko Oy:n kanssa. 

Tulotieyhteys Vanhakylän kaava-alueelle on suunniteltu järjestettäväksi Vanhakyläntien ja edel-
leen Heskerintien kautta. Tuulivoimaloiden rakentamis- ja toiminnanaikaisia tehtäviä varten tarvi-
taan myös huoltoteitä. Rakennettavat huoltotiet ovat sorapintaisia ja niiden leveys on keskimää-
rin noin 6 metriä. 

  

Kuva 2-1. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden, tulotieyhteyden ja sähkönsiirron viitteellinen sijoitussuunni-
telma. 

2.2.1 Tuulivoima-alueen rakentamisen periaatteet 

Yhtä tuulivoimalaa varten tarvittavan rakennuspaikan koko on noin 60 x 80 metriä. Tältä alueelta 
puusto on raivattava kokonaan ja pinta on tasoitettava. Voimalan perustus on kooltaan 10 x 10 
metriä tai 20 x 20 metriä perustustavasta riippuen.  

Tuulivoimapuistoon tarvitaan rakennus- ja huoltotieverkosto, jonka avulla kuljetetaan tuulivoima-
loiden rakentamisessa tarvittavat rakennusmateriaalit ja pystytyskalusto. Jokaisen tuulivoimalan 
ympäristössä tulee olla riittävästi tilaa mm. materiaalien varastointia, kokoonpanoa ja asennusta 
varten. 

Metsämaastossa tielinjausten kohdalta raivataan ja kaadetaan puustoa noin 12–15 metrin levey-
deltä työkoneiden ja tien reunaluiskien tarvitseman tilan vuoksi. Jyrkissä kaarteissa raivattavan 
tielinjauksen leveys on suurempi johtuen erikoispitkän kuljetuksen vaatimasta tilasta. Rakennet-
tavat tiet tulevat olemaan sorapintaisia ja niiden lopullinen leveys on keskimäärin noin kuusi met-
riä. Kosteikkojen ja pintavesiuomien kohdalle rakennetaan tierummut. Tiestössä hyödynnetään 
pitkälti alueen nykyistä tiestöä, jota parannetaan. 
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Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin sekä 
paikallisten maanomistajien tarpeisiin. 

 

Periaatepiirros huoltotien perustamisesta 

Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja 
konehuoneesta. Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafin määräysten mukaisesti. 

Tuulivoimalaitoksen rakentaminen kestää noin yhden vuoden. Tuulivoimapuiston rakentamisvai-
heessa suunnitellulle sijoitusalueelle perustetaan varsinaiset tuulivoimalaitokset sekä niiden edel-
lyttämät oheisrakenteet. 

 

Tuulivoimalan osat 
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2.2.2 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto 

Tuulivoimaloiden perustusten ja tornin laskennalliseksi käyttöiäksi on arvioitu keskimäärin 50 
vuotta ja turbiinin (konehuone ja siivet) vastaavasti noin 20–30 vuotta. Tuulivoimaloiden käyt-
töikää pystytään kuitenkin pidentämään riittävän huollon sekä osien vaihdon avulla. 

Voimaloiden käyttöiän päätyttyä voimala voidaan purkaa sen pystytysalueella. Myös sähköverkko 
voidaan purkaa, ellei sähköverkolle ilmene muuta käyttöä. Tiestö jätetään, ellei hankevastaavan 
ja maanomistajan kanssa ole muuta sovittu. Voimalan perustuksen maanalaiset osat voidaan 
jättää paikalleen ja perustukset ovat maisemoitavissa. Perustusten päälle on teknisesti mahdol-
lista rakentaa uusi, perustusten ominaisuuksiin sopiva voimalaitos. 

Tuulivoimayhtiö varmistaa poiston maksamalla maanvuokrasopimuksessa sovitun vakuuden. 
Vakuus maksetaan viimeistään rakentamisen alkaessa ja käytetään, mikäli tuulivoimayhtiö ei ole 
voimalan käytön päätyttyä täyttänyt ennallistamisvelvollisuuttaan. 

 

Tuulivoimalan elinkaari 

2.3 Luonnonympäristö 

2.3.1 Lähtötiedot 

Uhanalaisten eliölajien osalta on hyödynnetty lähtötietoina Suomen ympäristökeskuksen uhan-
alaisrekisterin tietoja. 

Alueen kasvillisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden lähtötietoina on ollut hyödynnettävissä 
Loviisan tuulivoimayleiskaavan luontoselvityksessä (Salminen 2013), joka kattoi myös Vanhaky-
län alueen. Lisäksi Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaita luonnonympäristöjä on tutkittu 
vuonna 2009–2010 toteutetussa kehittämishankkeessa (MALU). 

Linnuston osalta lähtötietoina on hyödynnetty viranomaisten rekisteritietoja (Uudenmaan ELY-
keskus, Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimiston sääksirekisteri & rengastusaineis-
to) sekä arvokkaista linnustoalueista ja lintujen muuttoreiteistä tehtyjä julkaisuja: 

 BirdLife Suomi ry 2014: Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA). 

 Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Lehtiniemi, T., Mikkola-Roos, 
M. & Virolainen, E. 2001: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA.  

 Lehtiniemi, T., Leivo, M. & Sundström, J. 2013: Porvoon seudun maakunnallisesti arvokkaat 
lintukohteet. 

 Toivanen, T., Metsänen, M. & Lehtiniemi, T. 2014: Lintujen päämuuttoreitit Suomessa.  

Kotkien liikkumisesta Suomenlahden rannikkoalueella Kymenlaaksossa ja lähiseuduilla on kerrot-
tu seikkaperäisesti julkaisussa Merta karta. Arvokotkien muutosta ja sen havainnoinnista Kymen-
laaksossa ja vähän muuallakin (Ilomäki 2005). 

2.3.2 Yleiskuvaus 

Suunnittelualue on pääsääntöisesti rakentamatonta metsäaluetta. Suunnittelualueen metsät ovat 
kuusivaltaisia ja pääosin metsätaloustoimin hoidettuja. Alueella esiintyy runsaasti varttuneita 
kuusikoita, jotka ovat harvennettuja ja tasarakenteisia. Suunnittelualueen pohjoisosassa pelto-
alueisiin rajautuen on laajahko metsänuudistusalue, pinta-alaltaan pienempiä metsänuudistus-
alueita suunnittelualueella on lukuisia. Suunnittelualueen edustavimmat metsät sijoittuvat alueen 
lounaisosiin Ribergetin alueelle. 

Suunnittelualue rajautuu eteläosastaan osin Terviksträsketiin. 
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Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualueen Natura 2000-alue sijoittuu noin kol-
men kilometrin päähän suunnittelualueesta. Natura-alueen rajaukseen sisältyy useita luonnon-
suojelualueita. Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole pohjavesialueita. 

Kesällä 2013 Loviisan kaupunki teetti luontoselvityksen tuulivoimaselvityksen perusteella valituil-
le alueille. Vanhankylän alueelta löytyi useita paikallisesti arvokkaita metsiä, lehtoja soita ja kalli-
oita. Lisäksi selvitysalueella tehtiin joitain havaintoja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista ja 
niille soveltuvista elinympäristöistä. 

2.3.3 Maa- ja kallioperä 

Alueen maasto on kumpuilevaa ja kivikkoista. Paikoin esiintyy kalliopaljastumia. Maaperän topo-
grafia on esitetty seuraavassa kuvassa. 

Korkeimmillaan maasto kohoaa tasolle 66-70 m mpy alueen koilliskulmauksessa. 

 

Kuva 2-2. Alueen topografia. 

Kallioperä alueen keskiosassa on graniittia ja pohjois- ja eteläosissa kvartsi- ja granodioriittia. 
Alueen pohjois- ja itäosissa on runsaasti kalliomaita, joiden väliin sijoittuu savi ja hiekkamoree-
ni/soramoreeni alueet. Alueen eteläosassa on turvemaita.  
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Kuva 2-3. Maaperä (GTK 2015). 

Suunnittelualueella ei sijaitse luokiteltuja geologisesti arvokkaita alueita. Lähimmät valtakunnalli-
sesti arvokkaat kalliomuodostumat sijaitsevat yli kolmen kilometrin etäisyydellä suunnittelualu-
eesta. 

2.3.4 Vesistöt ja vesitalous 

Alueen eteläosaan sijoittuu Rökärretin sekä Torvströmossen suoalueet, jotka ovat osa laajempaa 
Degermossen suoaluetta. Alueen eteläpuolelle sijoittuu Terviksträsket. 

Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle. Alueen länsipuolelle vajaan neljän kilometrin etäisyy-
delle sijoittuu Bölen vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ja idässä yli neljän kilometrin 
etäisyydelle sijoittuvat Koskenkylän ja Uvbergen vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet.  
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Kuva 2-4. Kaava-alueen ympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet. 

2.3.5 Tuulisuus 

Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita ovat rannikko-
alueet, merialueet ja tunturit. Tuuliatlaksen mallinnusten perusteella tuulen aritmeettinen keski-
nopeus (m/s) 100 metrin korkeudessa Vanhakylän alueella on vuositasolla tarkasteltuna 6,2-6,7 
m/s luokkaa. Korkeuden kasvaessa tuulen nopeus kasvaa ja 200 metrin korkeudessa saavute-
taan 7,9 m/s taso. 

Alueelta on tehty tuulisuusanalyysi (Tuulivoimapuiston tuulisuus- ja sijoitteluanalyysi, Vanhakylä-
Loviisa, Numerola Oy 4.4.2014). 

2.3.6 Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita. Lähimmät yksityiset luonnonsuojelualueet 
sijoittuvat yli kahden kilometrin etäisyydelle kaava-alueesta. Pernajanlahtien ja Pernajan saaris-
ton merensuojelualueen Natura 2000-alue (FI0100078, SPA/SCI) sijoittuu idässä yli 2 kilometrin 
ja etelässä yli 4 kilometrin etäisyydelle. 
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Kuva 2-5. Lähiympäristön luonnonsuojelualueet. 

2.3.7 Kasvillisuus- ja luontotyypit 

Loviisan Vanhankylän alue sijoittuu eliömaantieteellisessä aluejaossa Eteläboreaaliseen vyöhyk-
keeseen ja siinä edelleen vuokkovyöhykkeeseen. Alue muodostuu pääosin kivikkoisista kiven-
näismaakankaista ja niiden notkelmiin jäävistä suurelta osin ojitetuista suoalueista. 

Suunnittelualueen metsät ovat tehokkaassa talouskäytössä. Hallitsevia metsätyyppejä alueella 
ovat lehtomaiset käenkaali-mustikkatyypin (OMT) ja tuoreet mustikkatyypin (MT) kuusivaltaiset 
metsät. Kallioalueilla on paikoin vähäpuustoisia, karuja poronjäkälien hallitsemia jäkälätyypin 
(ClT) kalliolaikkuja, jotka vaihettuvat kuivahkoiksi puolukkatyypin (VT) mäntymetsiksi. Rinteiden 
alaosissa on paikoin tuoreita keskiravinteisia käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoja ja 
etenkin valoisimmilla etelärinteillä on pienialaisia kuivia runsasravinteisia nuokkuhelmikkä-
linnunhernetyypin (MeLat) lehtolaikkuja.  

Tehokkaan metsätalouskäytön vuoksi lehdot, kuten eivät juuri muutkaan metsäkuviot, ole luon-
nontilaisia ja vanhat puuyksilöt ovat harvinaisia ja lahopuustoa on vain vähän alueella. Varsinai-
sia vanhojen metsien kuvioita suunnittelualueella ei sijaitse. Etenkin suunnittelualueen itäosassa 
maisemaa hallitsevat laajat ja avoimet metsän uudistusalat, länsi- ja lounaisosassa metsät ovat 
enimmäkseen varttuneita tai uudistuskypsiä. 
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Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee pyöreähkö noin kilometrin halkaisijaltaan oleva Hästkär-
retin peltoalue, joka on osittain viljelykäytössä ja osin viherkesantona tai nurmena.  

2.3.8 Arvokkaat luontokohteet kaava-alueella ja sen ympäristössä 

Kaava-alueella ei sijaitse Natura 2000 verkoston kohteita, luonnonsuojeluohjelmien kohteita, 
luonnonsuojelualueita tai rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä. Alueelle tehdyissä selvityksissä 
ei ole todettu kaava-alueelta vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamia arvokkaita pienvesiä (fladat, 
kluuvijärvet, lähteet, norot tai enintään 1 hehtaarin suuruiset lammet ja järvet). 

Kaava-alueelle tehtyjen selvitysten perusteella alueella sijaitsee viisi arvokasta luontokohdetta:  

1. Rökärretin metsälehmusesiintymä 

Suunnittelualueen eteläosassa metsätien varressa sijaitsee metsälehmusesiintymä. Noin 150 
metrin matkalla tien molemmin puolin kasvaa ainakin 55 metsälehmusta, joiden runkoläpimitta 
rinnan korkeudelta oli yli 7 cm. Kookkaimmat yksilöt olivat noin 40 cm:n paksuisia. Kohde täyt-
tää mahdollisesti luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun jalopuumetsikön kriteerit, joskin 
ympäröivän metsän hakkuu ja tien rakentaminen kuvion lävitse heikentävät sen luonnontilaa. 
Kohde on luokiteltavissa seudullisesti arvokkaaksi luontokohteeksi.  

2.-4. Stormossenin lounaispuolinen kallio ja Hästkärretin pellon länsipuolen kalliot 

Kohteet ovat harvapuustoisia kallioita, joissa on useiden metrien korkuisia jyrkänteitä. Stormos-
senin lounaispuolen kallio on pinta-alaltaan noin hehtaari ja Hästkärretin pellon länsipuolella lä-
hellä moottoritietä sijaitsevat kaksi kalliokumparetta ovat yhteensä noin hehtaarin laajuiset. Kal-
lioiden kasvillisuus on karua, pääosin mäntyä ja poronjäkäliä, niukempana hirvenjäkälää. Kohteil-
la ei kasva huomionarvoisia kasvilajeja. Kallioilla on yksittäisiä keloja, maahan kaatuneita laho-
puita ja ympäröiviä metsiä selvästi iäkkäämpiä puuyksilöitä. Kalliot ovat luokiteltavissa paikalli-
sesti arvokkaiksi luontokohteiksi. 

5. Hästkärretin korpi 

Hästkärretin pellon itäpuolella sijaitsee ojittamaton korpi , joka on koivikkoinen, nevainen korpi / 
metsäluhta. Kohde on ojittamaton, mutta koillisreunalla on myös metsäkoneen jäljet. Myös ym-
päröivillä avohakkuilla on ollut viime aikoina kuivattavaa vaikutusta. Harvennetussa puustossa on 
hieskoivun (Betula pubescens) ohella runsaasti tervaleppää (Alnus glutinosa). Koivut ja lepät noin 
10–20 cm paksuja. Mättäät ovat melko harvassa. Märkäpinnat nevamaisia, vähälajisia; rah-
kasammalen (Sphagnum sp.) lisäksi vehka (Calla palustris) ja terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) 
ovat valtalajit. Paikoin kasvaa suursaroja (Carex spp.). Mättäät ovat saraisia, tupasvillaisia 
(Eriophorum vaginatum) tai metsävarpujen ja kangasmaitikan (Melampyrum pratense) vallitse-
mia. Ympäröivien hakkuiden vuoksi luontotyyppi ei ole kovin edustava. Kohde on luokiteltavissa 
silti paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi 

Tuulivoimayleiskaavan luontoselvityksessä (Salminen 2013) alueelta rajattua Hästkärretin met-
sää ei voi pitää paikallisesti arvokkaana luontokohteena sen talousmetsähistorian ja yksipuolisen 
ikärakenteensa vuoksi.  
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Kuva 2-6. Kaava-alueen arvokkaat luontokohteet. Numerointi viittaa tämän luvun kohdenumerointiin. 

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaita luonnonympäristöjä on tutkittu vuonna 2009-2010 
toteutetussa kehittämishankkeessa (MALU). Selvityksen perusteella osayleiskaava-alueelle ei 
sijoitu maakunnallisesti arvokkaita luonnonympäristöjä. 

2.3.9 Linnusto 

2.3.9.1 Pesimälinnusto 

Suunnittelualuetta lähin kansainvälisesti arvokas linnustoalue (IBA-alue) on Porvoonjoen suisto 
n. 12 km päässä lounaassa. Lähin valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu linnustoalue (FINIBA-
alue) on Pernajanlahden pohjoisosa, joka sijaitsee lähimmillään noin kahden kilometrin päässä 
koillisessa. Porvoon seudun lintuyhdistys on selvittänyt toimialueensa maakunnallisesti arvokkaat 
lintujen muutonaikaiset kerääntymäalueet ja pesimäalueet (MAALI-alueet). Suunnittelualuetta 
lähin maakunnallisesti tärkeä alue on Pernajanlahden pohjoisosa, joka on MAALI-raporttiin nimet-
ty Gammelbyvikeniksi. Sen rajaus noudattelee FINIBA-rajausta. Alue on tärkeä erityisesti keväi-
sin vesilintujen kerääntymisalueena ja kesäisin erilaisten kosteikkolintujen pesimäalueena. 
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Suunnittelualueen pesimälinnusto ja alueella mahdollisesti sijaitsevat metson ja teeren soidinpai-
kat selvitettiin vuonna 2015. Pesimälinnustoselvityksessä Vanhakylän suunnittelualueella havait-
tiin 73 lajia, joista 58 tulkittiin pesivän varmasti tai todennäköisesti suunnittelualueella. Suunnit-
telualueen linnusto on eteläisen Suomen sisämaalle ja sisämaan rannikkoseudulle tyypillistä lajis-
toa, joka koostuu pääasiassa tavanomaisista metsäelinympäristöjen lajeista. Lisäksi alueella 
esiintyy vähäisessä määrin myös peltoelinympäristön lajistoa, sillä suunnittelualueen keskellä on 
noin 30 hehtaarin kokoinen viljelykäytössä oleva peltoalue. Alueelta havaittiin myös huomionar-
voisia lajeja, joista suuri osa on Etelä-Suomessa tyypillisiä, joskin huomattavalta osin Suomessa 
taantuneita metsälajeja.  

Päiväpetolinnuista havaittiin yhdeksän eri petolintulajia, jotka kaikki liikkuivat välillä myös suun-
nittelualueella. Petolintureviirejä todettiin suunnittelualueella varmuudella tai suurehkolla toden-
näköisyydellä näistä kolmella lajilla, kanahaukalla, hiirihaukalla ja nuolihaukalla. Suunnittelualu-
eella tavattiin pesimäaikaan myös merikotka, sääksi, tuulihaukka ja ampuhaukka, mutta näiden 
pesäpaikat ja reviirien ydinalueet sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella. Kaava-alueen ympä-
ristössä ei sijaitse suurten petolintujen pesiä (sääksi, merikotka, maakotka) kahden kilometrin 
säteellä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimiston 
tietojen perusteella. 

Vaikka suunnittelualueella havaittiin melko runsaasti eri lajeja, ei linnustoa voi kuitenkaan luon-
nehtia erityisen arvokkaaksi. Vanhan metsän ilmentäjälajistoa alueella tavattiin melko vähän. 
Linjalaskennan tulosten perusteella havaituista pareista noin 50 % olivat joko peippoja, pajulintu-
ja, metsäkirvisiä tai hippiäisiä. Syy melko tavanomaiseen lajijakaumaan saattaa olla suunnittelu-
alueella harjoitettu tehokas metsätalous ja siitä seurannut metsien nuorehko ikä. Linja- ja piste-
laskentojen perusteella pesivien parien tiheys suunnittelualueella on korkeampi kuin Etelä-
Suomen seudulla keskimäärin. Tämä voi ainakin pistelaskentojen osalta johtua osittain tiettyjen 
lajien osumisesta pistelaskentapaikkojen läheisyyteen, jotka nostavat voimakkaasti paritiheysar-
vioita. 

Uhanalaisuusluokitukseltaan erittäin uhanalaisia (EN) suunnittelualueella havaittuja lajeja olivat 
räystäspääsky ja mehiläishaukka. Vaarantuneita (VU) lajeja olivat merikotka, hiirihaukka, tai-
vaanvuohi, naurulokki, kehrääjä, hömötiainen, töyhtötiainen, viherpeippo ja punatulkku. Silmäl-
läpidettävistä lajeista (NT) alueella havaittiin kanahaukka ja haarapääsky. Alueellisesti uhanalai-
nen laji (RT) oli metso. Euroopan Unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 2009/147/EC) liit-
teessä I mainituista lajeista suunnittelualueella havaittiin mehiläishaukka, merikotka, sääksi, 
ampuhaukka, pyy, metso, ruisrääkkä, pikkulepinkäinen, palokärki, harmaapäätikka, kurki ja keh-
rääjä. Suomen kansainvälisistä erityisvastuulajeista havaittiin ruisrääkkä ja metso. Haara- ja 
räystäspääskyn, mehiläishaukan, merikotkan, naurulokin, sääksen, ampuhaukan ja kurjen koh-
dalla ei ole kuitenkaan kyse suunnittelualueella pesivistä lajeista. 

Suunnittelualueelta ei tehty havaintoja metsojen tai teerien soidinpaikoista, eivätkä alueella teh-
dyt vähäiset havainnot viittaa soidinpaikkojen sijoittumiseen alueelle. Suunnittelualueelle arvioi-
daan kuitenkin sijoittuvan hakomispuiden määrän vuoksi enintään kaksi metson päiväreviiriä tai 
osia niistä. Todennäköisesti lähimmäksi suunnittelualuetta sijoittuva teeren soidin sijaitsee suun-
nittelualueen itäpuolen laajahkoilla peltoaukeilla. 

2.3.9.2 Muuttolinnusto 

Suunnittelualue sijaitsee lähellä Suomenlahden rannikkoa, joka ohjaa monen lintulajin kevät- ja 
syysmuuttoa. Kevätmuuttokaudella valkoposkihanhen päämuuttoreitti kulkee suunnittelualueen 
kautta. Myös kuikkalintujen sisämaan ylle suuntautuvaa rintamamuuttoa voi tiivistyä pitkin Suo-
menlahden rannikkoa merenlahtien pohjukoihin, joita on myös suunnittelualueen etelä – lounais-
puolella. Keväisin arktisten vesilintujen tärkeä muuttoreitti kulkee Suomenlahdella uloimpien 
saarien ja niemenkärkien eteläpuolella noin 25–30 km päässä suunnittelualueesta. Avomerialu-
een ja suunnittelualueen väliin jäävät etelään työntyvät niemet Loviisan Isnäs – Härkäpää ja 
Porvoon Epoon – Tirmon niemi sekä sen edustalla oleva Pellingin saaristo. 

Syysmuuttokaudella tundrahanhen, tundrametsähanhen ja valkoposkihanhen valtakunnallisesti 
tärkeä päämuuttoreitti voi kulkea suunnittelualueen kautta. Porvoon ja Loviisan välinen rannikko 
on myös hiirihaukan ja maakotkan valtakunnallisesti tärkeä syysmuuttoreitti. Hiirihaukan ja maa-
kotkan syysmuutto ei kuitenkaan keskity Porvoon – Loviisan alueella hajanaisen saaristoraken-
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teen vuoksi kapealle väylälle, vaan on hajanaisempaa kuin esimerkiksi Virolahden – Haminan 
seudulla. Muutto kulkee noin 20 km leveällä väylällä, joka alkaa noin 2 kilometriä rannikon sisim-
pien lahtien pohjoispuolelta ja jatkuu uloimpien niemien kärkeen saakka (Kuva 2-7). Tuuliolot 
vaikuttavat vuosittain Porvoon – Loviisan alueella sijaitsevan hajanaisen muuttoväylän sijaintiin, 
voimakkaalla etelätuulella muutto voi siirtyä sisämaan ylle ja vastaavasti pohjoistuulella muutto 
tapahtuu lähempänä merta. 

 

Kuva 2-7. Suunnittelualueen (korostettu nuolella) sijoittuminen hiirihaukan ja maakotkan valtakunnalli-
sesti merkittävälle syysmuuttoreitille (vinoviivoitus). Reitin rajaus Porvoon – Loviisan alueella Lehtinie-
men ym. (2013) mukainen. 

Suunnittelualueen kautta muuttavaa linnustoa selvitettiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. 
Vuonna 2014 muuttoa havainnoitiin yhdeksän vuorokauden aikana ja vuonna 2015 11 vuorokau-
den aikana. 

Syysmuutonseurannan yhteydessä havaittiin yhteensä 74 eri lintulajia ja yli 25 000 yksilöä. Näis-
tä suurin osa, yli 15.000 yksilöä oli hanhia. Petolintuja havaittiin yhteensä 14 eri lajia ja 228 yksi-
löä. Havaintotunnit huomioiden havaittu petolintujen määrä oli alhaisempi, mitä vastaavalla ta-
voin tehdyissä selvityksissä on todettu idempänä Suomenlahden rannikolla. Tämä johtunee siitä, 
että etelärannikon petolintumuutto tiivistyy kapeammalle väylälle itään päin mentäessä ja muut-
tajien kokonaismäärä on myös suurempi itärajan läheisyydessä. 

Kevätmuutonseurannan yhteydessä havaittiin yhteensä 72 eri lintulajia ja lähes 23 000 yksilöä. 
Näistä lähes 75 % eli noin 17 000 yksilöä oli hanhia. Muista tuulivoiman suunnittelun kannalta 
tärkeistä linnuista runsaammin havaittiin kurkia, joita laskettiin noin 400 yksilöä. Kurkien muutto 
alueen ylitse tapahtui pääasiassa hyvin korkealta, tuulivoimaloiden riskikorkeuden yläpuolelta. 

Suunnittelualue sijaitsee Suomenlahden rannikkoa seuraavalla itä-länsisuuntaisella päämuutto-
reitillä. Meren ylitystä välttääkseen osa linnuista muuttaa syksyllä itään kohti Karjalan kannasta 
ja loput länteen ja etelään työntyvien niemien kautta Suomenlahden ylitse. Näihin päämuut-
tosuuntiin sisämaahan työntyvät laajat merenlahdet tekevät paikallisia poikkeamia. Suunnittelu-
alueen ympäristön merkittävimmät muuttoa kanavoivat merenlahdet ovat Porvoossa Porvoonjoen 
suisto ja Pieni Pernajanlahti sekä Loviisassa Pernajanlahti – Gammelbyviken. Näiden välinen lyhin 
reitti kulkee koillinen - lounas suuntaisesti suunnittelualueen länsipuolitse moottoritietä seuraten. 
Havaituista merikotkista suurin osa muutti tätä reittiä seuraten ja osin suunnittelualueen kautta. 
Suunnittelualueen etelä - lounaispuolella sijaitseva Porvoon Epoon – Tirmon niemi sekä sen edus-
talla oleva Pellingin saaristo muodostavat havaintojen perusteella syysmuuttoa kanavoivan reitin. 
Etenkin hiiri-, varpus-, jalo- ja suohaukkojen sekä kurkien havaittiin suuntaavan tämän reitin 
kautta Suomenlahden ylitykseen. 

Suunnittelualueella ei ole erityistä hanhien ja muiden arktisten vesilintujen muuttoa tiivistävää tai 
kanavoivaa ominaisuutta, vaan niiden esiintyminen alueella riippuu ensisijaisesti tuulen suunnas-
ta ja voimakkuudesta ja paikallisten saderintamien sijainnista. Pohjoistuuli painaa lintuja Suo-
menlahdelle suunnittelualueen eteläpuolelle, kun taas itätuuli tai hetkeksi etelään kääntyvä tuuli 
painaa muuttovirran kulkemaan sisämaan kautta. Suunnittelualueen kautta ei havaittu kulkevan 
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hanhien tai joutsenten säännöllisiä reittejä yöpymisalueilta ruokailualueille. Suunnittelualueen 
sisällä sijainnut Hästkärretin peltoaukea ei ollut tärkeä muuton aikainen lintujen levähdysalue. 

2.3.10 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 

Keväällä 2015 laaditussa liito-oravaselvityksessä alueella ei havaittu merkkejä liito-oravista. 
Suunnittelualueella esiintyy lajille puulajisuhteiltaan soveltuvia elinympäristöjä, mutta metsätalo-
ustoimista johtuen lajin suosimien puustoltaan vaihtelevan ikäisten metsien osuus on vähäinen. 

Lepakoiden esiintymistä suunnittelualueella selvitettiin kesän 2015 aikana kolmella laskentaker-
ralla. Kartoitus tehtiin aktiivikartoituksena liikkuen selvitysalueella pimeän aikaan lepakkodetek-
torin kanssa. Aktiivisen kartoituksen lisäksi maastoon jätettiin kunkin kartoitusyön ajaksi yksi 
passiividetektori äänittämään lepakoiden kannalta potentiaalisiin elinympäristöihin. Selvityksessä 
tehtiin havaintoja seudulle tyypillisestä lepakkolajistosta; kaava-alueella tehdyistä lepakkoha-
vainnoista valtaosa oli joko pohjanlepakoita tai viiksi-/isoviiksisiippoja. Lisäksi alueella tehtiin yksi 
havainto uhanalaisuustarkastelussa vaarantuneeksi (VU) luokitellusta pikkulepakosta. Suunnitte-
lualueelta ei havaittu lepakoiden lisääntymiseen tai levähtämiseen käyttämiä alueita. Havainto-
määrien, lajikoostumuksen yksipuolisuuden sekä ympäristön ominaispiirteiden perusteella suun-
nittelualueella ei sijaitse lepakoille tärkeiksi luokiteltavia alueita. 

Loviisan tuulivoimayleiskaavan luontoselvityksessä 2013 tutkittiin muun muassa kirjopapurikon 
sekä kirjoverkkoperhosen esiintymistä alueella. Havaintoja kirjopapurikosta ei tehty, mutta 
Torvstörmossenin suunnalla oli kuitenkin lajille soveltuvaa aluetta. Stormossenin lounaispuoleisen 
kallion eteläreunalta löydettiin myös kirjoverkkoperhosen toukkapesye. Kaava-alueelta löytyi 
myös neljä lajille soveltuvaa elinympäristölaikkua, jossa kasvoi lajin toukan ravintokasveja (mai-
tikat) runsaasti. 

 

Kuva 2-8. Kaava-alueen kirjoverkkoperhosen elinympäristöt ja havaittu toukkapesye. (Loviisan tuuli-
voimayleiskaavan luontoselvitys 2013) 
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2.3.11 Uhanalaiset eliölajit 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa uhanalaisten tai silmälläpidettävien eliölajien havaintoja Ym-
päristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmässä (rekisteripoiminta 5.11.2014). 

2.3.12 Maa- ja metsätalous 

Suunnittelualue on maa- ja metsätalouskäytössä. 

2.4 Rakennettu ympäristö 

2.4.1 Yhdyskuntarakenne ja asutus 

Loviisan kaupungissa oli 15 311 asukasta vuoden 2015 lopussa (Tilastokeskus, 31.12.2015). 
Kaava-alueella ei ole asutusta. 

Kaava-alue sijoittuu noin 18 km:n etäisyydelle Loviisan kaupungin keskustasta ja noin 10 km:n 
etäisyydelle Porvoon kaupungin keskustasta. Alue rajautuu Porvoon kaupungin rajaan, pohjois-
puolella valtatiehen 7 ja eteläpuolella voimajohtolinjaan. 

Suunnittelualue sijaitsee taajamarakenteen ulkopuolella, eikä alueelle sijoitu yhdyskuntaraken-
teelle tärkeitä toimintoja. Alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Kaava-alueella on muutamia 
metsäautoteitä ja polkuja. 

Alueen keskiosassa peltoalueen pohjoislaidassa sijaitsee yksi asuinrakennus pihapiireineen, joka 
on Loviisan kaupungilta saatujen tietojen mukaan tyhjillään ja sen käyttötarkoitus tullaan muut-
tamaan. Muut lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat Erlandsbölen peltoalueen eteläreu-
nalla lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta noin 1 – 1,3 kilometrin säteellä pohjoisessa. 
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee asuinrakennuksia lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalas-
ta noin 1,1 – 1,3 kilometrin päässä ja länsipuolella yksi lomarakennus noin 1,3 kilometrin päässä 
sekä asuinrakennuksia lähimmillään noin 1,9 kilometrin päässä. Alle kilometrin etäisyydellä lä-
himmistä suunnitelluista tuulivoimaloista sijaitsee 1 asuinrakennus ja alle kahden kilometrin etäi-
syydellä 37 asuinrakennusta ja 13 lomarakennusta. Suunnittelualueen lähimmät kylät Loviisan 
puolella ovat Vanhakylä ja Koskenkylä noin 1 ja 2 kilometrin etäisyydellä koillisessa. Porvoon 
kaupungin lähimmät kylät ovat noin 3 - 5 kilometrin etäisyydellä etelässä ja lännessä sijaitsevat 
Renum, Järvikylä ja Klemetti. Lähimmät loma-asuntoalueet sijaitsevat suunnittelualueesta lou-
naassa Lohijärven rannalla ja lännessä Myllykylänjärvellä. 
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Kuva 2-9. Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön asutus. 

2.4.2 Työpaikat ja elinkeinotoiminta, palvelut 

Suunnittelualueella harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. Alueelle johtavan Heskerintien varteen 
sijoittuu Kuninkaantien ABC ja Tokmanni. 

Suunnittelualueen koillispuolella sijaitsee NCC Roads Oy:n Pernajan Greggbölen alueen kallioki-
viainesten ottoalue. Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely vuonna 2006 
ja yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-hankkeesta 26.1.2007. Hankkeelle on myön-
netty ympäristölupa vuonna 2010, joka mahdollistaa kallion louhinnan ja murskauksen sekä puh-
taiden maiden vastaanoton. Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 
NCC Roads Oy:lle maa-ainesluvan (711/11.01.00/2010) 8.12.2011. 

Toiminta NCC:n ottamisalueella on alkanut vuonna 2014 ja lupa on voimassa 10 vuotta. Toiminta 
käsittää kiviaineksen louhinnan ja murskauksen. Kiviainesten ottoalueen pinta-ala on noin 21 
hehtaaria ja kokonaisottomäärä 1 500 000 m3ktr. Keskimääräinen ottomäärä vuodessa on 
150 000 m3ktr. Enimmäisottomäärä vuodessa on 200 000 m3ktr. Maa-ainesten otto vaiheistetaan 
alueella kolmeen vaiheeseen. Vaiheessa 1 louhitaan alueen itäosasta alkaen, jonka jälkeen lou-
hinta jatkuu vaiheessa 2 kohti luodetta. Viimeisimmässä vaiheessa 3 louhintasuunta on lounaa-
seen.  

Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan tietojen mukaan louhintaporaukset tehdään tela-
alustaisella poravaunulla, joka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Kerralla räjäytettävä lou-
heen määrä vastaa murskausaseman noin yhden viikon raaka-aineen tarvetta markkinoiden ti-
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lanteet huomioiden. Murskausta tehdään alkuvaiheessa siirrettävällä ns. lokotrack -tyyppisellä 
murskaamolla tai vastaavalla, joka sisältää esi-, väli- ja jälkimurskaimet, seulat ja kuljettimet. 
Myöhemmin paikalle voidaan tuoda kiinteä murskain. Kiviainesten siirtoihin käytetään pyörä-
kuormaajaa ja kaivinkonetta. 

Maa-ainesluvan mukaan louhintaa ja rikotusta saa suorittaa ma-pe klo 7.00 – 17.00. Toiminta ei 
ole sallittua viikonloppuisin eikä kirkollisina tai muina virallisina pyhinä. Ympäristöluvan mukaan 
kallion louhinnasta ja murskauksesta, liikenne mukaan lukien, aiheutuva melu ei saa ylittää lä-
himmissä melulle alttiissa kohteissa päivällä klo 7.00 - 22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq). 

Liikennöinti ottamisalueelle tapahtuu valtatieltä 7 Gammelbyn eritasoliittymän kautta Vanhaky-
läntielle (1580) ja siitä edelleen ottamisalueelle rakennettua tieyhteyttä pitkin.  

 

Kuva 2-10. NCC Roads Oy:n kiviainesalueen sijainti 

2.4.3 Virkistys 

Suunnittelualueella ja sen ympäristössä voi jokamiehenoikeudella marjastaa, sienestää ja oleilla 
luonnossa. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alueen läpi on osoitettu viheryhteystarve. 

2.4.4 Liikenne  

Suunnittelualueen pohjoisrajalla sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä valtatie 7 (Porvoon moot-
toritie) ja itäpuolella seututie 1580 (Vanhakyläntie). Valtatien 7 keskimääräinen liikennemäärä 
vuonna 2013 oli suunnittelualueen kohdalla 15 643 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Vanhakyläntien 
1952 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnittelualueen keskiosaan johtaa yksityistie Heskerintie ja 
lounaisosaan yksityistie tai metsäautotie. 
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Kuva 2-11. Suunnittelualueen ympäristön tiestö. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kartalla mustalla 
katkoviivalla. 

 

Kuva 2-12. Suunnittelualueen ympäristön valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden vuorokauden keskimää-
räinen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk) vuonna 2013. 
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2.4.5 Tekninen huolto 

Kaava-alueella ei ole olemassa olevaa teknisen huollon verkkoa. Kaava-alue rajautuu etelässä 
400 kV voimalinjaan.  

Tuulivoimalaitosten sähkönsiirtoa varten on rakennettava maakaapelit, joilla voimalaitokset yh-
distetään sähköverkkoon. 

2.4.6 Erityistoiminnat 

Suunnittelualueella ei ole erityistoimintoja. 

2.4.7 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualue ja sen ympäristö on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaava-alueen 
pohjoispuolella kulkee valtatie 7, joka on alueen merkittävä melunlähde.  

Alueen koillispuolella sijaitsevalla NCC Roads Oy:n Pernajan Greggbölen alueen kalliokiviainesten 
ottoalueella louhitaan ja murskataan kalliota. Syntyvä melu on ajoittain voimakasta. 

2.4.8 Sosiaalinen ympäristö 

Alueen keskiosassa peltoalueen pohjoislaidassa sijaitsee yksi asuinrakennus pihapiireineen, joka 
on Loviisan kaupungilta saatujen tietojen mukaan tyhjillään ja sen käyttötarkoitus tullaan muut-
tamaan. Muut lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat Erlandsbölen peltoalueen eteläreu-
nalla lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta noin 1 – 1,3 kilometrin säteellä pohjoisessa. 
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee asuinrakennuksia lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalas-
ta noin 1,1 – 1,3 kilometrin päässä ja länsipuolella yksi lomarakennus noin 1,3 kilometrin päässä 
sekä asuinrakennuksia lähimmillään noin 1,9 kilometrin päässä. Alle kilometrin etäisyydellä lä-
himmistä suunnitelluista tuulivoimaloista sijaitsee 1 asuinrakennus ja alle kahden kilometrin etäi-
syydellä 37 asuinrakennusta ja 13 lomarakennusta. Suunnittelualueen lähimmät kylät Loviisan 
puolella ovat Vanhakylä ja Koskenkylä noin 1 ja 2 kilometrin etäisyydellä koillisessa. Porvoon 
kaupungin lähimmät kylät ovat noin 3 - 5 kilometrin etäisyydellä etelässä ja lännessä sijaitsevat 
Renum, Järvikylä ja Klemetti. Lähimmät loma-asuntoalueet sijaitsevat suunnittelualueesta lou-
naassa Lohijärven rannalla ja lännessä Myllykylänjärvellä. 

2.4.9 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Alueella on lisäksi yh-
teismetsäosakuntien omistuksia. 

Tuulivoimayhtiö on tehnyt vuokrasopimuksia maa-alueista niillä tiloilla, joille tuulivoimalaitokset 
on tarkoitus rakentaa. 

2.5 Maisema ja kulttuuriympäristö 

2.5.1 Lähtötiedot 

Maiseman ja kulttuuriympäristön selvityksen lähtötietoina sekä maisemaan ja kulttuuriympäris-
töön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käytetty karttoja ja paikkatietoaineistoja. Lisäksi 
on hyödynnetty julkaisuja ja tietokantoja, kuten Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt (Museovirasto, RKY 2009), Maisema-aluetyöryhmän mietinnöt (Ympäristöminis-
teriö 1992), Uudenmaan maakuntakaava (Uudenmaan liitto, vahvistettu 2006), Uudenmaan 4. 
vaihemaakuntakaava (Uudenmaan liitto, valmisteluvaiheessa), Missä maat on mainiommat – 
Uudenmaan kulttuuriympäristöt (2012) sekä Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006), Tuuli-
voimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö 2012), Maisemavaikutusten arviointi tuuli-
voimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016) ja Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa 
(Ympäristöministeriö 2013). Maisemaselvitykseen sisältyi maastokäynti. 

2.5.2 Yleiset maisemanpiirteet 

Kaava-alue kuuluu maisemallisessa maakuntajaossa eteläisen rantamaan maisemamaakuntaan. 
Kaava-alue sijaitsee kahden maisemaseudun alueella niin, että kaakkoinen puoli kuuluu Suomen-
lahden rannikkoseutuun ja luoteinen puoli Eteläiseen viljelyseutuun. Itä-Uudenmaan maisema-
tyyppijaossa (Itä-Uudenmaan liitto 2007), jossa maisemaseudut on jaettu edelleen maisema-
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tyyppeihin, kaava-alue sijoittuu Sisälahtien rannikkovyöhykkeelle. Kaava-alueesta länteen sijoit-
tuvat alueet kuuluvat Ilolanjokilaaksoon. 

Sisälahtien rannikkovyöhykkeelle ovat tyypillisiä pitkät, kapeat ja umpeen kasvavat merenlahdet, 
kuten kaava-alueesta itään ja etelään sijoittuvat Pernajanlahti ja Pieni Pernajanlahti, sekä useat 
mereen jo yhteyden kadottaneet ns. glo-järvet eli kluuvit. Rannikkovyöhyke toimii vaihettumis-
vyöhykkeenä pohjoisempaan maanviljelysvyöhykkeeseen päin. Kaava-alue sijoittuu metsäiselle 
selänteelle. Rannikkovyöhykkeellä metsäselänteet ja harjut vuorottelevatkin viljelylaaksojen ja 
merenlahtien kanssa. 

Ilolanjokilaakson maisema koostuu metsäisten kallio- ja moreeniselänteiden välissä mutkittele-
vasta joesta ja laajoista viljelyaukeista etenkin jokilaakson keskivaiheilla. 

Kaava-alueesta koilliseen sijoittuu Koskenkylänjokilaakson maisematyyppi, jonka maisemakuvaa 
leimaavaa Litorinanmerestä kohonneilla savikoilla sijaitsevat laajat viljelyaukeat sekä varhainen 
asutus. 

2.5.3 Maisemarakenne ja maisemakuva 

Vanhakylän tuulivoimahanke sijoittuu Pernajanlahden merenlahdelta ja viljelyalueilta kohoavalle 
rikkonaiselle selännealueelle (Liite 6, kuva 1). Alueen metsät ovat metsätaloudellisesti hoidettuja 
ja vaihtelevat hakkuuaukeasta varttuneempaan metsään. 

Maaston korkeus tuulivoimaloiden alueella vaihtelee keskiosan peltoalueen noin 20 m mpy tason 
ja kaava-alueen luoteisosan tuulivoimalan T3 alueen kallioisen kumpareen 50 m mpy tason välil-
lä. Kaava-alueen korkeimmat kohdat kohoavat 60 m mpy alueen pohjois- ja länsiosassa. Suoalu-
eiden lisäksi kaava-alueen maisemarakenteessa alava alue on keskiosan Hästkärretin peltoalue. 
Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee soiden ympäröimä Terviksträsket, jonka rannat ovat asumat-
tomia. 

Tuulivoimahankkeen vaikutusalueella maanpinnan muotoja luonnehtii merenlahdista sisämaan 
suuntaan alavina alueina jatkuvat jokilaaksot ja jokilaaksojen väliset moreenikumpareet, harjan-
teet ja kalliot. Maisemarakenne on vaihtelevaa ja pienipiirteistä lukuun ottamatta paikoin laajoja 
jokilaaksoja. 

Kaava-alueen itäpuolella Pernajanlahti ulottuu pistona sisämaahan (Liite 6, kuva 2). Pernajanlah-
den rantojen viljellyt alavat alueet jatkuvat pohjoisen suuntaan Koskenkylänjokilaakson viljelyau-
keina. Mutkitteleva Koskenkylänjoki toimii viljelyalueiden runkona. Pernajanlahden pohjukasta 
Gammelbyvikenistä avautuu myös länteen Koskenkylän viljelyaukea, joka sijoittuu kaava-alueen 
pohjoispuolelle. Ilolanjoki mutkittelee kaava-alueen länsipuolella ja yhtyy kaava-alueen eteläpuo-
lella Pieneen Pernajanlahteen. Laajempia peltoalueita sijaitsee etenkin Vanhakylän viljelyalueella, 
Koskenkylänjokilaaksossa ja paikoin Ilolanjokilaaksossa. Kaava-alueen vaikutusalueen kyläasutus 
on keskittynyt merenlahtien rantojen tuntumaan Litorinamerestä kohonneiden savimaiden äärel-
le. Vanhakylässä on tunnistettavissa ryhmäkylän piirteitä. Koskenkylänjokilaaksossa on pienimit-
takaavaisen rakenteensa säilyttäneitä kyliä ja kyläasutus on keskittynyt joen varteen. Kylien talot 
ovat ryhmittyneet pieniksi nauha- tai ryhmäkyliksi. Haja-asutusta sijoittuu pelloille tai niiden 
reunoille. Kaava-alueesta länteen osin tuulivoimaloiden teoreettisella vaikutusalueella sijaitsee 
Porvoonjokilaakso, joka on välillä hyvin kapeaa ja kallioselänteiden rajaamaa ja välillä laajaa ja 
avaraa. Porvoon kaupunki sijaitsee Porvoonjoen suulla. 

Kaava-aluetta käytetään maa- ja metsätalouteen ja kaava-alueella ei sijaitse asuin- tai lomara-
kennuksia. Kaava-alue on maisematilaltaan melko sulkeutunutta lukuun ottamatta keskiosan 
peltoaluetta ja muutamia hakkuuaukkoja. Maisemakuvaa hallitsee pääosin metsämaisema ja 
vaihtelevat metsätyypit. Kaava-alueen ympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista ja kaava-
alueen ympärillä maisematilat muodostuvat metsäisistä moreenikumpareista, harjanteista ja 
avoimien alavien peltojen vuorottelusta. 

Tuulivoimahankkeen vaikutusalueella sijaitsee paikoin laajoja peltoalueita sekä merenlahtia, joilta 
avautuu paikoin pitkiäkin näkymiä. Jokilaaksot ovat monin paikoin maisematilaltaan rajattuja ja 
pienipiirteisiä, näkymiä rajaa metsäiset selännealueet ja paikoin suuret suhteelliset korkeuserot. 
Jokilaaksot avartuvat toisaalta paikoin myös suurpiirteisemmäksi ja avoimeksi jokilaaksomaise-
maksi, joilta avautuu pitkiä näkymiä myös kaava-alueen suuntaan. Kaava-alueesta idässä ja 
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kaakossa sijaitsee Pernajanlahti, jonka rannoilta avautuu näkymiä sekä lahden suuntaisesti että 
kaava-alueelle. Lahden rikkonaisuuden vuoksi pidempiä avoimia näkymiä avautuu vain paikoin. 
Kaava-alueesta etelään sijaitsee Pieni Pernajanlahti, jolta avautuu avoimia näkymiä. 

Maisemassa näkyviä maisemavaurioita alueen lähistöllä ovat kaava-alueen pohjoispuolinen Por-
voon moottoritie ja eteläpuoliset 400 kV voimajohdot. 

 

Kuva 2-13. Kaava-alueen nykytilamaisemaa kaava-alueen keskiosassa peltoalueen reunalta hakkuu-
aukealta kuvattuna. 

 

Kuva 2-14. Avointa nykytilamaisemaa Vanhakylän alueella Porvoontieltä lännen suuntaan kuvattuna. 

2.5.4 Asutushistoria 

Koskenkylänjokilaakso on asutettu varhain, mistä ovat merkkinä useat kivikauden asuinpaikat, 
jotka keskittyvät Liljendalin kirkonkylän pohjoispuolelle sekä Koskenkylään pitkänomaisten harju-
jen reunoille kaava-alueesta koilliseen ja itään. Jokilaakso kuuluu ensimmäisiin 1200-luvulla ruot-
salaisten asuttamiin alueisiin. 
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2.5.5 Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet sekä kohteet 

Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet 

Tuulivoima-alueen maisemallisella vaikutusalueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue, Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso (Ympäristöministeriö 1992). Kyseinen 
maisema-alue sijoittuu kaava-alueen itäpuolelle lähimmillään noin kilometrin etäisyydelle suunni-
teltujen tuulivoimaloiden paikoista ja osin osayleiskaava-alueelle (tieyhteyden osalta). Myös Por-
voonjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu runsaan 10 kilometrin etäisyy-
delle länteen.  

15 kilometrin säteellä suunnitelluista tuulivoimaloista sijaitsevat inventoidut arvokkaat maisema- 
ja kulttuuriympäristöalueet on lueteltu etäisyysvyöhykkein taulukossa 1 sekä kuvattu liitteen 6 
kuvassa 3. Luettelossa on huomioitu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden ja kulttuuriympäristöjen inventoinnit. Alueita on kuvattu tarkemmin vaikutuksissa mai-
semaan ja kulttuuriympäristöön, mikäli alueille arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia. 

Kaava-alueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 
2009). Tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella (0-6 km) sijaitsee viisi valtakunnallisesti merkittä-
vää rakennettua kulttuuriympäristöä ja kaukomaisema-alueella yhteensä 15 rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Lisäksi Suuri rantatie mutkittelee tuulivoima-alueen vaikutusalueella. 

Taulukko 1. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet tuulivoima-alueen ympäristössä. 

Nro Kohde 

Lyhin 
etäisyys 
tuulivoi-
malois-
ta, km 

Ilman-
suunta Tyyppi 

Lähivaikutusalue (0-6 km) 

1 Pernajanlahden ympäristö ja Koskenky-
länjokilaakso  1,0 Itä 

Valtakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue (Ym-
päristöministeriö 1992) 
 

2 Suuri rantatie 1,9 Pohjoi-
nen RKY 2009 (Museovirasto) 

3 Vanhakylän kulttuurimaisema 2,1 Koillinen 

Kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue, 
maakunnallisesti merkit-
tävä (Itä-Uudenmaan 
maakuntakaava) 

4 Tervikin kartano 2,8 Itä RKY 2009 (Museovirasto) 

5 Postimäki, Ilolan kylä ja Ilolanjoen kult-
tuurimaisema 3,8 Länsi 

Maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö 
(4. vaihemaa-
kuntakaavaluonnos) 
 

6 Postimäki 4,2 Länsi RKY 2009 (Museovirasto) 
7 Koskenkylän ruukinalue (ruukinalue) 4,3 Koillinen RKY 2009 (Museovirasto) 
8 Koskenkylän ruukinalue (hopeakaivos) 4,8 Koillinen RKY 2009 (Museovirasto) 

9 Ilolanjoen kulttuurimaisema, Sannäsin 
kartano ja Husholmenin linnasaari 4,8 Etelä 

Maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö 
(4. vaihemaa-
kuntakaavaluonnos) 

10 Jakkarilan kartano 5,4 Etelä 

RKY 2009 (Museoviras-
to)/ Maakunnallisesti 
merkittävä kulttuuriym-
päristö (4. vaihemaa-
kuntakaavaluonnos) 

11 Sikilän kylän kulttuuriympäristö 5,7 Luode 

Kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue, 
maakunnallisesti merkit-
tävä (Itä-Uudenmaan 
maakuntakaava) 
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Kaukomaisema-alue (6-15 km) 

12 Husholmenin keskiaikainen linnasaari 
ympäröivine maisemineen 6,1 Etelä RKY 2009 (Museovirasto) 

13 Tjusterbyn kartano 6,2 Kaakko RKY 2009 (Museovirasto) 
14 Malmgårdin kartano 6,8 Koillinen RKY 2009 (Museovirasto) 

15 Yliken kylä 7,4 Etelä 

RKY 2009 (Museoviras-
to)/ Maakunnallisesti 
merkittävä kulttuuriym-
päristö (4. vaihemaa-
kuntakaavaluonnos) 

16 Sjögårdin kartano 8,0 Kaakko RKY 2009 (Museovirasto) 
17 Pernajan kirkko ja pappila 8,9 Itä RKY 2009 (Museovirasto) 
18 Särkijärven kylä- ja kartanomaisema 9,0 Luode RKY 2009 (Museovirasto) 

19 Särkijärven- Tiilään kylä- ja kartanomai-
sema 9,0 Luode 

Maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö 
(4. vaihemaa-
kuntakaavaluonnos) 

20 Porvoonjokilaakso 10,6 Länsi 
Valtakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue (Ym-
päristöministeriö 1992) 

21 Fasarbyn kylä 10,9 Kaakko RKY 2009 (Museovirasto) 

22 Hyövinkylän, Jaakkolan ja Hallilan kylien 
tiemaisema 11,8 Pohjoi-

nen 

Maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö 
(4. vaihemaa-
kuntakaavaluonnos) 

23 Porvoon vanha kaupunki ja sitä ympä-
röivä kaupunkirakenne 12,4 Lounas 

Maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö 
(4. vaihemaa-
kuntakaavaluonnos) 

24 Sarvilahden kartano ympäristöineen 
(Norrsarvlax) 12,4 Itä RKY 2009 (Museovirasto) 

25 Empire-Porvoon puutalokorttelit ja julki-
set rakennukset 12,4 Lounas RKY 2009 (Museovirasto) 

26 Vanha Porvoo ja Porvoon linnamäki 12,5 Lounas RKY 2009 (Museovirasto) 

27 Porvoonjokilaakson kartano- ja kylämai-
sema 12,9 Lounas RKY 2009 (Museovirasto) 

28 Näsin hautausmaa 13,0 Lounas RKY 2009 (Museovirasto) 
29 Porvoon rautatieasema 13,0 Lounas RKY 2009 (Museovirasto) 

30 Stensbölen kartano ja kulttuurimaisema 13,0 Lounas 

Maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö 
(4. vaihemaakuntakaava-
luonnos) 

31 Sarvilahden kartano ympäristöineen 
(Sarvilahti) 13,2 Itä RKY 2009 (Museovirasto) 

32 Loviisanjoen ja -harjun kulttuurimaisema 14,1 Itä 

Maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö 
(4. vaihemaakuntakaava-
luonnos) 

33 Gammelbackan kerrostalolähiö 14,9 Lounas 

Maakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö 
(4. vaihemaa-
kuntakaavaluonnos) 

Uudellamaalla on tehty valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien tarkistusinventointi kesän 2013 
aikana, joka on osa valtakunnallista päivitysinventointia. Ympäristöministeriö asetti esityksen 
Suomen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista julkisesti kuultavaksi ajalle 18.1.–
19.2.2016. Inventoinnin ja ympäristöministeriön esityksen perusteella tuulivoimapuiston vaiku-
tusalueelle ei ole ehdolla uusia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Kaava-alueen itä-
puolelle sijoittuvan valtakunnallisesti arvokkaan Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjoki-
laakso –maisema-alueen rajaus on ympäristöministeriön esityksessä hieman tarkentunut voimas-
saolevasta rajauksesta (kuva alla). Rajauksen muutos ei ole Vanhakylän tuulivoimahankkeen 
kannalta merkitsevä. 
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Kuva 2-15. Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson maisema-alueen rajaus. Taustakartan 
punainen rajaus kuvaa ympäristöministeriön esityksen mukaista maisema-alueen rajausta. 

Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissa on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaat ra-
kennetut kulttuuriympäristöt ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä Itä-
Uudenmaan osalta myös maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimi-
sen kannalta tärkeät alueet. 

Maakuntakaavan valtakunnalliset alueet sisältävät Ympäristöministeriön (1992) mukaiset valta-
kunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, mutta maakuntakaavan valtakunnallisesti alueet sisältä-
vät myös valtakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön alueita (RKY 1993), joita 
ei ole sisällytetty enää mukaan RKY 2009 mukaisiin alueisiin. Tuulivoima-aluetta lähin tällainen 
alue on Sannäsin kartano ja Ilolanjoen kulttuurimaisema suunnitelluista tuulivoimaloista runsaan 
5 kilometrin etäisyydellä lounaassa. 

Maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja 
maisemat perustuvat I-vaiheen seutukaavan rajauksiin sekä Itä-Uudenmaan rakennettu kulttuu-
riympäristö 2007 –selvitykseen. Seutukaavan kulttuuriympäristöjä ja maisemaa koskevia selvi-
tyksiä ei ole saatavilla, minkä vuoksi alueet on esitetty vain liitteen 6 kuvassa 3. Itä-Uudenmaan 
maakuntakaavassa suunnittelualueen lähivaikutusalueelle (0-6 km) on osoitettu kaksi maakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä tai maisemaa ja kaukomaisema-alueelle 
(6-15 km) sijoittuu useita maakunnallisesti arvokkaita alueita. 

Uudenmaan liitossa on käynnissä IV vaihemaakuntakaava, jossa määritetään muun muassa 
maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt yhdenmukaisin perustein koko Uudenmaan alu-
eelle. Osana maakuntakaavatyötä on laadittu vuonna 2012 Missä maat on mainioimmat -selvitys. 
Selvityksen ja 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksen mukaan kaava-alueen lähialueella sijaitsevien 
arvokkaiden kulttuuriympäristöjen rajaukset tulevat muuttumaan monin paikoin (Liite 6, kuva 3) 
rajausten tullessa voimaan kaavan vahvistuttua. 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksen mukaan 
suunnittelualueen vaikutusalueella sijaitsevat useat Itä-Uudenmaan maakuntakaavan maakun-
nallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat menettämässä maakunnallisen statuksensa. Suunnitel-
luista tuulivoimaloista noin 14 – 22 kilometrin etäisyydelle itään ollaan ehdottamassa uutta laajaa 
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maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä Loviisanjoen ja –harjun kulttuurimaisemaa. 
Myös useita kulttuuriympäristöalueita on ehdotettu laajennettavaksi tai yhdistettäväksi. 

Tässä arvioinnissa keskitytään maisema- ja kulttuuriympäristöalueiden osalta ensisijaisesti valta-
kunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin (Ympäristöministeriö 1992), valtakunnallisesti arvok-
kaisiin rakennetun kulttuuriympäristön alueisiin (RKY 2009) sekä 4. vaihemaakuntakaavaluon-
noksessa esitettyihin maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Vaikutukset Itä-
Uudenmaan maakuntakaavassa osoitetuille valtakunnallisesti arvokkaille maiseman ja kulttuu-
riympäristön alueille arvioidaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema- ja rakennetun kulttuu-
riympäristön (Ympäristöministeriö 1992, RKY 2009) alueiden yhteydessä. Vaikutukset Itä-
Uudenmaan maakuntakaavassa osoitetuille maakunnallisesti arvokkaille maiseman ja kulttuu-
riympäristön alueille arvioidaan 4. vaihemaakuntakaavan alueiden yhteydessä, mikäli ne sisälty-
vät kyseisille alueille. 4. vaihemaakuntakaavassa ja sen selvitysaineistoissa on esitetyt ajantasai-
simmat tiedot maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä. Itä-Uudenmaan maakunta-
kaavassa osoitetut maakunnallisesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön alueet (Vanha-
kylä, Sikilä), jotka ei ole osoitettu enää 4. vaihemaakuntakaavassa, on arvioitu lähivaikutusalu-
een osalta (0-6 km). 

2.5.6 Muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat tärkeä ja arvokas osa alueen vanhinta kulttuuriympäristöä. Mui-
naismuistolain mukaan kaikki muinaisjäännökset ovat automaattisesti suojeltuja ilman mitään eri 
päätöstä tai toimenpidettä. 

Tuulivoima-alueelle on tehty keväällä 2016 muinaisjäännösinventointi, joka kohdennettiin uusien 
ja parannettavien tieyhteyksien sekä tuulivoimaloiden rakentamisalueille (liite 13). Alueelta ei 
löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Maasto on huomattavan 
kivikkoista ja kallioista, eikä siellä ole esihistorialliselle asutukselle soveltuvia maastonkohtia ja 
myös historiallisella ajalla seudun oletetaan olleen Greggbölen, Erlandsbölen ja Tervikin kylien 
nautinta-aluetta. 

Museoviraston rekisteritietojen mukaan osayleiskaava-alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Lä-
hin muinaisjäännös, Greggböle byn historiallinen asuinpaikka, sijoittuu lähimmästä suunnitellusta 
tuulivoimalasta noin kahden kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta koilliseen ja kaava-
alueesta (tieyhteyden alue) noin 100 metrin etäisyydelle pohjoiseen. Kaava-alueesta (tieyhtey-
den alue) itään noin 230 ja 320 metrin etäisyydelle sijoittuvat myös Greggböle gård 2 ja Gregg-
böle gård 1 historialliset asuinpaikat. 
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Kuva 2-16. Suunniteltujen tuulivoimaloiden ja kaava-alueen ympäristössä sijaitsevat tunnetut muinais-
jäännökset (Museovirasto 2016). 

2.6 Suunnittelutilanne 

2.6.1 Maakuntakaava  

Uudellamaalla lainvoimaisia maakuntakaavoja ovat Uudenmaan maakuntakaava, 1, 2. ja 3. vai-
hemaakuntakaavat ja Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaava. 

Uudenmaan maakuntakaavassa ja 1. ja 3. vaihemaakuntakaavoissa ei ole kaavoitettavaa aluetta 
koskevia merkintöjä tai määräyksiä. 

Osayleiskaavoitettavalla alueella on voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 
Ympäristöministeriössä 15.2.2010) kaava-alueen eteläosaan on osoitettu kiviainestenottoalue 
(EOk). 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan koillinen-lounas 
suuntaiseen moottoritiehen (mo), jolta on esitetty viheryhteystarve kaava-alueen keskiosan 
poikki (vihreä katkoviiva). Suunnittelualue rajautuu eteläosastaan 400 kV:n voimajohtoon (z). 
Suunnittelualueen aivan itäisin osa (tielinjauksen alue) sijaitsee kulttuuriympäristön tai maise-
man vaalimisen kannalta tärkeällä alueella (ma/v) ja suunnittelualueesta pohjoiseen lähimmillään 
vajaan kilometrin etäisyydellä sijaitsee valtakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielin-
jaus (yt). Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Suunnittelualueesta pohjoiseen sijaitsee vajaan kilomet-
rin etäisyydellä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma/m), joka 
on maakunnallisesti merkittävä. Suunnittelualueesta itään ja etelään noin 1 ja 4 kilometrin pää-
hän on osoitettu Natura 2000 verkostoon kuuluvaa aluetta. 
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Kuva 2-17. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu punaisella 
katkoviivalla. 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava uudistaa, täydentää ja tarkistaa voimassa olevia Uuden-
maan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoja. Ympäristöministeriö on vahvistanut 2. vaihemaakun-
takaavan 30.10.2014. Vaihemaakuntakaava kattaa vuoden 2011 alussa yhdistyneen laajan 26 
kunnan alueen ja vaihekaavan tärkeimpiä ratkaisuja ovat 

 toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne 

 rakennetta tukeva liikennejärjestelmä 

 kaupan palveluverkko 

 maakunnallinen kyläverkko 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu suunnittelualueesta itään, etelään ja länteen 
noin 2 - 5 kilometrin etäisyyksille kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeät alueet (RKY 
2009) 
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Kuva 2-18. Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä (Uudenmaan maakunta-
kaava, Uudenmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat ja Itä-Uudenmaan maakuntakaava). Suunnittelu-
alueen sijainti on osoitettu kartalla punaisella katkoviivalla. 

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualuetta ja sen lähiympäristöä koske-
vat seuraavat kaavamerkinnät ja –määräykset: 

Viheryhteystarve 

Merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon 
kuuluvat viheryhteydet ja –alueet. 

 

Kiviainestenottoalue (EOk) 

Merkinnällä osoitetaan alueita harju- ja kalliokiviaineksenottoon. Harju- ja 
kalliokiviainesten ottotoiminta perustuu maa-aineslain säädöksiin. 

 

 

Voimajohto (400 kV, Z) 

Merkinnällä osoitetaan 110 kV ja 400 kV voimajohtojen yleispiirteinen sijainti. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
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Moottoritie (mo) 

Merkinnällä osoitetaan moottori- ja moottoriliikennetiet. Valtatie 7 / E 18 
kuuluu valtakunnalliseen liikenneyhteyksien runkoverkkoon. Tiealueella on 
voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MU) 

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka 
pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun kannalta maakunnallisesti ja 
seudullisesti merkittäviä. 

 

Natura 2000 –alue (nat) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksien mukaiset, Natura 2000 –
ohjelman alueet täydennysalueineen. 

 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus (yt) 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävän Vanhan Kuninkaantien 
linjaus ja / tai sen säilyneet osuudet Itä-Uudellamaalla. 

 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, 
valtakunnallisesti merkittävä (ma/v) 

Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti merkittävät alueet ja kohteet. 

 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, 
maakunnallisesti merkittävä (ma/m) 

Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueet, tiet ja kohteet. 

 

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, 
valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009) 

Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti merkittävät alueet (RKY 2009). 

 

Ulkoilureitti 

Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen alueiden, luonnonsuojelualueiden 
ja virkistysalueiden ulkopuoliset maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät 
ulkoilureitit. Merkintä on ohjeellinen ja linjaus osoittaa ensisijaisesti yhteys-
tarpeen. 

 

Uudenmaan liitossa on vireillä 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen. Kaava tulee kattamaan koko 
maakunnan alueen lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jonne laaditaan erillinen kaava. 
Kaavan tavoitteena on tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla. Maankäytön 
valinnoilla edistetään myös Uusimaa-ohjelman tavoitteita. Neljäs vaihemaakuntakaava on aiem-
pia maakuntakaavoja strategisempi. Siinä määritellään yhteiset kehittämislinjat seuraavien tee-
mojen osalta:  

 elinkeinot ja innovaatiotoiminta 

 logistiikka 

 tuulivoima 
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 viherrakenne 

 kulttuuriympäristöt 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 1.12.2015 – 29.2.2016. 
Osayleiskaavoitettavalle alueelle ei ole 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa osoitettu aluevara-
uksia. Osayleiskaavoitettavanalueen läpi on osoitettu viheryhteystarve, joka jatkuu pohjoisempa-
na ulkoilureittinä. Osayleiskaavoitettavan alueen itäpuolella, lähellä kaavoitettavan alueen rajaa 
on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue (Valtioneuvoston päätös 1995). Osayleiskaavoitet-
tavasta alueesta lähimmillään hieman alle 3 kilometrin etäisyydelle luoteeseen on osoitettu luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo) sekä metsätalousvaltaista aluetta 
(MLY), jotka ovat laajoja, yhtenäisiä ja ekologisen verkoston kannalta merkittäviä. Suunnittelu-
alueesta itään, etelään ja länteen noin 2 - 5 kilometrin etäisyyksille on osoitettu valtakunnallisesti 
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009). Suunnittelualueesta lähimmillään noin 
5 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa (Övre-Rikeby) ja 6 kilometrin etäisyydellä idässä (Röjsjö) 
sijaitsevat tuulivoiman tuotantoon soveltuviksi osoitetut alueet (TV). 

 

Kuva 2-19. Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu 
kartalla punaisella katkoviivalla. 

Yleiskaava  

Suunnittelualueella on voimassa kaksi osayleiskaavaa. Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu 
Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaava-alueeseen, joka on hyväksytty Pernajan kunnanval-
tuustossa 8.3.2000. Pohjoisosassa on voimassa Koskenkylä – Vanhakylä osayleiskaava, joka on 
hyväksytty Pernajan kunnanvaltuustossa 15.6.2009. 

Molemmissa osayleiskaavoissa suunnittelualue on pääosin osoitettu maa- ja metsätalousvaltai-
seksi alueeksi (M). 

Suunnittelualueen pohjoisosa on osoitettu Koskenkylä - Vanhakylän osayleiskaavassa maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi / suojaviheralueeksi (M/EV). Suunnittelualueen koillisosa, tuuli-
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voimapuistolle suunniteltu tieyhteyden alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla 
on erityisiä ympäristöarvoja (MY), työpaikka-alueelle (TP) ja virkistysalueelle (V). Suunnittelualu-
een eteläpuolella sijaitseva Terviksträsket on Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavassa 
määritelty luonnonsuojelualueeksi (sl). 

 

Kuva 2-20. Ote Pernajan rannikon ja saariston sekä Koskenkylän - Vanhakylän osayleiskaavojen yhdis-
telmästä. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu kartalla punaisella viivalla. 

Suunnittelualuetta ja sen lähialuetta koskevat merkinnät ja aluevaraukset Koskenkylä-
Vanhakylä osayleiskaavassa 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Merkinnällä on osoitettu sellaiset osayleiskaava-alueen reuna- tai 
vaihettumisvyöhykkeet- ja alueet, joille ei ole takoitus osoittaa uutta 
asuinrakentamista ilman erityistä syytä. 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue / suojaviheralue 

Alue käsittää yleisen tien tai erityistoimintojen suojavyöhykkeen. 

 

 Viheryhteystarve 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

Alueella on maisemallista merkitystä ja/tai arvokkaita luonnonesiintymiä. 
Aluetta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan käytettäessä ja hoidettaessa 
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on turvattava maiseman ja luonnon erityispiirteiden säilyminen. 

 

Työpaikka-alue 

 
Virkistysalue 

 

Suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja aluevaraukset Pernajan 
rantaosayleiskaavassa 

M 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
Alueelle sijoittuva rakentaminen tulee pyrkiä sijoittamaan ennestään olevan 
asutuksen yhteyteen tai olemassa olevien teiden varteen. 

MU 

Maa- ja metsätalousalue, ulkoilun ohjaamistarvetta tai 
ympäristöarvoja 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n 2 momentin nojalla kielletään 
rakentaminen. Alueen rakennusoikeus on osoitettu saman maanomistajan A-, 
AO-, AT-, AM-, TY-, RA-, RM- tai M-alueille. 

 

2.6.2 Voimassa oleva asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Tuulivoima-alueelle johtavan tieyhtey-
den varrella, Vanhakylän huoltoaseman alueella on kaksi voimassa olevaa asemakaavaa vuosilta 
2001 ja 2006. 
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Kuva 2-21. Suunnittelualueen sijainti suhteessa Vanhankylän palvelujen, pienteollisuuden ja liiketoimin-
tojen alueen sekä Vanhakylän liikennemyymälän asemakaavoihin. 

2.6.3 Rakennusjärjestys 

Loviisan kaupungin rakennusjärjestys on astunut voimaan 31.5.2014. 

2.6.4 Tonttijako ja –rekisteri 

Kaava-alue kuuluu valtion kiinteistörekisteriin. 

2.6.5 Pohjakartta 

Pohjana käytetään Maanmittauslaitoksen rasteriperuskarttaa, joka tulostetaan mittakaavassa 
1:10 000. 

2.6.6 Rakennuskiellot 

Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

2.6.7 Suojelupäätökset 

Suunnittelualuetta koskevia suojelupäätöksiä ei ole. 

2.6.8 Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 

Loviisan kaupunki laati vuonna 2013 koko kaupungin kattavan tuulivoimaselvityksen, jonka poh-
jalta rajattiin tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Alueita löytyi yhteensä 13 
kpl, joista yksi on Vanhakylän tuulivoima-alue. Selvityksessä alue oli nyt osayleiskaavoitettavaa 
aluetta hieman laajempi. Tekninen lautakunta (26.2.2013) ja kaupunginhallitus (25.3.2013) hy-
väksyivät tuulivoimaselvityksen jatkotyön pohjaksi. Myös Uudenmaan liiton tuulivoimaselvityk-
sessä (2014) alue on ollut mukana ehkä-alueena, mutta sitä ei valittu jatkoselvitysalueeksi. 

Suomen Tuulivoima on saanut tuulivoimahankkeelle YVA-tarveharkintapäätöksen 26.10.2016. 
Hanke ei edellytä YVA-menettelyn laatimista. 

Vanhakylän tuulivoimahanke on ollut mukana puolustusvoimien kompensaatiolaskennassa laa-
jempana alueena. 13.8.2015 Puolustusvoimat on antanut lausunnon hankkeen tämän hetkisen 
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sijoittelusuunnitelman mukaisesta, 8 voimalaitoksen laajuisen hankkeen hyväksyttävyydestä. 
Lausunnossaan puolustusvoimat ei vastusta tuulivoimaloiden rakentamista. 

2.6.8.1 Olemassa olevat tuulivoima-alueet 

Loviisassa, eikä sen naapurikunnissa ole rakennettuja tuulivoima-alueita. 

2.6.8.2 Suunnitellut tuulivoima-alueet 

Ilmatar Loviisa Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Loviisan Tetomin alueelle, 
joka sijaitsee runsaan kuuden kilometrin etäisyydellä koillisessa. Hankkeen osayleiskaavan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 2.-16.12.2014 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 
kesällä 2015. Uudenmaan Ely-keskuksen 10.6.2014 antaman päätöksen mukaisesti hankkeeseen 
ei ole tarvetta soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). 

Fortum on suunnitellut Loviisan Hattomiin, noin 7 kilometriä Loviisan keskustasta kaakkoon, kol-
men tuulivoimalan tuulivoimahanketta. Fortum on kuitenkin keskeyttänyt tuulivoimahankkeen 
kehittämisen syksyllä 2012 ympäristösyistä. 

Loviisan Orrbergetiin, valtatie 6 varrelle on ollut suunnitteilla neljän tuulivoimalaitoksen hanke, 
jota ei ole edistetty kaupungilta saadun tiedon mukaan edellisen ja kuluneen vuoden aikana.  

 

Kuva 2-22. Tuulivoimahankkeet 30 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajauksesta. 

2.6.9 Muut vireillä olevat hankkeet 

Suunnittelualueen koillispuolella sijaitsee NCC Roads Oy:n Pernajan Greggbölen alueen kallioki-
viainesten ottoalue. Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely vuonna 2006 
ja yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-hankkeesta 26.1.2007. Hankkeelle on myön-
netty ympäristölupa vuonna 2010, joka mahdollistaa kallion louhinnan ja murskauksen sekä puh-



35 

 

 

taiden maiden vastaanoton. Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 
NCC Roads Oy:lle maa-ainesluvan (711/11.01.00/2010) 8.12.2011. 

 

Kuva 2-23. NCC Roads Oy:n ja suunnittelualueen sijainnit. 

2.6.10 Alueelle laadintavaiheessa tehdyt ja aikaisemmat selvitykset, mm. inventoinnit 

Tuulivoimaloiden ja tiestön sijoittaminen tulee perustumaan tuulivoimatoimijan laatimiin suunni-
telmiin. Tuulivoimaloiden sijoituspaikkasuunnittelun yhteydessä on laadittu ympäristövaikutussel-
vitys, YVS (Loviisan Vanhakylän tuulivoimahankkeen ympäristöselvitys, Suomen Tuulivoima Oy, 
Ramboll, 2015), jonka yhteydessä on laadittu osa selvityksistä. Selvityksiä on täydennetty ja 
päivitetty kaavaprosessin yhteydessä. 

 Luontoselvitys (Jere Salminen 2013) 

 Syysmuutonseuranta, 2014 

 Melu- ja välkeselvitys (Numerola 2014, päivitetty 2016) 

 Näkyvyysanalyysi, 2016 

 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, 2016  

 Kuvasovitteet, 2016 

 Arkeologinen inventointi (Museoviraston kenttäpalvelut, 2016) 

 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, 2016 

 Liito-oravaselvitys, 2016 

 Metsäkanalintuselvitys, 2016 
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 Pesimälinnustoselvitys, 2016 

 Kevätmuutonseuranta, 2016 

 Lepakkoselvitys, 2016 

 Natura-tarveharkinta hankkeen vaikutuksista Pernajanlahtien ja Pernajan saariston meren-
suojelualueeseen (SCI/SPA), 2016 

3. OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET 

3.1 Hankkeesta johdetut tavoitteet 

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoima-
loiden sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston rakentamisen kaava-alueella. 

Osayleiskaava laaditaan siten, että rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää suoraan 
osayleiskaavan perusteella (MRL 77a §). 

Kaava-alue jää tuulivoimaloille ja huoltotiestölle sekä muulle mahdolliselle infrastruktuurille osoi-
tettuja rakennuspaikkoja lukuun ottamatta nykyiseen maa- ja metsätalouskäyttöön. Tuulivoima-
loita on tarkoitus rakentaa alueelle yhteensä 8 kpl. 

Tavoitteena on mahdollistaa teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta toteuttamiskelpoi-
nen tuulivoima-alueen rakentaminen. 

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet maankäyttö- ja rakennuslain perusteella vuonna 2000. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, mikä tuli voimaan 1.3.2009. Valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää myös kuntien 
kaavoituksessa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin koko-
naisuuksiin, joista neljä/viisi ensimmäistä koskee suunnittelualuetta ja tätä yleiskaavahanketta: 

1. Toimiva aluerakenne 
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. Toimivat yhteysverkostot ja energianhuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Valtioneuvoston päätöksen mukaan yleistavoitteet on tarkoitettu sovellettavaksi kaavojen osalta 
vain yleispiirteisessä kaavoituksessa. Erityistavoitteita sovelletaan kaikkeen kaavoitukseen, ellei 
tavoitteita ole kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavamuotoa. 

Kaava-aluetta koskevat mm. seuraavat edellä mainittuihin aluekokonaisuuksiin sisältyvät yleis- ja 

erityistavoitteet: 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoi-
man hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti kes-
kitetysti useamman voimalan yksiköihin. 

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliiken-
neyhteyksiä ja -verkostoja. Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja 
edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, 



37 

 

 

että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tar-
peelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet. 
Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua paranta-
malla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojeluverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologi-
sesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden 
lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alu-
eiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tar-
peen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. 

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnin otetaan 
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta 
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä alueko-
konaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja 
riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suun-
nittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luon-
nonolot tunnistetaan ja vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmaston-
muutokseen sopeutumiselle. 

3.3 Valtakunnalliset ja maakunnalliset ilmasto- ja energiatavoitteet 

3.3.1 EU:n ilmasto- ja energiapaketti 

Eurooppa-neuvosto on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta tavoitteesta vähentää 
kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. 
Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n 
energian loppukulutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa EU:n ilmasto- ja 
energiapaketin tavoitteiden toteutumista. 

3.3.2 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 

Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 Suomelle uuden ilmasto- ja energiastrategian, joka käsittelee 
ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 
asti. Hallituksen maaliskuussa 2013 hyväksymässä ilmasto- ja energiastrategiapäivityksessä tuu-
livoiman tuotantotavoitteeksi asetetaan noin 9 TWh vuodelle 2025 aikaisemman vuodelle 2020 
asetetun 6 TWh sijaan. Nykyinen hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut, että Suomen uusiu-
tuvan energian osuutta lisätään nykyisestä n. 37 prosentista 50 prosenttiin 2020-luvun aikana.  

3.3.3 Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko 

Suomessa tuulivoimatuotannon kapasiteetti oli 448 MW (12/2013) ja tavoitetasoksi vuonna 2020 
on asetettu 2000 MW. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vuositasolla voimakasta lisärakenta-
mista (150–200 MW/vuosi).  Valtioneuvoston energiapoliittisessa selonteossa Suomen energia-
tuotannon tulevista linjauksista on tavoitteena lisätä uusiutuvia energiamuotoja 20 % vuoteen 
2020 mennessä. Suomessa tuulivoimatuotannon kapasiteetti on 288 MW (12/2012) ja tavoite-
tasoksi vuonna 2020 on asetettu 2 000 MW. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi vuositasolla 
voimakasta lisärakentamista (150-200 MW/vuosi). 

3.3.4 Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2033 

Uudenmaan maakuntasuunnitelmassa yhtenä strategisena tavoitteena on olla Suomen ensim-
mäinen hiilineutraali maakunta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijä. Uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöä lisätään ja kehitetään teknologioita. Uudenmaan kasvihuonepäästöjen 
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vähentämisessä potentiaalisimpia uusiutuvia energiamuotoja ovat metsä- ja peltobiomassa sekä 
tuulienergia.  

3.3.5 Uudenmaan maakuntaohjelma 2011-2014 

Uudenmaan maakuntaohjelma mukaan päästöttömän ja uusiutuvan energian (aurinko, tuuli, bio, 
maa, vesi) kehittämistä ja käyttöä edistetään yhteistyössä yritysten, alueellisten ja paikallisten 
toimijoiden kanssa. Tavoitteena on fossiilisen energian korvaaminen päästöttömällä ja mahdolli-
suuksien luominen hajautetulle energiatuotannolle. 

4. SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve 

Tavoitteena on osayleiskaava, joka mahdollistaa alueelle suunnitellun kahdeksan tuulivoimalan 
sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston ja mahdollisesti sähköaseman rakentamisen kaava-
alueelle, ja että rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella (MRL 
77a §). 

Loviisan kaupunginhallitus päätti § 180 27.6.2011, että Loviisan kaupungille on ensisijaisen tär-
keää sekä tuulivoiman lisäinvestointien mahdollistava maankäytön tarkastelu että tuulivoimain-
vestoijien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. Loviisan seudun elinkeino-ohjelmassa on yhtenä tavoit-
teena energia-alan osaamisen täydentäminen vähäpäästöisen ja päästöttömän energian osaami-
sella.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Osayleiskaava on tullut vireille vuoden 2014 kaavoituskatsauksella, joka on hyväksytty Loviisan 
teknisessä lautakunnassa 25.2.2014 § 24. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Kaavan aloitusvaiheessa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on ollut 
julkisesti nähtävillä 14.10.–14.11.2014 välisenä aikana. OAS:sta jätettiin tuona aikana yhteensä 
kuusi mielipidettä. OAS:ssa kerrotaan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavoi-
tuksen vaiheista. OAS:aa on päivitetty kaavatyön aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
kaavaselostuksen liitteenä 1. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 25.11.2014, jossa OAS:sta saatiin palautetta 
ELY:n liikenne ja ympäristö asiantuntijoilta, Uudenmaan liitolta, Porvoon museolta, Museoviras-
tolta, Pelastuslaitokselta sekä Puolustusvoimilta. 

4.4 Kaavaluonnos 

Valmisteluvaiheen kuulemisen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä __.__. - __.__.2016 

Lisätään myöhemmin tiedot kaavaluonnosvaiheen palautteista (lausunnoista ja mielipiteistä), 
mahdollisesta yleisötilaisuudesta yms. 

4.5 Kaavaehdotus 

Suunnitelmaa tarkistetaan luonnosvaiheessa saatujen viranomaislausuntojen ja yksityisen mieli-
piteiden, yhteysviranomaisen lausunnon perusteella sekä tehtyjen lisäselvityksien perusteella. 

Lisätään ehdotusvaiheessa, miten kaavaluonnosta on tarkistettu kaavaehdotukseksi, tiedot pa-
lautteesta, mahdollisesta yleisötilaisuudesta yms. 

4.6 Viranomaisyhteistyö 

Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 25.11.2014 Uudenmaan ELY-
keskuksessa. Tarvittaessa kaavaprosessin aikana pidetään viranomaisten työneuvotteluja. 
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5. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 400 ha ja se osoitetaan kokonaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi (M-4). Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen. 
Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-1), sekä niitä varten 
huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. 

Yhteensä 8 tuulivoimalan rakennuspaikat osoitetaan maa- ja metsätalousalueen sisään jäävinä 
erillisinä alueen osina. Lisäksi osoitetaan huoltotieyhteydet, joiden yhteyteen voidaan sijoittaa 
myös maakaapelit sekä erikseen maakaapeliyhteys, jolla tuulivoima-alue voidaan liittää valta-
kunnan verkkoon.  

5.2 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. 
Alueella sallitaan vain maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva ra-
kentaminen. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille 
alueille (tv-1) sekä niille tarvittavia huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja ko-
koonpanoalueita. 

Jord- och skogsbruksdominerat område. 

Med beteckningen anvisas områden avsedda för jord- och skogsbruk. På 
området tillåts endast byggande som betjänar jord- och skogsbruk. På om-
rådet får vindkraftverk placeras på de områden som särskilt är anvisade för 
dem (tv-1) samt servicevägar, tekniska nätverk och monteringsområden för 
dem. 

 

Tuulivoimalan alue. 

Merkinnällä osoitetaan alue, jolle on mahdollista rakentaa tuulivoimala. 

Tuulivoimalan tornin korkeus saa olla enintään 145 metriä ja kokonaiskor-
keus ei saa ylittää 210 metriä. Tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue on 
huoltoaluetta lukuun ottamatta maisemoitava rakentamisen jälkeen. 

Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja var-
jostusselvitykset valitulla voimalatyypillä. 

Ennen kunkin tuulivoimayksikön rakentamista on haettava ilmailulain 
(864/2014) 158 §:n mukainen lentoestelupa. 

Aluetta suunniteltaessa ja rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltäessä tulee 
turvata Puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä, valvon-
tasensoreista ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. Tuuli-
voimaloiden maanpäällisiä rakenteita ei saa toteuttaa ilman Puolustusvoimi-
en lupaa. 

Område för vindkraftverk. 

Med beteckningen anvisas område där det är möjligt att bygga ett vind-
kraftverk. 

Vindkraftverkets tornhöjd får vara högst 145 meter och totalhöjden får inte 
överstiga 210 meter. Vindkraftverkets monterings- och resningsområde 
frånsett serviceområdet ska återställas och eftervårdas efter byggskedet. 

Som bilaga till ansökan om bygglov för vindkraftverken ska bifogas utred-
ningar om buller och rörliga skuggor för den valda kraftverkstypen. 

Innan varje enskild vindkraftverksenhet byggs ska flyghindertillstånd enligt 
luftfartslagen (864/2014) 158 § ansökas. 

Vid planering av området och behandling av bygglov och åtgärdstillstånd 
ska begränsningar föranledda av Försvarsmaktens verksamhet såsom ra-
darsystem, övervakningssensorer och radioförbindelser säkerställas. Vind-
kraftverkens konstruktioner ovan jord får inte uppföras utan tillstånd av 
Försvarsmakten. 
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Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti ja alue, jossa tuulivoimalan lavat voivat 
yltää alimmillaan 60 metrin korkeuteen. 

Riktgivande plats för ett vindkraftverk samt område där vindkraftverkets 
rotorblad som lägst kan nå ned till 60 meters höjd. 

 

Tuulivoimalan numero. 

Vindkraftverkets nummer. 

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 

Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. 

 

Sähkölinja. 

Merkinnällä osoitetaan nykyinen sähkölinja. 

Elledning. 

Med beteckningen anvisas den befintliga elledningen. 

 

Suojavyöhyke. 

Merkinnällä osoitetaan voimalinjan suojavyöhyke. Voimalinjaa häiritsevää 
rakentamista ei saa rakentaa suojavyöhykkeelle. 

Skyddszon. 

Med beteeckningen anvisas kraftledningens skyddszon. Byggnation som 
stör kraftledningen får inte uppföras i skyddszonen. 

 

Ohjeellinen maakaapeli. 

Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen maakaapeliyhteys. Uusien sähkölinjojen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset luontoarvoihin. 

Riktgivande jordkabel. 

Med beteckningen anges en riktgivande jordkabelförbindelse. Vid planering 
av nya elledningar ska konsekvenserna för naturvärdena beaktas. 

 

Ohjeellinen sähköasema. 

Riktgivande elstation. 

 

Ohjeellinen ulkoilureitti. 

Riktgivande friluftsled. 

 

Nykyinen tielinjaus. 

Nuvarande vägsträckning. 

 

Ohjeellinen uusi tai merkittävästi parannettava tielinjaus ja maakaapeli. 

Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen uusi tai merkittävästi parannettava tieyh-
teys, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa myös maakaapeli. Uusien teiden ja 
parannettavien tieyhteyksien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutuk-
set luonnonarvoihin. 

Riktgivande ny vägsträckning eller vägsträckning som kräver betydlig för-
bättring och 

jordkabel. Beteckningen anger riktgivande ny vägförbindelse eller vägför-
bindelse som kräver betydlig förbättring. I anslutning till vägförbindelsen 
kan också en jordkabel placeras. Vid planering av nya vägar samt vägför-
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bindelser som ska förbättras ska konsekvenserna för naturvärdena beaktas. 

 

Kunnan raja. 

Kommungräns. 

 

Yleiskaava-alueen raja. 

Generalplaneområdets gräns. 

 

Alueen raja. 

Områdesgräns. 

 

Osa-alueen raja. 

Gräns för delområde. 

 

5.2.1 Yleiset määräykset 

Tätä osayleiskaavaa saa käyttää osayleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan 
myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). 

Tuulivoimaloiden toteutuksessa on otettava huomioon erityisesti maisema ja pyrittävä lieventä-
mään haitallisia vaikutuksia. 

Uusia asuin- ja loma-asuinrakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa 
alueille, joille voi aiheutua ohjearvot ylittävää melua. 

Tuulivoimaloiden käytön päätyttyä tuulivoimatoimijan on purettava voimalat rakennusvalvonnan 
määräämässä kohtuullisessa ajassa ja rakennuspaikka ympäristöineen on ennallistettava suunni-
telman 

mukaisesti. 

Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +340 metriä (mpy). Maan-
käyttö- ja rakennuslain 16 §:n nojalla määrätään, että osayleiskaava-alue on suunnittelutarve-
aluetta. 
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6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ennakkoon toteutumisen merkittävät vaikutukset tehtäessä 
kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioinnissa kaavan vaikutuksia verrataan nykytilaan. 
Kaavan vaikutusten arvioinnista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä –asetuksessa 
MRL 9 § ja MRA 1 §. 

Vaikutusarvioinnin toteuttaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. "Kaavan tulee perus-
tua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelmien ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lu-
kein yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia" (MRL 9 §. 

6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Kaava-alue sijoittuu metsätalousvaltaiselle alueelle. Kaava-alueella sijaitsee yksi käytöstä pitkään 
poissa ollut asuinrakennus. Rakennuksen käyttötarkoitus on muutettu talousrakennukseksi. Alu-
een läheisyydessä sijaitsee yksittäisiä loma-asuntoja ja vakituisia asuntoja. Alue sijaitsee taaja-
ma-alueiden ulkopuolella, eikä alueelle sijoitu yhdyskuntarakenteelle tärkeitä toimintoja. 

Kaava-alue säilyy edelleen pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena, eikä alueelle 
ole suunnitteilla muuta seudullisesti tai paikallisesti merkittävä maankäyttöä.  

Tuulivoimaloiden ja niille rakennettavan huoltotiestön rakentaminen saattaa parantaa metsäta-
louden harjoittamisen edellytyksiä alueella. Tuulivoimaloille rakennettua tieverkkoa voidaan käyt-
tää puiden kuljettamiseen ja tuulivoimalan rakennuskenttää varastointiin. 

Voimalaitokset, huoltotiet ja maakaapelit vaativat aluevarauksia ja laajentavat siten teknisen 
huollon verkostoja. Kaavassa osoitettavan maankäytön toteutuminen, kuten tuulivoimaloiden 
alueiden rakentaminen ei edellytä yhdyskuntarakenteen hajauttamista, eikä uusien asuin-, virkis-
tys- tai palveluiden toteuttamista. Kaavan toteuttamisesta ei aiheudu merkittäviä yhdyskuntara-
kenteeseen kohdistuvia vaikutuksia. 

Osayleiskaava ei ole ristiriidassa voimassa olevan maakuntakaavan kanssa. Uudenmaan maakun-
takaavassa ja vaihemaakuntakaavoissa pääosalle kaava-aluetta ei ole esitetty maankäyttövara-
uksia. Tuulivoimalat on sijoitettu siten, että voimassa olevissa maakuntakaavassa osoitettu ki-
viainesten ottoalue (EOk) sekä viheryhteystarve ovat toteutettavissa. 

Tuulivoima-alueen toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntarakennetta hajauttavien uusien liikenne-
väylien toteuttamista tai muutoksia päätieverkkoon. Alueen sisällä voidaan käyttää olemassa 
olevia metsäteitä, jotka kunnostetaan ja hoidetaan tuulivoima-alueen elinkaaren ajan pääsään-
töisesti tuulivoimatoimijan kustannuksella. Tarvittavien uusien teiden määrä on suhteellisen pieni 
ja vaikutusta voidaan pitää koko hankkeen mittakaava huomioiden merkitykseltään vähäisenä. 

Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää noin 4000 – 5000 m² laajuista tasaista aluetta. Raken-
nuspaikkojen tasaista avointa aluetta on mahdollista hyödyntää sopimusten mukaan esimerkiksi 
matalien puiden kasvattamiseen tai muuhun sopimuksen mukaiseen käyttöön. 

Alueelta voidaan liittyä olemassa olevaan 110 kV sähköverkkoon. Sähkönsiirtoa varten rakennet-
tava sähköasema sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle. Voimaloilta sähköasemalle on rakennettava 
maakaapelit, jotka voidaan kaava-alueella sijoittaa maan alle voimaloille johtavien huoltoteiden 
yhteyteen. Sähkönsiirron johtaminen ei edellytä kaavoitusta, mutta sähkönsiirtoa varten tarvitta-
vat yhteydet merkitään kaavaan ja otetaan huomioon alueen muun maankäytön suunnittelun 
yhteydessä. 

6.2 Vaikutukset vakituiseen ja loma-asumiseen 

Alueella ei ole vakituista tai loma-asumista.  

Tuulivoimalat on sijoitettu niin, ettei niistä aiheudu haitallisia melu- tai välkevaikutuksia kaava-
alueen ulkopuolella olevaan asumiseen ja loma-asumiseen. Alueelle suunniteltujen tuulivoimaloi-
den etäisyys lähimmästä asunnosta on yli 1000 metriä, samoin kuin lähimmästä loma-asunnosta. 
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6.3 Vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan sekä palveluihin 

Tuulivoima-alueen rakentaminen on merkittävä investointi. Sillä on laajat vaikutukset seutukun-
nan ja Suomen talouselämään. 

Rakentamisen aikana työllisyysvaikutuksia muodostuu maanrakennustöistä, kuljetuksista, asen-
nustyöstä ja palveluista. Käytön aikana työllistävät huoltoon ja käyttöön sekä niihin liittyvät pal-
velut. Työpaikkoja on arvioitu syntyvän kunnossapito- ja huoltoalalle. Näillä aloilla työllistävä 
vaikutus kestää läpi tuulivoimalan käyttöiän. 

Tuulivoima-alueella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen nykyisiin elinkeinoihin ja työpaikkoihin. 
Tuulivoimaloiden rakentaminen ei aiheuta tarvetta kunnassa uusien palveluiden järjestämiselle. 

Vaikutukset Greggbölen kalliokiviainesten ottoon on arvioitu osana yhteisvaikutuksia luvussa 
6.26.2. 

6.4 Vaikutukset virkistykseen 

Rakentamisen aikana ihmisten liikkumista alueella joudutaan rajoittamaan. Vaikutus on paikalli-
nen ja tilapäinen. 

Virkistyskäyttöä voivat häiritä maiseman ja äänimaailman muuttuminen, varjostus, tuulivoima-
loiden rakennustöistä aiheutuvat häiriöt tai rakentamisen aiheuttamat muutokset ympäristössä. 
Jokamiehen oikeudet ovat alueelle edelleen voimassa ja marjastus, sienestys ja metsästys ovat 
alueella mahdollisia edelleen. 

6.5 Vaikutukset liikenteen järjestämiseen ja liikenneturvallisuuteen 

Suunnitellun maankäytön liikenteen järjestäminen ei edellytä muutoksia alueelliseen päätieverk-
koon. Alueen sisällä käytetään ensisijaisesti jo olemassa olevia teitä, jotka kunnostetaan ja hoi-
detaan tuulivoima-alueen elinkaaren ajan pääsääntöisesti tuulivoimatoimijan kustannuksella. 

Tuulivoima-alueella ei ole toiminnan aikaisia vaikutuksia liikenteeseen. Alueen toiminnan aikaiset 
huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautolla ja huoltokäyntejä odotetaan olevan noin kolme 
vuodessa jokaista voimalaitosta kohti. 

Tuulivoimapuiston vaikutukset liikenteeseen, liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen ovat ra-
kentamisen aikaisia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää rakennusmateriaalien, 
työkoneiden ja tuulivoimaloiden osien kuljettamista. Tällöin liikennemäärä ja raskaan liikenteen 
kuljetukset lisääntyvät lähialueilla. Työmaaliikennettä aiheutuu myös työntekijöiden työmatkalii-
kenteestä ja työkoneiden liikkumisesta. Osa maa-aineksista on mahdollista saada lähialueelta, 
joten liikenteen suuntautumista ei voida tarkemmin määritellä ennen tarkempia suunnitelmia. 
Rakentamisen aikana raskaan liikenteen määrä alueella kasvaa nykyisestä. 

Huomattavat liikennevaikutukset kohdistuvat pienelle alueelle, Vanhakyläntielle ja Heskerintielle, 
ja ovat lyhytkestoisia. Porvoon moottoritielle kohdistuvat vaikutukset ovat pienempiä. Liikenne-
määrät palautuvat lähes aikaisempaan tasoon tuulivoima-alueen valmistumisen jälkeen, joten 
liikennevaikutusten merkittävyys on kokonaisuudessaan vähäinen.  

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikainen liikenne ja rakentamiseen liittyvät kuljetukset tehdään 
Porvoon moottoritien ja edelleen Vanhakyläntien ja Heskerintien kautta. Moottoritiellä raskaan 
liikenteen kuljetusten lisäys on tien keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen verrattuna vähäis-
tä. Voimaloiden rakentamisen aikana moottoritiellä kulkee raskaan liikenteen lisäksi muuta lii-
kennettä hidastavia erikoiskuljetuksia. Erikoiskuljetusten aiheuttamat poikkeustilanteet liiken-
teessä ovat tilapäisiä ja hetkellisiä eikä niillä ole kovin merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuu-
teen. Erikoiskuljetusten vuoksi lähinnä liikenteen sujuvuus saattaa hetkellisesti vaikeutua. 

Liikenteen aiheuttamia riskejä ja haittoja voidaan vähentää ajoittamalla erikoiskuljetukset ja 
raskas liikenne sellaisiin aikoihin, jolloin niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Tuulivoi-
ma-alueen arvioitu rakentamisaika on noin 12 kuukautta, mikä on rakentamisaikaisten liikenne-
vaikutusten kesto. 

Tuulivoimaloiden etäisyydet valtatiestä ovat suuremmat kuin edellytetään Liikenneviraston tuuli-
voimaohjeessa (8/2012). Lähimmäksi moottoritietä sijoittuvat tuulivoimalat numerot 1 ja 3, joi-
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den molempien etäisyys moottoritiestä on 300 metriä. Suunnitellut tuulivoimalat eivät haittaa 
tienkäyttäjän näkemää, eivätkä aiheuta törmäysvaaraa. 

 

Kuva 6-1. Tuulivoimalan osien (konehuone ja napa) kuljetus 

6.6 Vaikutukset lentoliikenteeseen 

Tuulivoima-alueen rakentamisesta ei aiheudu vaikutuksia lentoliikenteeseen. 

Lähin lentoasema on Helsinki-Vantaan lentoasema (65 km). Lentoasemien osalta on määritelty 
esterajoituspinnat lentoasemien ympärillä. Lentoasemien esterajoituspinnat ulottuvat kiitotien 
suunnassa 15 kilometrin etäisyydelle ja kiitotien sivuilla kuuden kilometrin etäisyydelle, joten 
tällä tuulivoimakaavalla ei ole vaikutusta Helsinki-Vantaan lentoaseman esterajoituspintoihin. 

Kaavassa osoitetaan suurin sallittu huippukorkeus (+270 m) merenpinnasta mitattuna. 

Kaavasta tullaan hakemaan lentoestelausuntoa ja -lupaa Trafilta ehdotusvaiheessa. 

Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti. Len-
toestemerkinnöistä on ohjeistettu Trafin lausunnossa. 

Tuulivoimaloita koskevan kaavamääräyksen mukaan: ”Ennen kunkin tuulivoimayksikön rakenta-
mista on haettava ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukainen lentoestelupa.”. 

6.7 Vaikutukset puolustusvoimien toimintaan 

Suomen Tuulivoima Oy on saanut puolustusvoimien pääesikunnan operatiiviselta osastolta lau-
sunnon 13.8.2015 koskien Vanhakylän tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä. Lausunnossa 
todettiin seuraavaa: 

" Pääesikunnan operatiivisella osastolla on valmisteltu puolustusvoimien lopullinen kanta hank-
keen hyväksyttävyydestä. Lausunnossa on arvioitu hankkeen vaikutukset puolustusvoimien jouk-
kojen ja järjestelmien käyttöön. Lausunnossa on otettu huomioon puolustushaarojen ja Puolus-
tusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen laatimat alueelliset tarkastelut, joissa arvioidaan vai-
kutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoi-
mien radioyhteyksiin.  

Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Ilmavoi-
mien Esikunnan asiantuntijan antaman lausunnon mukaan, kyseisen hankkeen tuulivoimaloista 
aiheutuvien tutkavaikutusten arvioidaan olevan kuitenkin niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu mer-
kittävää haittaa aluevalvonnalle. Lisäksi puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien topogra-
fisten tarkastelujen perusteella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueel-
lisiin toimintaedellytyksiin, sotilasilmailuun eikä puolustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyk-
siin.  

Loviisan Vanhakylän alueen tuulivoimahankkeen rakentamista koskevassa suunnittelussa on sel-
vitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Tämän perusteella Pääesikunta tote-
aa, että hankkeen suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittäviä vaiku-
tuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien 
koulutukseen ja käyttöön eikä sotilasilmailuun. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mu-
kaisten tuulivoimaloiden rakentamista Loviisan Vanhakylän alueelle." 
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6.8 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun ympäristöön. Kaava-alueella olevat nykyiset 
rakennukset voidaan säilyttää kaavan toteutuessa. 

Suunnitellut tuulivoimalat eivät rajoita vaikutusalueen kiinteistöjen käyttöä, eivätkä aiheuta koh-
tuutonta haittaa nykyiselle maankäytölle. 

6.9 Vaikutukset tekniseen huoltoon 

Kaavan mahdollistama tuulivoimarakentaminen edellyttää muutoksia tekniseen huoltoon. Muiden 
maankäyttötoimintojen osalta nykyiset verkostot ja yhteydet ovat riittävät, eikä kaavalla niiden 
osalta ole vaikutuksia teknisen huollon järjestämiseen. 

Tuulivoimaloiden alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein, jotka rakennetaan alu-
een tiestöä noudattaen. Tuulivoima-alue on tarkoitus liittää maakaapelilla Porvoon Sähköverkko 
Oy:n Tjusterbyn haaran sähköasemaan, joka sijaitsee suunnittelualueesta kaakkoon noin kuuden 
kilometrin etäisyydellä. 

Tuulivoimaloita palvelemaan tarvitaan lisäksi rakennus- ja huoltotieverkosto. Huoltoteitä pitkin 
kuljetetaan tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat rakennusmateriaalit ja pystytyskalusto. 
Rakentamisvaiheen jälkeen tiestöä käytetään sekä voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin 
että paikallisten maanomistajien tarpeisiin. Huoltotieverkoston alustavissa suunnitelmissa on 
hyödynnetty mahdollisimman paljon alueen nykyistä tiestöä. 

6.10 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

6.10.1 Arviointimenetelmät 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila, analysointi ja vaikutusten arviointi on selvitetty kaa-
voituksen yhteydessä ja raportoitu kaavaselostukseen. 

Tuulivoimakaavan vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on selvitetty karttatarkastelu-
jen ja -analyysien, näkemäalueanalyysin (Liite 7), näkymäsektoritarkastelujen sekä maasto-
käyntien avulla. Maisema-analyysissä on tarkasteltu kartta- ja ilmakuvatarkasteluna muun mu-
assa alueen peitteisyyttä, tärkeitä reunavyöhykkeitä, näkymiä, avoimia ja sulkeutuneita maise-
matiloja sekä maiseman solmukohtia ja häiriötekijöitä. Visuaalisten muutosten arvioimisessa on 
käytetty apuna etäisyysvyöhykkeitä, joilla maisemavaikutukset ovat erilaiset. Maisemavaikutuk-
sia on tutkittu ja havainnollistettu valokuvasovitteiden avulla. Valokuvasovitteet on esitetty liit-
teessä 5. 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ei ole käytössä täysin 
objektiivisia tai kokonaisuuden kattavia laskennallisia menetelmiä. Tuulivoimaloiden maisemaan 
aiheuttamien visuaalisten vaikutusten kokeminen on subjektiivista ja sen vuoksi muun muassa 
vaikutusten merkittävyyden ja vaikutustavan arvioiminen on haastavaa. Vaikutusten kokemiseen 
vaikuttavat muun muassa henkilön suhde kyseiseen alueeseen, aiheeseen liittyvä tietämys ja 
mielenkiinto sekä henkilökohtaiset perusteet kyseisen alueen arvostamiseen. Kulttuuriympäris-
tössä vaikutukset voivat kohdentua kulttuuriympäristön luonteeseen, ymmärrettävyyteen ja ker-
tovuuteen sekä kulttuuriympäristön eri elementtien välisiin toiminnallisiin ja visuaalisiin yhteyk-
siin. 

6.10.2 Vaikutusmekanismit 

Maisemavaikutuksia ovat muutokset maiseman rakenteessa, luonteessa ja laadussa. Visuaali-
nen maisema eli maisemakuva on yksi osatekijä maisemassa, johon pääosa tuulivoimaloiden 
maisemavaikutuksista kohdistuu. Maisemavaikutuksia ovat myös vaikutukset maisemarakentee-
seen sekä ihmisten maiseman arvostukseen. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset voivat näkyä sekä lähi- että kaukomaisemassa. Vaiku-
tus lievenee etäisyyden kasvaessa. Häiritsevintä tuulivoimaloiden näkyminen voi olla silloin, kun 
ne hallitsevat maisemaa. Tuulivoimaloiden hallitsevuuteen vaikuttavat muun muassa ympäristön 
ominaisuudet ja tuulivoimaloiden etäisyys katselupisteestä. 

Yleistäen tuulivoimala voi hallita merkittävästi maisemaa alle viiden kilometrin etäisyydellä, mikä-
li näkemäesteitä ei ole. Selkeällä säällä tuulivoimaloista erottaa 5-10 kilometrin säteellä roottorin 
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lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike korostaa. 15–20 kilometrin etäisyydellä lapoja ei voi enää 
havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa noin 20–30 kilometrin päähän. 
Voimalan koko vaikuttaa vaikutusvyöhykkeen laajuuteen. 

Säätilalla, vuoden- ja vuorokauden ajalla (valon suunta ja määrä, sade, pilvisyys, sumu jne.) on 
merkittävä vaikutus näkyvyyteen. Myös maapallon kaarevuudella on lievä vaikutus näkyvyyteen 
lähinnä merialueilla. 30 kilometrin etäisyys on suurin mahdollinen etäisyys, josta tuulivoimala voi 
ylipäätään näkyä tasaisessa maastossa. 

Kulttuuriympäristövaikutuksina voidaan visuaalisten maisemavaikutusten ohella tunnistaa 
muun muassa seuraavia: välittömät, kulttuuriympäristöä muokkaavat fyysiset tai toiminnalliset 
toimenpiteet (ympäristön, toiminnallisten yhteyksien tai niiden kokemisen tuhoutuminen), välilli-
set muutokset kulttuuriympäristöön (kulkutapojen muutos, muuttuneet olosuhteet kulttuuriym-
päristön kehittämiselle, alkuperäisten toimintojen päättyminen) sekä vaikutukset alueen elämyk-
sellisyyteen. Kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset voivat aiheutua joko kyseisen kulttuu-
riympäristöalueen sisällä tapahtuvista muutoksista tai sen ulkopuolella tapahtuvista, kulttuuriym-
päristöön heijastuvista muutoksista. 

6.10.3 Lentoestevalot 

Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Asennettavan 
lentoestevalon valaistusteho ja valon tyyppi määräytyy lentoesteen korkeuden ja lentoesteen 
sijainnin mukaan. Kokonaiskorkeudeltaan yli 150-metrinen voimalaitos tulee Trafin lentoestemer-
kintöjä koskevien ohjeiden (12.11.2013) mukaan varustaa päivällä ja yöllä käytössä olevilla len-
toestevaloilla. Päivävalo on suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo ja yövalo suuritehoinen vilkku-
va valkoinen tai keskitehoinen vilkkuva / kiinteä punainen valo. Ohjeistuksessa esitetyistä valo-
vaihtoehdoista kiinteä punainen valo aiheuttaa vähiten huomiota ympäristöön. Kyseiset lentoes-
tevalot asennetaan tuulivoimalan konehuoneen päälle eli ne sijaitsevat voimaloiden napakorkeu-
della. 

Koska hankkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden maston korkeus on yli 105 metriä maanpinnas-
ta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, alle 52 metrin vä-
lein. Tornivaloista vähintään kahden valon tulee näkyä kaikista ilma-alusten lähestymissuunnista. 

Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi yhtenäisen tuulivoima-alueen lentoestevalot 
voidaan ryhmitellä siten, että alueen reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettä-
vien tehokkaampien valaisinten kehä (suuritehoisella vilkkuvalla, valkoisella valolla varustettujen 
voimaloiden etäisyys toisistaan on oltava alle 2 km) ja kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden 
lentoestevalot voivat olla pienitehoisia, jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Tuulivoima-
alueen sisällä merkittävästi muita korkeampi voimala tulee merkitä tehokkaammin estevaloin. 
Tuulivoima-alueen lentoestevalojen tulee välähtää samanaikaisesti. 

Hyvissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalon nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 prosent-
tiin näkyvyyden ollessa yli 5000 metriä ja 10 prosenttiin näkyvyyden ollessa yli 10000 metriä, 
mikä vähentää ympäristöön välittyvää valomäärää. Ilmailumääräys AGA M3-6 määrittää maksi-
miarvot lentoestevalon pystysuuntaiselle valokeilalle. B-tyypin suuritehoisissa lentoestevaloissa 
pystysuuntaisen valokeilan tulee olla 3-7 astetta. Näin minimoidaan valomäärän suuntautuminen 
kohti maanpintaa sekä taivasta. Tietyissä sääolosuhteissa lentoestevalon valo voi heijastua voi-
malaa ympäröivistä pilvistä tai sumusta. 

6.10.4 Vaikutukset lähivaikutusalueella, etäisyys voimaloista alle 6 km 

Tuulivoimaloiden voimakkaimmat maisemavaikutukset kohdistuvat lähimaisemaan ja tuulivoima-
loita lähimpinä sijaitsevalle asutukselle. Voimalat sijoittuvat pääosin metsäiselle selännealueelle, 
jolloin voimaloiden läheisyydessä on aivan voimalan pystytyspaikkaa lukuun ottamatta puustoa, 
joka peittää näkymiä. Voimaloista T6 sijoittuu peltoalueen keskelle, jolloin puustoista vyöhykettä 
ei ole peittämässä näkymiä voimalalle suunnittelualueen sisäisessä maisemassa. Tuulivoimaloi-
den rakentamisaloiksi tarvitaan nykyisellä tekniikalla noin 60 x 80 metrin alueet. Tältä alueelta 
puusto on raivattava kokonaan ja pinta on tasoitettava. Suunnittelualueen keskiosan peltoalueen 
lisäksi suunnittelualueella on joitakin hakkuuaukeita, joilta osa voimaloista näkyy selvästi. Muu-
toin kaava-alue on metsäistä aluetta ja tuulivoimaloille ei avaudu avoimia näkymiä. Tuulivoima-
loiden pystytystä varten raivattava alue muuttuu voimakkaasti rakentamisen myötä. Tämä kos-
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kee vain tuulivoimaloiden välitöntä lähiympäristöä eikä aiheuta merkittäviä muutoksia laajem-
massa maisemassa. 

Tuulivoima-alueella tai sen läheisyydessä liikkujalle tuulivoimalat näkyvät eri tavoin. Teillä tai 
muilla reiteillä, joilla kuljetaan kohti tuulivoimaloita, maiseman muutos koetaan voimakkaampa-
na, kuin osuuksilla, joilla tuulivoimalat jäävät sivuun päänäkymälinjasta. Tuulivoimaloiden vaiku-
tus maisemaan koetaan eri tavalla liikuttaessa eri nopeudella. Esimerkiksi kävellessä kohti tuuli-
voimaloita, ne näkyvät pidempään ja lapojen pyörimisliike saattaa vaikuttaa häiritsevältä omaan 
liikenopeuteen verrattuna. Sen sijaan autolla liikuttaessa oma liikenopeus on suurempi, eikä la-
pojen pyörimisliike tunnu häiritsevältä. 

Seuraavassa on kuvailtu paikkoja ja alueita, joilta voi avautua tuulivoimaloiden suuntaan näky-
miä ja joissa teoreettisen näkyvyysanalyysin perusteella näkyy suunnitellun hankkeen tuulivoi-
maloita tai niiden osia. 

Kaava-alueella ei sijaitse asutusta (Liite 6, kuva 4). Kaava-alue on maisematilaltaan pääosin sul-
keutunutta, mutta kaava-alueella sijaitsee peltoalue ja muutamia hakkuuaukeita, jotka mahdol-
listat avoimia näkymiä kaava-alueen sisäisessä maisemassa. Välittömästi kaava-alueen kaak-
koispuolella sijaitsee soiden ympäröimä asumaton Terviksträsket –järvi. Suoraa näköyhteyttä 
tuulivoimaloiden ja järven välille ei muodostu alueiden välillä kasvavan puuston vuoksi. Tuulivoi-
maloita tai osia niistä on nähtävissä järveltä metsänrajan yläpuolella lännen ja pohjoisen välisellä 
sektorilla. 

Porvoon moottoritie sijoittuu kaava-alueen luoteispuolelle. Tuulivoimaloita tai osia niistä voi nä-
kyä monin paikoin moottoritiellä liikuttaessa sekä Loviisan että Porvoon suunnilla. Moottoritieltä 
ei kuitenkaan avaudu laajoja avoimia näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan ja tuulivoimaloita tai 
osia niistä on pääosin nähtävissä vain metsänrajan yläpuolella. 

Kaava-alueelta ja edelleen moottoritieltä pohjoiseen siirryttäessä metsäinen selännealue vaihtuu 
avoimeksi Erlandsbölen ja Vanhakylän vanhaa asutusta omaavien kylien peltoalueeksi. Peltoalu-
een runkona toimii viljelylaaksoa halkova Porvoontie. Alueen asutus on keskittynyt peltojen poh-
joislaidoille ja teiden varsille. Näkymät suuntautuvat alueella liikuttaessa pääosin Porvoontien 
suuntaisesti, mutta etenkin itäosassa näkymiä suuntautuu myös tuulivoimaloiden suuntaan. Tuu-
livoimalat näkyvät alueella voimakkaimmin Porvoontieltä pohjoiseen poikkeavalta Bondbacken –
tieltä. Viljelyalueen ylärinteeltä tuulivoimalat näkyvät etelän suunnalla muodostaen kapean sek-
torin peltoaluetta rajaavalle selänteelle (Liite 5, kuvauspaikka 1). Tasainen metsänraja muodos-
taa selkeän jalustan tuulivoimaloille. Tarkastelupaikasta tuulivoimalat eivät hallitse maisemaa 
katseen kiinnittyessä lähimaiseman ja viljelyalueen elementteihin. 

Erlandsbölestä pohjoiseen sijoittuu Pålbölen alue, jonka peltojen pohjoislaidoilta osia tuulivoima-
loista voi olla paikoin nähtävissä. Alueelta tai alueen läheisiltä järviltä ei avaudu sellaisia pitkiä 
avoimia näkymiä etelään tuulivoimaloiden suuntaan, joissa tuulivoimalat olisivat hallitsevia ja 
aiheuttaisivat vähäistä suurempia vaikutuksia. 

Vanhakylästä itään sijaitsee Koskenkylä, jonka alueen rakennuskanta, maaston vaihtelevat pin-
nanmuodot ja puusto estävät avoimien näkymien avautumisen tuulivoimaloille. Tuulivoimaloista 
ei aiheudu vaikutuksia Koskenkylän alueelle. 

Kaava-alueesta itään Vanhakyläntien varrelle sijoittuu peltoalueita ja hajaluonteista asutusta. 
Tuulivoimaloita tai osia niistä on nähtävissä peltojen itälaidoilta lännen suunnalla silloin, kun län-
tinen metsänraja ei estä tuulivoimaloita näkymästä. Peltoalueen ylittää 400 kV voimajohdot, jot-
ka ovat alueen maisemakuvassa hallitsevia elementtejä. Tervikin alueelta laaditussa havainneku-
vassa vain muutamien tuulivoimaloiden lapoja on havaittavissa metsänrajan yläpuolella aiheutta-
en vain vähäisiä kaukomaisemavaikutuksia (Liite 5, kuvauspaikka 2). 

Siirryttäessä Vanhakyläntien varren peltoalueilta edelleen itään Pernajanlahti monipuolistaa tuuli-
voimahankkeen lähivaikutusalueen maisemakuvaa. Merenlahden pienipiirteisyyden ja sokkeloi-
suuden vuoksi merenlahdelta ja sen rantojen loma-asutukselta avautuu vain paikoin pitkiä avoi-
mia näkymiä. Näkymät tuulivoimaloiden suuntaan painottuvat merenlahden itärannoille. Näkyes-
sään tuulivoimaloita näkyy metsänrajan yläpuolella läntisessä horisontissa kapeana sektorina. 
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Kaava-alueesta runsaan kolmen kilometrin etäisyydellä etelässä sijaitsevat Renumin ja Järvikylän 
kylät ja edelleen 5-6 kilometrin etäisyydellä Sannaisten ja Jakarin kylät. Kyseisillä kylillä on van-
haa rakennuskantaa ja monet pihapiireistä ovat vanhoja talonpaikkoja. Jakarin ja Sannaisten 
kyliltä sekä niiden väliseltä asutulta alueelta ei juuri avaudu pitkiä avoimia näkymiä tuulivoima-
loiden suuntaan eikä tuulivoimaloista juuri aiheudu kylille maisemallisia vaikutuksia. Renumin 
kylä koostuu avoimesta peltoalueesta ja sen reunojen asutuksesta. Tuulivoimaloiden näkyvysalu-
eet kohdistuvat peltoalueen etelälaidalle ja sen asutukselle. Alue ja sen rakennuskanta on melko 
pienipiirteistä, johon pohjoisen suunnalla maiseman taustalla näkyvät tuulivoimalat eivät istu 
kovin hyvin aiheuttaen paikoin vähäistä suurempia maisemavaikutuksia. Kylän eteläosassa sijait-
see nykyisellään 110 kV voimajohto, joka avoimelle alueelle sijoittuessaan on lähimaisemaa hal-
litseva elementti. Järvikylän alueella tuulivoimaloita tai osia niistä voi näkyä lähinnä Renstandst-
räsket –järven etelärannalta ja paikoin niiltä kohdin kylän peltoaluetta, josta avautuu pitkä estee-
tön näkymä tuulivoimaloiden suuntaan. 

Kaava-alueesta länteen ei sijaitse laajoja näkyvyysalueita. Myllykylänjärven länsirannoilta ja sen 
loma-asutukselta tuulivoimaloita tai osia niistä näkyy paikoitellen. Tuulivoimaloiden näkymiseen 
idän suunnalla vaikuttaa järven itärannan kallioiden korkeus. Monin paikoin korkeat kalliomäet ja 
niiden päällä kasvava puusto estää näkymät tuulivoimaloille. Järven pohjoispään länsirannan 
tarkastelupisteestä lähimmät tuulivoimalat näkyvät selvästi matalan metsänrajan yläpuolella. 
(Liite 5, kuvauspaikka 3). Rantaviivalla siirryttäessä etelään päin kallioselänne peittää tuulivoima-
lat taakseen. 

6.10.5 Vaikutukset kaukoalueella, etäisyys voimaloista yli 6 km 

Niille alueille, joille voimalat vielä erottuvat selkeinä elementteinä kaukomaisemassa, muuttuu 
katseltavan kaukomaiseman identiteetti luonteeltaan modernimmaksi tuotantomaisemaksi. Etäi-
syydestä johtuen yli kuuden kilometrin päähän ulottuvalla alueella voimalat eivät enää hallitse 
maisemakuvaa eikä voimaloilla ole merkittävää vaikutusta maiseman hierarkiaan. Lähimaiseman 
elementeillä on voimakkaampi vaikutus maiseman koettuun identiteettiin kuin kaukomaiseman 
tuulivoimaloilla. Suurimittakaavaisessa ympäristössä, kuten metsäisten selänteiden rajaamissa 
laajojen peltoaukeiden maisemissa tai avoimella merenlahdella, tuulivoimalat eivät poikkea mer-
kittävästi jo olevan ympäristön mittakaavasta. Voimalat eivät muodosta kaukomaisema-alueella 
horisonttiin leveää sektoria voimaloiden ryhmittelyn ja vähäisen määrän vuoksi, vaan voimalat 
näkyvät horisontissa yksittäisenä tiiviinä ryhmänä. Suuren kokonsa vuoksi tuulivoimalat voivat 
kuitenkin näyttää olevan todellista lähempänä, koska niiden korkeus ei vertaudu muihin maise-
man elementteihin mastoja lukuun ottamatta.  

Seuraavassa on kuvailtu paikkoja ja alueita, missä teoreettisen näkyvyysanalyysin mukaan näkyy 
tuulivoimaloita ja mistä avautuu suunniteltujen tuulivoimaloiden suuntaan laajojen avoimien alu-
eiden suuntaisia näkymiä. Suunnitellut tuulivoimalat näkyvät kaukomaisemassa laajoilta peltoau-
keilta ja peltoaukeiden laidoilta sekä merenlahdilta. Kaukomaisemassa voimalat näkyvät aina 
metsän ja maaston muotojen osittain peittäminä. 

Suunnitelluista tuulivoimaloista koilliseen ja Koskenkylästä pohjoiseen avautuu vaihteleva Kos-
kenkylänjokilaakso avoimine viljelyalueineen (Liite 6, kuva 5). Jokilaaksomaiseman on paikoin 
hyvin avointa ja mahdollistaa pitkiäkin näkymiä. Näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan avautuu 
Malmgårdin, Rumpilan ja Liljendalin tienoilla rajatuilta alueilta viljelyksien pohjoislaidoilta. Näky-
essään tuulivoimalat sijoittuvat lounaan suunnalle tarkastelupaikasta riippuen 8-15 kilometrin 
etäisyydelle kaukaiseen horisonttiin aiheuttaen korkeintaan vähäisiä maisemavaikutuksia. 

Suunnitelluista tuulivoimaloista kaakkoon sijoittuu Pernajanlahti, jonka luonne muuttuu lahden 
pohjukasta kaakon suuntaan siirryttäessä pienipiirteisemmästä ja sokkeloisesta suurpiirteisem-
mäksi ja avaraksi. Lahden rannoilla sijaitsevilta pelloilta sekä lahdelta avautuu monin paikoin 
näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. Pernajanlahden avautuessa myös pitkät kaukonäkymät 
mahdollistuvat, ja suunnitelluista tuulivoimaloista 10 – 15 kilometrin etäisyydellä mereltä sekä 
monilta loma-asutuilta saarilta tuulivoimaloita on nähtävissä luoteisessa horisontissa. 

Suunnitelluista tuulivoimaloista etelään sijoittuu kapea Pieni Pernajanlahti. Lahdelta ja paikoin 
sen etelärannan loma-asutukselta tuulivoimaloita on nähtävissä pohjoisessa horisontissa. 
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Ilolanjoki ja sen paikoin leveä ja avoin jokilaakso sijoittuu suunnitelluista tuulivoimaloista noin 6 
– 15 kilometrin etäisyydelle länteen ja luoteeseen. Ilmoissillan ja Nyypakan tienoilla peltoaluei-
den länsilaidoilta avautuu paikoin näkymiä tuulivoimaloille, jolloin tuulivoimaloita on nähtävissä 
pelloilta ja joiltakin pihapiireiltä itäisessä horisontissa. 

6.10.6 Vaikutukset arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympäristöalueisiin sekä –kohteisiin 

Seuraavassa on kuvattu vaikutukset suunnittelualuetta lähimmille valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti arvokkaille kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille sekä muille lähellä oleville kulttuu-
riympäristön arvoille. 

RKY 2009 

Teoreettisen näkyvyysanalyysin ja maastokäynnin perusteella Vanhakylän tuulivoimahankkeella 
ei arvioida olevan vaikutuksia lähivaikutusalueella (0-6 km) sijaitseville Koskenkylän ruukinalu-
eelle ja ruukinalueen hopeakaivokselle sekä Postimäelle ja Jakkarilan kartanolle (Liite 6, kuvat 3 
ja 4). Vaikutuksia ei arvioida kohdistuvan kaukomaisema-alueella (6-15 km) sijaitseville Yliken 
kylälle, Sjögårdin kartanolle, Särkijärven kylä- ja kartanomaisemalle, Fasarbyn kylälle, Sarvilah-
den kartanolle ympäristöineen (Norrsarvlax), Empire-Porvoon puutalokortteleille ja julkisille ra-
kennuksille, Vanhalle Porvoolle ja Porvoon linnamäelle, Porvoonjokilaakson kartano- ja kylämai-
semalle, Näsin hautausmaalle, Porvoon rautatieasemalle ja Sarvilahden kartanolle ympäristöi-
neen (Sarvilahti) (Liite 6, kuvat 3 ja 5). Näille alueille tuulivoimalat eivät teoreettisen näkyvyys-
analyysin mukaan näy lainkaan tai vain pienelle kohtaa, joka ei ole alueen arvokkainta aluetta. 

Tervikin kartano sijaitsee lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalan paikasta 2,8 – 5,0 kilometrin 
etäisyydellä idässä Pernajanlahden länsirannalla (Liite 6, kuvat 3 ja 4). Tervik on keskeinen osa 
Pernajanlahden keskiajalta periytyvää kartanokeskittymää. RKY-alue muodostuu muun muassa 
kaksikerroksisesta päärakennuksesta, muista pihapiirin rakennuksista, talousrakennuksista, puu-
tarha- ja puistoalueesta, tammikujasta ja kartanon pelloista. Näkyvyysanalyysin mukaan histori-
allisesti arvokkaimmille kohteille, päärakennukselle ja sen pihapiiriin ja pihapiiristä etäämmällä 
sijaitseville talousrakennuksille, tuulivoimalat eivät juuri näy. Kumpuileva maasto ja pihapiirissä 
kasvava puusto estää näkymiä avautumasta länteen tuulivoimaloiden suuntaan. Myöskään puu-
tarha- ja puistoalueelle, missä puuston reunustama joki muodostaa hienon elementin, tuulivoi-
malat eivät näkyvyysanalyysin mukaan näy. Kartanon alueelta poistuttaessa lounaan suuntaan 
Suomen pisimpänä pidettyä tammikujaa pitkin vain muutamien tuulivoimaloiden lapoja on ha-
vaittavissa lännen suunnalla metsänrajan yläpuolella (Liite 5, kuvauspaikka 2). Kartanon viljely-
alueella liikuttaessa tuulivoimaloita tai osia niistä on vastaavanlaisesti nähtävissä paikoitellen 
lännen suunnalla. Tuulivoimaloiden vaikutus Tervikin kulttuurimaiseman historiallisiin arvoihin jää 
vähäiseksi ja kartanomaiseman luonteeseen kohdistuu enintään osittaisia muutoksia. 

Husholmenin keskiaikainen linnasaari ympäröivine maisemineen sijaitsee suunnitelluista tuuli-
voimaloista lähimmillään 6,1 kilometrin etäisyydellä etelässä. Husholmen kuuluu parhaiten säily-
neisiin Ruotsin valtakunnan 1300-luvun jälkipuoliskon linnojen paikkoihin. Rakennetun kulttuu-
riympäristön kuvailutekstin mukaan Pienen Pernajanlahden pohjukan maisema on säilyttänyt 
linnankäytönaikaisen ilmeensä ja Husholmenin linnalta avautuu laaja näkymä, joka kuvastaa 
alueen keskiaikaista asutusrakennetta. Tuulivoimaloita tulee näkymään linnasaarelta ja sitä ym-
päröiviltä avoimilta pelloilta. Näkyessään tuulivoimalat sijoittuvat pohjoisen suunnalle Pienen 
Pernajanlahden takana nousevan selänteen taakse. Tuulivoimalat näkyvät alueelta avautuvassa 
laajassa avoimessa maisemassa kaukana ja kapeana sektorina. Tuulivoimaloiden näkyminen 
horisontissa ei vaikuta linnasaaren historiallisiin arvoihin tai vähäistä merkittävämmin alueelta 
avautuvan kulttuurimaiseman kokemiseen. 

Lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalan paikasta 6,2 – 7,9 kilometrin etäisyydellä kaakossa 
sijaitsee Tjusterbyn kartano. Näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimaloita tai osia niistä on nähtä-
vissä paikoin kartanoalueen länsi- ja eteläosan pelloille. Kartanon päärakennukselle, sen pihapii-
rille ja puistoon tuulivoimalat eivät näkyvyysanalyysin mukaan näy. Tjusterbyn kartanon luontee-
seen ei kohdistu muutoksia ja tuulivoimaloiden vaikutus kulttuurimaiseman arvoihin jää vähäi-
seksi. 

Lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalan paikasta 6,8 – 10,3 kilometrin etäisyydellä koillisessa 
sijaitsee Malmgårdin kartano. Malmgårdin kartano sijoittuu Koskenkylänjoen länsirannalle, mutta 
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RKY alue ulottuu myös Koskenkylänjoen kaakkoispuolelle. Alueella sijaitsee muun muassa 1800-
luvun historismiin tukeutuva päärakennus, suuria tiilisiä talousrakennuksia ja puisto. Poikkeuksel-
linen historiallinen ja maisemallinen kokonaisuus muodostuu sekä rakennuskannasta, kuu-
siaidoista ja puistosta sekä pelloista. Näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimaloita tai osia niistä voi 
näkyä paikoin RKY-alueen avoimille pelloille Myrskyläntien eteläpuolella ja toisaalta RKY-alueen 
aivan pohjoisosassa. Malmgårdin kartano sijoittuu alueen keskiosassa sijaitsevan mäen länsipuo-
lelle. Kartanoalueen historiallisesti arvokkaimmilta kohteilta, päärakennukselta, talousrakennuk-
silta, kartanon koillispuolen talouspihalta tai englantilaistyylisestä maisemapuistosta ei avaudu 
näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan lounaaseen eivätkä tuulivoimalat kyseisillä arvokohteille näy. 

Malmgårdin kartanon luonteeseen ja kokemukseen voi kohdistua korkeintaan osittaisia muutok-
sia niille alueille, joille kartanomaisemaan näkyvät tuulivoimalat muodostavat ympäristöön uuden 
ajallisen kerrostuman. Tuulivoimalat jäävät lounaaseen kaukaiseen horisonttiin erilliseksi koko-
naisuudekseen eivätkä tuulivoimalat muodostu kaukomaisemaa hallitseviksi elementeiksi. 

Pernajan kirkko ja pappila sijaitsee Suuren rantatien varrella Pernajanlahden itärannalla, suunni-
telluista tuulivoimaloista lähimmillään noin 8,9 kilometrin etäisyydellä idässä. Keskiaikainen har-
maakivikirkko on Pernajan kirkonkylän keskipiste. Sijoittuessaan lahden itärannalle tuulivoimaloi-
ta tai osia niistä on nähtävissä RKY-alueen ranta-alueelta, mutta ei alueen arvokohteilta. Ranta-
alueelta näkyessään tuulivoimaloita on nähtävissä kaukaisessa läntisessä horisontissa. Vaikutuk-
sia ei aiheudu. 

Suuri rantatie sijoittuu lähimmillään noin 1,9 kilometrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta 
tuulivoimalan paikasta pohjoiseen (Liite 6, kuvat 3, 4 ja 5). Suuri Rantatie, joka on rakennettu 
yhdistämään Turkua ja Viipuria, on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen 
maantieyhteys. Suuren Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuksista voi hyvin hahmottaa keski-
aikaisen tien kulkua halki Etelä-Suomen rannikkoalueen. Suuri osa rannikkoa seuraavasta, keski-
aikaisten kirkkojen, kartanoiden, satamapaikkojen ja muinaislinnojen kautta kulkevasta tiestä on 
edelleen käytössä. 

Suuri rantatie kulkee kaava-alueelta lounaasta Porvoon keskiaikaiselta kirkolta koillisen 
suuntaan Postimäelle (RKY-2009 alue) ja halkoo Porvoon ja Pernajan rajan metsäaluetta. 
Pernajassa tie jatkaa kaava-alueen pohjoispuolelle Vanhakylän viljelyaukealle, ja kaava-
alueesta koillisessa Koskenkylän ruukin (RKY-2009 alue) kohdalla se muodostaa osan ruu-
kinraittia. Kaava-alueesta idässä Pernajan kirkon ja pappilan (RKY 2009-alue) ohitettuaan 
tie jatkuu kohti Degerbytä eli nykyistä Loviisan kaupunkia. 

Näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimalat eivät näy valtaosaan Suurta rantatietä tien osuu-
della, joka sijoittuu tuulivoimaloiden vaikutusalueelle. Suuri rantatie mutkittelee Vanhakylän 
avoimella viljelyalueella. Tällä osuudella rantatietä tuulivoimaloita tai osia niistä on nähtä-
vissä monin paikoin etelän suunnalla. Rantatie ei sijoitu kohtisuoraan tuulivoimaloiden suun-
taan, joten näkyessään tuulivoimalat sijoittuvat tiellä liikuttaessa päänäkymäsuunnista sivuun. 
Tuulivoimalat eivät ole tienäkymissä hallitsevassa osassa eivätkä aiheuta juuri vähäistä 
merkittävimpiä vaikutuksia. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso 
(Ympäristöministeriö 1992) sijaitsee suunniteltujen tuulivoimaloiden koillis-, itä- ja kaakkoispuo-
lella lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä. Maisema-alue ulottuu sekä koillisen että kaakon 
suuntaan aina noin 21 kilometrin etäisyyksille saakka. Maisema-alue koostuu eteläosan Pernajan-
lahden rantojen laajoista viljelyksistä, ruovikkoisista rantakosteikoista ja pienipiirteisistä, kumpa-
reisista saaristomaisemista, sekä keski- ja pohjoisosan mutkittelevan metsänreunan rajaamasta, 
viljelykäytössä olevasta Koskenkylänjokilaaksosta, jossa nauha- ja ryhmäkyliksi tiivistynyt asutus 
keskittyy joen varteen. Alueen arvot perustuvat muun muassa jokilaakson ja merenlahden kult-
tuurimaisemaan, laajoihin yhtenäisinä säilyneisiin viljelyaukeisiin, keskiajalta periytyviin nauha- 
ja ryhmäkyliin, suuriin kartanoihin sekä ruukkeihin. 

Vaikutukset maisema-alueella merkittäville kohteille, kuten Koskenkylän ruukinalueelle sekä 
Malmgårdin-, Tervikin-, Tjusterbyn ja Sjögårdin kartanoille on arvioitu edellä rakennettujen kult-
tuuriympäristöjen (RKY 2009) yhteydessä. 
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Tuulivoimaloiden lähivaikutusalueelle (0-6 km) maisema-alueesta sijoittuu Pernajanlahden poh-
jukka ja sen rantojen viljellyt alavat alueet, jotka jatkuvat pohjoisen suuntaan Koskenkylänjoki-
laakson viljelyaukeina (Liite 6, kuvat 3 ja 4). Lähivaikutusalueelle sijoittuvat muun muassa Kos-
kenkylän ruukinalue ja Tervikin kartano. Näkyvyysanalyysin mukaan lähivaikutusalueella tuuli-
voimalat näkyvät monin paikoin sokkeloiselle Pernajanlahdelle ja Pernajanlahden länsipuolisille 
Vanhankyläntien varren viljelyalueille. Näiltä alueilta avautuu paikoin näkymiä tuulivoimaloiden 
suuntaan, mutta vain vähän merkittäviä päänäkymiä. Näkyessään tuulivoimaloita tai osia niistä 
näkyy aina metsän osittain rajaamana. Pernajanlahden ylittävät 400 kV voimajohdot ovat voima-
johtojen läheisyydessä maisemaa hallitseva elementti. Lahden pohjukan pohjoispuolella sijaitsee 
Porvoon moottoritie, joka rikkoo kulttuurimaiseman eheyttä katkaistessaan kulttuurimaiseman 
itä-länsi –suuntaisesti. Moottoritien pohjoispuoliselta Koskenkylän ruukin ja Koskenkylän alueelta 
ei avaudu näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. 

Kaukomaisema-alueella (6-15 km) tuulivoimaloista kaakkoon sijoittuu Pernajanlahti sokkeloisine 
vesistöineen ennen avautumista avarammaksi merenlahdeksi sekä Pernajanlahden rantavyöhyke, 
jossa vuorottelevat viljellyt tasaisemmat ja kallioiset korkeammat alueet (Liite 6, kuvat 3 ja 5). 
Pernajanlahden rantavyöhykkeellä sijaitsee useita rakennetun kulttuuriympäristön alueita. Näky-
vyysanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät paikoin sokkeloiselle Pernajanlahdelle, sen itäran-
nalle ja viljelyalueille. Merkittäviä päänäkymiä tuulivoimaloiden suuntaan ei juuri avaudu, mutta 
tuulivoimaloita tai osia niistä on monin paikoin nähtävissä. Pernajanlahdella edelleen kaakkoon 
siirryttäessä lahti avautuu merellisemmäksi ja mahdollistaa samalla pitkien näkymien muodostu-
misen. Lahdelta avautuu myös pitkiä näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan, mutta suhteellisen 
pitkän etäisyyden ja maiseman suurpiirteisyyden vuoksi maiseman muutokset ovat vähäisiä. 
Tällöin tuulivoimalat asettuvat maiseman taustalle ja usein etualan saaret ja niemet hallitsevat 
näkymää. 

Kaukomaisema-alueella tuulivoimaloista koilliseen sijoittuu Koskenkylänjoen ja sen jokilaakson 
muodostama kulttuurimaisema. Laajemmat peltoalueet avautuvat Koskenkylänjokilaaksossa 
Malmgårdin kartanoviljelysten tienoilla jatkuen avoimina Liljendaliin saakka. Näkymiä tuulivoima-
loiden suuntaan avautuu Malmgårdin, Rumpilan ja Liljendalin tienoilla rajatuilta alueilta viljelyksi-
en pohjoislaidoilta. Näkyvyysalueilla tuulivoimalat sijoittuvat lounaiseen horisonttiin tiiviiksi ryh-
mittymäksi. 

Kokonaisuudessaan Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson luonteeseen ja koke-
mukseen kohdistuu muutoksia niille tuulivoimaloiden lähivaikutusalueen alueille, joille kulttuuri-
maisemassa näkyvät tuulivoimalat muodostavat ympäristöön uuden ajallisen kerrostuman. Voi-
malat sijoittuvat omaksi erilliseksi kokonaisuudekseen selännealueelle selvästi sivuun Koskenky-
länjokilaaksosta ja Pernajanlahdesta eivätkä tuulivoimalat muodostu hallitseviksi elementeiksi 
kulttuurimaiseman sisäisessä maisemassa. Tuulivoimalat eivät uhkaa maisema-alueen historialli-
sia arvoja.  Kaukomaisema-alueella tuulivoimalat näkyvät horisontissa tiiviinä yksittäisenä ryh-
mänä, jotka eivät hallitse Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson maisemakuvaa. 
Maiseman arvokkaat piirteet säilyttävät merkityksensä maisemassa, mutta katseltavan kauko-
maiseman identiteetti voi kuitenkin muuttua modernimmaksi tuotantomaisemaksi. 

Porvoonjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee kaava-alueen länsi- ja luo-
teispuolella lähimmillään runsaan 10 kilometrin etäisyydellä suunniteltujen tuulivoimaloiden pai-
koista (Liite 6, kuvat 3 ja 5). Näkyvyysanalyysin ja maastokäynnin perusteella maisema-alueelta 
ei avaudu sellaisia pitkiä avoimia näkymiä itään tuulivoimaloiden suuntaan, että tuulivoimaloita 
olisi nähtävissä. 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Teoreettisen näkyvyysanalyysin ja maastokäynnin perusteella Vanhakylän tuulivoimahankkeella 
ei arvioida olevan vaikutuksia lähivaikutusalueella (0-6 km) sijaitsevalle Postimäelle, Ilolan kylälle 
ja Ilolanjoen kulttuurimaisemalle sekä Sikilän kylän kulttuuriympäristölle (Liite 6, kuvat 3 ja 4). 
Vaikutuksia ei arvioida kohdistuvan kaukomaisema-alueella (6-15 km) sijaitseville Särkijärven- 
Tiilään kylä- ja kartanomaisemalle, Hyövinkylän, Jaakkolan ja Hallilan kylien tiemaisemalle, Por-
voon vanhalle kaupungille ja sitä ympäröivälle kaupunkirakenteelle, Stensbölen kartano ja kult-
tuurimaisemalle, Loviisanjoen ja -harjun kulttuurimaisemalle sekä Gammelbackan kerrostalolähi-
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ölle (Liite 6, kuvat 3 ja 5). Näille alueille tuulivoimalat eivät teoreettisen näkyvyysanalyysin mu-
kaan näy lainkaan tai rajoittuneesti vain pienelle kohtaa joka ei ole alueen arvokkainta aluetta. 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa maakunnallisena kohteena osoitettu Vanhakylän kulttuuri-
maisema sijoittuu lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalan paikasta 2,1 – 3,7 kilometrin etäisyy-
delle koilliseen. 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa aluetta ei ole osoitettu maakunnallisena 
kohteena. Vanhakylän asutus on sijoittunut ympäristöään korkeammalla oleville moreeni- ja kal-
lioharjanteille, joita ympäröivät laajat viljelykset. Asutus jakautuu Träskesbäcken –joen kahta 
puolta. Jokilaakson itäreunalla olevalla Bondbackenilla sijaitsee edelleen asuttuna oleva keskiai-
kainen kylätontti. Joen vastarannalla olevalla Rusthållarbackenilla on ollut asutusta viimeistään 
1700-luvun lopulta lähtien. Molemmat kylämäet ovat melko tiiviisti rakennetut. Tuulivoimaloita 
näkyy monin paikoin pienipiirteisen kylän pelloille. Metsäsaarekkeet ja rakennusryhmät peittävät 
näkymiä. Näkyessään tuulivoimalat näkyvät etelän suunnalla muodostaen kapean sektorin laajaa 
peltoaluetta rajaavalle selänteelle (Liite 5, kuvauspaikka 1). Tasainen metsänraja muodostaa 
selkeän jalustan tuulivoimaloille. Tuulivoimaloilla voi olla paikoin kulttuurimaisema-alueen lä-
hiympäristön elementtejä kutistava vaikutus suurien tuulivoimaloiden sijoittuessa maiseman 
taustalle. 

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö Ilolanjoen kulttuurimaisema, Sannäsin kartano ja 
Husholmenin linnasaari sijaitsee lähimmillään 4,8 kilometrin etäisyydellä etelässä. Ilolanjoen 
kulttuurimaisemaan kuuluvat Sannäsin ja Bosgårdin kartanot, Husholmenin keskiaikainen linna-
saari sekä keskiajalta periytyvä kyläasutus. Husholmenin linnasaarta ympäröivine maisemineen 
on käsitelty edellä RKY 2009 alueiden yhteydessä. Näkyvyysanalyysin ja maastokäynnin mukaan 
tuulivoimaloita ei ole nähtävissä Sannäsin tai Bosgårdin kartanoiden alueilta. Kulttuuriympäristön 
alueella sijaitsee avoimia peltoalueita, joilta etelälaidoilta tuulivoimaloita tai osia niistä voi olla 
paikoin nähtävissä. Näkyvyysalueilta ei avaudu merkittäviä näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan ja 
näkyessään tuulivoimaloista aiheutuu vain vähäisiä kulttuurimaisemavaikutuksia. 

Jakkarilan kartano sijaitsee lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalan paikasta lähimmillään 5,4 
kilometrin etäisyydellä etelässä. RKY 2009 mukaiselle aluerajaukselle, jolle alueen keskeiset ar-
vot sijoittuvat, tuulivoimaloita ei ole nähtävissä. Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäris-
tön rajaus on laajempi sisältäen laajemmin kartanoalueen peltoja. Tuulivoimaloita tai osia niistä 
on nähtävissä rajatulta alueelta peltoalueen etelälaidalta, mutta tällä ei ole kartanoalueen luon-
teeseen tai arvoihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. 

Yliken kylä on rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan poikkeuksellisen hyvin säilynyt Uudenmaan 
rannikon keskiaikaisperäinen ryhmäkylä, jota ympäröivät vuosisatoja viljelyksessä olleet pellot. 
Kylä sijaitsee tuulivoimaloista lähimmillään 7,4 kilometrin etäisyydellä etelässä. Näkyvyysanalyy-
sin mukaan tuulivoimaloita ei ole nähtävissä kylän keskustasta, jossa kylän keskeiset arvot ovat. 
RKY 2009 mukaiselle aluerajaukselle tuulivoimaloita ei ole nähtävissä. Tuulivoimaloita tai osia 
niistä on nähtävissä paikoin Pienen Pernajanlahden etelärannoilta Yliken kulttuurimaiseman alu-
eelta. Pitkän etäisyyden ja rajattujen näkymien vuoksi alueen luonteeseen tai arvoihin ei kohdistu 
muutoksia. 

Yhteenveto vaikutuksista maisema- ja kulttuuriympäristöalueille 

Tuulivoimalat eivät sijoitu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai 
rakennetun kulttuuriympäristön alueille. Tuulivoimarakentaminen ei muuta kyseisten alueiden 
rakennettua ympäristöä tai sisäistä maisemaa. Alueiden ja kohteiden historiallinen ymmärrettä-
vyys ja kertovuus säilyvät siitä huolimatta, että niille alueille, joille tuulivoimalat näkyvät selkeäs-
ti, tulee ympäristöön uusi mittakaavaltaan täysin uudenlainen ajallinen kerrostuma. Kulttuurimai-
seman historiallisiin arvoihin kohdistuvat vaikutukset eivät ole merkittäviä, mutta tuulivoimaloi-
den aiheuttamat muutokset maisemassa vaikuttavat alueen koettuun luonteeseen. 

6.10.7 Vaikutukset kiinteisiin muinaisjäännöksiin 

Museoviraston rekisteritietojen mukaan kaava-alueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Kaava-alueella toteutettiin arkeologinen inventointi keväällä 2016 (liite 14). Alueelta ei löytynyt 
kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita.  

Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset sijaitsevat lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalan pai-
kasta koillisessa 2 – 2,4 kilometrin etäisyydellä Greggbölessä, joille tuulivoimaloiden vaikutukset 
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muodostuvat etäisyydestä johtuen enintään visuaalisiksi. Kaava-alueen tulotieyhteys ei sijoitu 
muinaisjäännösten alueelle. Suunnitellut tuulivoimalat ja uudet tielinjaukset eivät uhkaa tunnet-
tujen muinaisjäännöskohteiden säilymistä ja historiallista arvoa. 

6.10.8 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa merkittä-
västi voimalan koko, koska suuremmat voimalat näkyvät kauemmas. Lisäksi koko vaikuttaa voi-
malan väritykseen ja valaistustarpeeseen. 

Vaikutuksia tuulivoimalan välittömään lähiympäristöön voidaan lieventää rakentamalla tuulivoi-
malan alue lähiympäristöön luonnollisesti liittyväksi kasvillisuuden, käytettävien pinnoitteiden ja 
maastonmuotojen suhteen. Voimaloiden läheisyydessä visuaalisia vaikutuksia voidaan vähentää 
myös katkaisemalla näkymiä tuulivoimaloille istutettavan puuston avulla. 

6.10.9 Epävarmuustekijät 

Arviointia vaikeuttaa maiseman ja sitä kautta näkymien muuttuminen ajan kuluessa ja eri vuo-
denaikoina. Puuston ja muun kasvillisuuden kasvaminen sekä esimerkiksi avohakkuut voivat 
muuttaa maiseman luonnetta ja näkymiä lyhyessäkin ajassa. Maisemavaikutukset eivät ole mi-
tattavia tai yksiselitteisiä. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu pahin mahdollinen tilanne vaiku-
tuksen voimakkuuden suhteen ja sen todennäköisyys sekä lieventämismahdollisuudet. 

6.11 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen 

Tuulivoimaloiden rakentamis- ja nostoalueilta puustoa poistetaan alle hehtaarin alalta. Kantavuu-
deltaan heikoilla alueilla maamassoja voidaan joutua vaihtamaan kantavampiin. Lisäksi uutta 
huoltotiestöä rakennetaan arviolta noin 1 km ja olemassa olevaa tiestöä kunnostetaan. Tuulivoi-
mapuistosta rakennetaan maakaapeliyhteys, minkä yhteydessä puustoa joudutaan niin ikään 
raivaamaan. Vaikutukset kohdistuvat metsätalouskäytössä oleviin alueisiin, joissa ei lähtötietojen 
perusteella ole erityisiä luontoarvoja eikä luonnon monimuotoisuus juuri heikkene.  

Tuulivoimaloiden rakentamisalueilla ei sijaitse arvokkaita luontokohteita. Tuulivoimaloille raken-
nettavat huoltotiet sivuavat yhtä paikallisesti arvokasta kallioaluetta, mutta tien rakentamisella ei 
arvioida olevan vaikutuksia viereiseen kallioon. Rakennettava huoltotie sivuaa myös paikallisesti 
arvokasta Hästkärretin korpea. Tien rakentaminen saattaa muuttaa korven vesitasapainoa hie-
man, mutta vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa tien yksityiskohtainen suunnittelu kohteen lähellä. 

6.12 Linnustovaikutukset 

Vaikutukset pesimälinnustoon 

Tuulivoiman vaikutus pesimälinnustoon on yleensä vähäinen. Mahdollisina vaikutusmekanismeina 
voi olla lintujen törmäykset tuulivoimalaan, elinympäristön vähentyminen tuulivoimalan ja huol-
totiestön vievän tilan vuoksi ja tuulivoimalan aiheuttama häirintävaikutus. Lisäksi tuulivoiman 
rakentaminen ja huolto lisää ihmisten liikkumista alueella, mikä saattaa häiritä joitain häiriöherk-
kiä lajeja.  

Linnut oppivat väistämään pesimäalueensa tuulivoimaloita, eivätkä ne yleensä aiheuta törmäys-
kuolemia. Kaavaluonnoksen mukaisilla tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla kasvaa pääosin taimikoi-
ta ja nuorta kasvatusmetsää ja valtaosa tällaisissa elinympäristöissä elävistä linnuista on runsas-
lukuisia metsälajeja, jotka hakevat ravintonsa etupäässä metsäympäristön sisältä eivätkä juuri 
lennä tuulivoimaloiden lapojen korkeudella. Näiden lajien törmäysriski tuulivoimalaan on vähäi-
nen, lisäksi mahdollisen törmäyksen vaikutukset runsaslukuisten lajien kantoihin jäisivät merki-
tyksettömiksi.  

Yksittäisen voimalan vaatima pinta-ala on melko pieni, noin puoli hehtaaria. Lisäksi suunnitellut 
rakennuspaikat ovat jo valmiiksi metsätalouskäytössä. Tästä johtuen suunniteltu tuulivoimapuis-
to ei todennäköisesti aiheuta merkittävää lintujen elinympäristöjen vähenemistä. Tutkimuksissa 
ei ole yleensä havaittu lintujen parimäärien laskevan tai pesintätuloksen heikkenevän tuulivoima-
lan läheisyydessä. Etenkään varpuslintuihin tuulivoimalla ei ole juurikaan vaikutusta, mutta jotkin 
isokokoiset häiriöalttiit lajit voivat karttaa tuulivoimaloiden lähialueita.  
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Kaava-alueen ympäristössä ei sijaitse suurten petolintujen pesiä (sääksi, merikotka, maakotka) 
kahden kilometrin säteellä, mikä täyttää Ympäristöministeriön Tuulivoimarakentamisen suunnit-
teluoppaassa (4/2012) esitetyn vähimmäisetäisyysvaatimuksen tuulivoimalle herkkien lintulajien 
pesäpaikkojen huomioimisesta tuulivoimarakentamisen suunnittelussa.  

Keväällä 2015 suunnittelualueella laaditussa metsäkanalintujen soidinpaikkaselvityksessä ei tehty 
havaintoja metsojen ja teerien soidinpaikoista, joten kaavan mukaisilla toiminnoilla ei arvioida 
olevan merkittäviä vaikutuksia alueen metso- tai teerikantaan.  

Tuulivoima-alueen pesimälinnusto kartoitettiin kesällä 2015. Suunnittelualueen huomionarvoinen 
lajisto oli enimmäkseen metsäympäristön lajeja, joilla on suppeat reviirit ja jotka liikkuvat met-
sissä puuston suojissa, eivätkä siten ole erityisessä törmäysvaarassa tuulivoimaloihin. Alueella 
tavataan myös Hästkärretin pellon ympäristössä huomionarvoista avointen elinympäristöjen laje-
ja (mm. ruisrääkkä, taivaanvuohi), mutta näitä ei pidetä erityisen häiriöherkkinä tuulivoimalle tai 
ihmistoiminnalle yleensä. Lisäksi useimmat alueella tavatuista huomionarvoisista lajeista eivät ole 
reviiriuskollisia, vaan niiden pesäpaikan sijainti vaihtelee vuosittain. Tällaisia lajeja ovat mm. 
hömötiainen, pikkulepinkäinen, punatulkku, viherpeippo ja ruisrääkkä. 

Ainoa alueella pesivä tuulivoiman suunnittelun kannalta herkkä laji on hiirihaukka, jonka reviiri 
todettiin vuonna 2015 tuulivoimaloiden alueen numero 5 läheisyydessä. Lajin pesä ei sijainnut 
tuulivoimalan pystytyspaikalla vuonna 2016 tehdyn rakentamisalueiden luontotyyppiselvityksen 
perusteella, mutta pesän sijainti voimalapaikan läheisyydessä on mahdollista. Tuulivoimalan ra-
kentaminen saattaa aiheuttaa häiriötä lajin pesinnälle, lisäksi toiminnassa oleva tuulivoimala lajin 
reviirillä muodostaa törmäysriskin. Hiirihaukan Suomen pesimäkannan laajuudeksi on arvioitu 
4000-4200 paria. Mikäli reviiri autioituisi tuulivoimahankkeen vuoksi, vaikutukset jäisivät paikalli-
siksi, eikä havaittavia populaatiotason vaikutuksia aiheutuisi. 

Tuulivoimaloiden käytönaikaisella melulla ei arvioida olevan Vanhakylän alueen linnustoon mer-
kittäviä vaikutuksia, sillä kaava-alue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn moottoritien välittömässä 
läheisyydessä, lisäksi kaava-alueen pohjoispuolella on kiviaineksen ottoalue. Alueella nykyisin 
tavattava linnusto on sopeutunut näihin melulähteisiin, eikä ole todennäköistä, että tuulivoima-
loiden aiheuttamasta melusta syntyisi pesimälinnuston kannalta merkittäviä yhteisvaikutuksia. 

Kokonaisuudessaan kaavan pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

Vaikutukset muuttolinnustoon 

Tuulivoimapuistojen merkittävimpiä muuttolinnustoon kohdistuvia vaikutuksia ovat törmäysriski 
estevaikutus ja häiriövaikutus. Haitalliset vaikutukset ovat suurimpia ns. muuton pullonkaula-
alueilla, muutonaikaisten päivittäisten siirtymäreittien alueilla sekä merkittävien levähdysalueiden 
läheisyydessä. Pullonkaula-alueilla tarkoitetaan sellaisia alueita, joilla laajemman alueen muutto 
ohjautuu ja tiivistyy huomattavasti pienemmälle alueelle. Pullonkaula-alueet ovat tyypillisesti 
niemenkärkiä, vesistöjä tai rannikkolinjoja, jotka ohjaavat lintujen muuttoa voimakkaasti. Tuuli-
voiman kannalta herkkiin lajeihin kuuluvat mm. joutsenet, kurki ja päiväpetolinnut. Näistä eten-
kin osalla päiväpetolintulajeista alttius tuulivoimaloiden väistämiseen on todettu muita lajiryhmiä 
alhaisemmaksi. Myös hanhet mainitaan useasti herkkänä lajiryhmänä tuulivoimaloiden kannalta, 
mutta uusimpien tutkimusten perusteella hanhet väistävät tuulivoimalat jopa 99,8 % todennäköi-
syydellä, eivätkä ne juuri törmää tuulivoimaloihin. Toisaalta voimakkaasti tuulivoimaloita kiertä-
villä lajeilla tuulivoimahankkeet voivat muodostaa merkittävän estevaikutuksen, mikäli tuulivoi-
malat sijoittuvat leveälle vyöhykkeelle lentoreittiin nähden poikittain. 

Vanhakylän tuulivoimahanke aiheuttaa törmäysriskin alueen kautta muuttavalle linnustolle. Eten-
kin syysmuuton aikana petolinnuille aiheutuvaa törmäysriskiä voi luonnehtia kohtalaiseksi, sillä 
suunnittelualue sijoittuu hiirihaukan ja maakotkan valtakunnallisesti tärkeälle muuttoreitille. Myös 
merikotkien liikkuminen rannikkoa seuraten on alueella melko runsasta, vaikka alue ei sijoitu-
kaan merikotkan valtakunnallisesti merkittävälle länsirannikon muuttoreitille. Mainituista petolin-
nuista merikotkaa pidetään törmäysalttiimpana lajina, sille suositellaan käytettävän törmäysmal-
linnuksissa väistökerrointa 95 %, eli 5 % yksilöistä ei väistä kohdalle osuvaa tuulivoimalaa. Maa-
kotkalla suositellaan tutkimusten perusteella käytettäväksi viisi kertaa suurempaa väistökerroin-
ta, jolloin vain 1 % maakotkista ei väistä tuulivoimalaa. Tämän perusteella maakotkaa ei voi pi-
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tää erityisen törmäysherkkänä lajina, vaikka se onkin ulkoisilta ominaisuuksiltaan hyvin merikot-
kan kaltainen. 

Syysmuutonseurannassa havaittiin suunnittelualueen etelä - lounaispuolella sijaitseva Porvoon 
Epoon – Tirmon niemen sekä sen edustalla oleva Pellingin saariston muodostavan syysmuuttoa 
kanavoivan reitin, jonka vaikutus näkyy Vanhakylän alueella lintujen etelään ja etelälounaaseen 
suuntautuvina muuttosuuntina. Etenkin hiiri-, varpus-, jalo- ja suohaukkojen sekä kurkien ha-
vaittiin suuntaavan tämän reitin kautta Suomenlahden ylitykseen. Paikallisista olosuhteista johtu-
en myös em. lajien muuttajamäärät voivat olla ainakin tiettyinä vuosina Vanhakylän alueella ym-
päröiviä rannikkoseutuja suurempia. Kurkien on todettu tutkimuksissa väistävän hyvin suurella 
todennäköisyydellä lentoreitille osuvia tuulivoimapuistoja, mutta osa meren ylitykseen suuntaa-
vista petolinnuista lentää todennäköisesti suunnittelualueen kautta. Jalohaukat ja varpushaukka 
eivät pienikokoisina ja/tai taitavina lentäjinä ole erityisen törmäysherkkiä lajeja, mutta hiirihauk-
kojen ja suohaukkojen suurempi koko ja hitaampi lentotyyli altistavat ne pienempiä ja nopeam-
pia petolajeja suuremmalle törmäysriskille. 

Sekä syysmuutolla että kevätmuutolla suunnittelualue sijoittuu myös arktisten hanhien valtakun-
nallisesti tärkeälle muuttoreitille. Hanhien on kuitenkin todettu väistävän tuulivoimaloita hyvin 
herkästi, lähteestä riippuen 99 tai jopa 99,8 % tapauksista. Koska tuulivoimalan väistämättö-
myyskään ei johda kuolettavaan törmäykseen kuin keskimäärin joka kymmenennessä tapaukses-
sa, voidaan hanhiin kohdistuvaa törmäysriskiä pitää hyvin pienenä. 

Muista alueen kautta muuttavista linnuista arktisilla vesilinnuilla (etenkin alli ja mustalintu) sekä 
kuikkalinnuilla voi olla toisinaan merkittävää muuttoa suunnittelualueen kautta. Sisämaan yllä 
kuikkalintujen muutto tapahtuu yleensä korkealla, ja useimmissa tapauksissa joissa kuikkalinnut 
muuttavat Vanhakylän suunnittelualueen kautta, ne ovat suuntaamassa sisämaahan ja niiden 
lentokorkeus on jo alueen yllä tuulivoimaloita korkeampi. Arktisten vesilintujen pääjoukot muut-
tavat Loviisan kohdalla merellä. Kuikkalintujen tavoin niidenkin lentokorkeudet ovat pääsääntöi-
sesti tuulivoimaloiden riskitasoa korkeammalla parvien suunnatessa enemmän sisämaahan ja 
Vanhakylän alueelle. Huonon sään vallitessa kaikkien lajien muutto voi kuitenkin tapahtua mata-
lammalla, mikä lisää törmäysriskiä. Toisaalta linnut pyrkivät yleensä muuttamaan kirkkaalla pou-
tasäällä, mikä vähentää keskimääräistä törmäysriskiä. 

Vanhakylän tuulivoimahanke muodostaa lintujen muuttosuunnasta riippuen 1-2 km leveän vyö-
hykkeen, joka on väistettävissä vastaavasti keskimäärin enintään 0,5-1 km lentoreitin muutok-
sella. Estevaikutusta ei voi luonnehtia suureksi, sillä muuttolintujen muuttomatkojen pituudet 
ovat vähintään satoja, yleensä tuhansia kilometrejä. Suunnittelualueen kautta ei havaittu tapah-
tuvan keväällä tai syksyllä lintujen säännönmukaisia lentoja levähdys-, ruokailu- ja yöpymisalu-
eiden välillä. Tämän perusteella tuulivoimalat eivät muodosta sellaista estettä, jota muuttomat-
koilla levähtävät linnut joutuisivat kiertämään useiden vuorokausien tai viikkojen ajan, mikä vä-
hentää hankkeesta aiheutuvaa estevaikutusta. 

Lähin merkittävämpi lintujen levähdysalue, Pernajanlahden pohjukka, sijaitsee noin kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista koilliseen. Tuulivoimaloiden visuaalisen häiriön 
ei ole havaittu herkimmilläkään lintulajeilla vaikuttavan yli 800 metrin etäisyydelle. Tämän perus-
teella tuulivoimaloiden ei arvioida häiritsevän Pernajanlahdella levähtäviä lintuja. 

Kokonaisuudessaan kaavan muuttolinnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, mut-
ta etenkin syysmuutolla hiiri- ja suohaukkoihin, mahdollisesti myös jalohaukkoihin ja var-
pushaukkaan kohdistuvaa törmäysriskiä voi luonnehtia kohtalaiseksi. 

6.13 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin 

Suunnittelualueella ei ole tehty havaintoja liito-oravista. Suunnitellut rakentamisalueet eivät sijoi-
tu suunnittelualueella havaituille liito-oravalle potentiaalisesti soveltuville metsäalueille, eikä 
hankkeella arvioida olevan liito-oraviin kohdistuvia vaikutuksia. 

Suunnittelualueella ei sijaitse lepakoiden kannalta tärkeitä ruokailuun ja levähtämiseen luokitel-
tavia alueita. Kaava-alueelle suunnitellut voimalat ja huoltotiet sijoittuvat lepakoiden kannalta 
toissijaisiin elinympäristöihin, eikä kaavalla siten ole vaikutuksia lepakoiden kannalta merkityk-
sellisempiin elinympäristöihin. Lepakoiden saalistusaktiivisuus on korkeimmillaan lämpiminä ja 
tyyninä öinä, jolloin tuulen nopeus on alle 5 m/s. Tällöin lepakoiden saalistamien lentävien hyön-
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teisten määrä ilmassa on yleisesti korkeimmillaan. Lentoaktiivisuuteen vaikuttavat kuitenkin mo-
net tekijät, kuten ilmanpaine, saderintamat, lämpötila, hyönteisten massakuoriutumiset ja vuo-
denaika, mikä aiheuttaa lentoaktiivisuuteen huomattavaa ajallista ja paikallista vaihtelua. Tuuli-
voimaloiden energiantuotanto on kuitenkin lepakoiden suosimina lämpiminä ja tyyninä öinä luon-
nostaan vähäistä, mikä osaltaan pienentää lepakoihin kohdistuvaa törmäysriskiä. Teiden leven-
tämis- ja parantamistoimet eivät heikennä lepakoiden liikkumismahdollisuuksia suunnittelualueel-
la. Kokonaisuudessaan kaavan lepakoihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

Täpläverkkoperhonen elää niityillä, avoimilla hakkuilla, sähkölinjojen alla ja maanteiden pienta-
reilla. Lajin ravintokasvit (metsä- ja kangasmaitikka) viihtyvät parhaiten avoimilla ja puoliavoi-
milla laikuilla metsäympäristössä, mutta sulkeutuneessa metsässä kasvustot muuttuvat niin har-
voiksi, että kirjoverkkoperhonen ei suosi niitä. Lisäksi aikuiset perhoset ovat riippuvaisia kukki-
vista kasveista, koska ne käyvät ruokailemassa kukkien mettä. Tämän vuoksi myös aikuiset yksi-
löt suosivat avoimia alueita. Metsätalousalueelle rakennettava tuulivoimahanke saattaa hyödyttää 
kirjoverkkoperhosta, sillä rakennettava tiestö ja raivattavat tuulivoimaloiden pystytyspaikat li-
säävät pysyvästi avointa metsän reunaa alueelle, mikä voi turvata metsätalouskäytössä olevaa 
aluetta paremmin lajin ravinto- ja mesikasvien säilymisen alueella. Suunnitellut tuulivoimaloiden 
paikat eivät sijoitu kirjoverkkoperhosen todetuille lisääntymispaikoille tai merkittäville ravinto-
kasviesiintymille, joten tuulivoimahankkeesta ei arvioida aiheutuvan haitallisia kirjoverkkoperho-
seen kohdistuvia vaikutuksia. 

6.14 Vaikutukset luonnonsuojeluun 

Natura 2000 verkoston kohteet 

Tuulivoimahankkeen vaikutuksista Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualueen 
Natura-alueen (FI0100078) suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin on laadittu Natura-
arvioinnin tarveharkinta, joka on esitetty tämän kaavaselostuksen liitteenä vain viranomaiskäyt-
töön. Selvitys on tehty olemassa olevan aineiston (Natura-tietolomake) ja osayleiskaavaa varten 
laadittujen erillisselvityksien perusteella.  

Suunnitellut tuulivoimalat ja niiden pystytysalueet sijaitsevat vähintään 2,8 km etäisyydellä Natu-
ra-alueesta. Tuulivoimahankkeella ei ole vaikutuksia alueen luontodirektiivin liitteen luontotyyp-
peihin tai kasvillisuuteen, eikä luontodirektiivin liitteen II lajiin harmaahylkeeseen. Myöskään 
lintudirektiivin liitteen I lajeihin tai säännöllisesti tavattaviin muuttolajeihin ei todennäköisesti 
kohdistu merkittäviä vaikutuksia.   

Muut luonnonsuojelu- ja luonnonsuojeluohjelmien alueet 

Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita. Lähimmät yksityiset luonnonsuojelualueet tai 
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat kohteet sijoittuvat yli kahden kilometrin etäisyydelle kaava-
alueesta. Tuulivoimahankkeesta ei arvioida aiheutuvan näihin kohteisiin kohdistuvia vaikutuksia 
välimatkasta johtuen.  

6.15 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Tuulivoimapuiston vaikutukset maa- ja kallioperään muodostuvat voimaloiden ja tie- sekä kaape-
liyhteyksien rakentamisessa tapahtuvasta maa- ja kallioperän muokkauksesta. Rakentamisen 
vaikutukset kohdistuvat alueille, joille tehdään rakentamistoimia. Maaperää muokataan tuulivoi-
maloiden perustusten, nosto- ja asennusalueen, huolto- ja tulotieyhteyksien sekä rakennettavien 
maakaapeleiden kattamalta alueelta. Vaikutukset maa- ja kallioperään tulevat sekä rakennus- 
että käyttövaiheessa jäämään vähäisiksi. 

Yhden voimalan tarvitsema rakentamis- ja nostoalue on alle hehtaarin kokoinen, jossa suurim-
mat toimenpiteet kohdistuvat varsinaisen voimalan perustusten kohdalle. Perustusten pinta-ala 
on noin 25x25 metriä ja korkeus 1-3 metriä. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään voidaan katsoa vähäisiksi. Tuulipuiston alueelle tullaan raken-
tamaan jokaiselle tuulivoimalalle oma tieyhteys. Tiet tulevat olemaan sorapintaisia ja noin kuu-
den metrin levyisiä. Kaarteissa tien leveys voi olla suurempi. Olemassa olevia tieyhteyksiä hyö-
dynnetään mahdollisimman paljon. Kokonaan uusia teitä on erittäin vähän. 
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Kivikkoisissa ja kallioisissa kohdissa pohjaa louhitaan riittävän tasauksen saavuttamiseksi. Mikäli 
tietä joudutaan rakentamaan heikommin kantavalle pohjalle (turve, savi), niin tie tullaan teke-
mään riittävän kantavaksi massanvaihdolla. 

Teiden ja tuulivoima-alueiden rakentamisen ja maakaapeleiden asentamisen jälkeen toiminta ei 
aiheuta muutoksia maa- ja kallioperään. Alueelle rakennettavan tiestön ja kaapeliyhteyksien ja 
tuulivoimaloiden perustusten ulkopuolella kaavalla ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään. 

6.16 Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen 

Suunnitellut huoltotieyhteydet eivät sijoitu pintavesien pääpurkureiteille eivätkä luonnontilaisten 
purouomien kohdille, eivätkä siten olennaisesti vaikuta pintavesien kulkeutumiseen alueella. 
Huoltoteiden rakentaminen ei myöskään edellytä purouomien siirtoja. 

Muut mahdolliset vaikutukset pintavesiin muodostuvat rakennusvaiheessa, jolloin rakennetaan 
perustuksia tuulivoimayksiköille. Puusto raivataan perustusalueelta ja pintamaata poistetaan 1-3 
m. Tämä saattaa tilapäisesti lisätä kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin, mikäli 
rakentamisen ajankohta on hyvin sateinen. Mahdollinen vaikutus rajoittuu suppealle alueelle, 
lähinnä läheisiin ojiin ja vaikutus on lyhytaikainen. Rakentamisen aikaisen mahdollisen kiinto-
aineksen valuminen voidaan estää väliaikaisella keräilyaltaalla, joka sijoitetaan ojaan/puroon 
työn ajaksi. 

Käytönaikaisia vaikutuksia pintavesiin ei ole. Tuulivoima-alueet eivät muodosta normaalitilan-
teessa kuormitusta, joka vaikuttaisi pintavesiin. Myöskään huollon aikaisella toiminnalla ei katso-
ta olevan vaikutuksia pintavesien tilaan. 

Tuulivoimaloille johtavat maakaapelit pyritään sijoittamaan teiden yhteyteen, jolloin vältytään 
ylimääräisiltä rakennustöiltä. Kohdissa, joissa kulkee pelkkä maakaapeli, kaapelin asennussyvyys 
on sellainen, että esim. ylittävien soiden kuivatusojat eivät kaapelikaivannosta tukkeudu. 

Kaavoitettavalla alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita, joten tuulivoima-alueen rakentami-
sella ei ole vaikutuksia pohjaveteen. Teiden rakentamisella ja maakaapeleiden asentamisella ei 
ole merkittävää vaikutusta pohjaveteen. 

6.17 Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun 

Tuulivoimahankkeella voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia ilmastoon kasvihuonepäästöjen 
vähenemisen kautta. Tuulivoimatuotannolla pystytään korvaamaan fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä energiantuotannossa, minkä avulla voidaan vähentää energiantuotannon aiheuttamia 
kasvihuonepäästöjä Suomessa. Vaikutusten suuruuden määrittelevät ensisijaisesti hankkeen 
toteuttamisen laajuus. 

Tuulivoima-alueen aiheuttamat päästöt ilmaan aiheutuvat lähes täysin osien valmistamisen ja 
voimalaitosten rakentamisen aikaisista päästöistä 

Sähkönsiirto tuulivoimaloilta kaava-alueen ulkopuolelle sijoitettavalle sähköasemalle tapahtuu 
maakaapeleilla. Sähkönsiirron koko elinkaaren aikaiset päästöt aiheutuvat lähes yksinomaan 
rakennusvaiheessa käytettävien ajoneuvojen ja koneiden pakokaasupäästöistä. Rakentamisen 
aikaiset päästöt eivät poikkea normaalista rakentamisen ilmapäästöistä, eikä niillä arvioida ole-
van haitallisia vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Käytönaikaisia vaikutuksia ilmanlaatuun tai il-
mastoon ei sähkönsiirrolla normaalitilanteessa juuri ole. Kaapelin vikaantuessa hetkellisiä päästö-
jä ilmaan voi aiheutua korjaustöissä käytettyjen ajoneuvojen ja koneiden pakokaasupäästöistä. 

6.18 Vaikutukset maa- ja metsätalouteen 

Hankkeen vaikutukset metsätalouteen rajautuvat hankkeesta vastaavan vuokraamille alueille eli 
suunniteltujen tuulivoimaloiden perustamisalueille sekä kunnostettaville ja rakennettaville tiealu-
eille sekä teiden reuna-alueille, joihin maakaapelit kaivetaan. Näiltä alueilta puustoa ja kasvilli-
suutta tullaan poistamaan ja raivaamaan myös toiminnan aikana. 

Rakentamis- ja nostoalueilta puustoa poistetaan alle hehtaarin alalta. Tuulivoimalan pystyttämi-
sen jälkeen tuulivoimalan läheisyyteen voi istuttaa puita. Tornin juureen tarvitsee varata ainoas-
taan huoltotöiden (nosturin) vaatima huoltoalue. 
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Tuulivoimarakentamisen vaikutukset kohdistuvat rakentamisaikaan, jolloin rakennetaan ja kun-
nostetaan tuulivoimaloille meneviä teitä. 

6.19 Vaikutukset talouteen 

Rakentamisen ja käytön aikana muodostuu tuloveroja hankkeen rakentajien tai projektille palve-
luja tuottavien työntekijöiden tuloista. Lisäksi tuulivoimapuiston toiminnan aikana syntyy vuokra-
tuloja maataan tuulivoiman käyttöön vuokranneille maanomistajille. 

Tuulivoimaloista maksetaan kiinteistöveroa kunnalle. Tuulivoimalan kiinteistövero määräytyy 
yleisen kiinteistöveroprosentin ja tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä teh-
tävän vuosittaisen ikäalennusten perusteella. (Kiinteistöverolain 14 §:n 2 momentin mukaan 
vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään kymmenen megavolttiampeeria, 
sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Tätä tehokkaammista menee voimalaitoskiinteistöve-
ro.) 

Käytössä olevan tuulivoimalan rakennelmien verotusarvoksi katsotaan 40 prosenttia jälleenhan-
kinta-arvosta. Vuosittainen ikäalennus on 2,5 prosenttia. 

Kiinteistöveron tarkkaa ennakkoarviointia vaikeuttaa se, että hankkeen toteuttamisajankohtana 
veroperusteet voivat olla eri kuin suunnitteluvaiheessa. Yleisesti tuulivoimalaitosten kiinteistövero 
määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin ja tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon 
ja siitä vuosittain tehtävän ikäalennusten perusteella. 

6.20 Vaikutukset energiatalouteen 

Suunniteltu Vanhakylän tuulivoima-alue käsittää 8 tuulivoimayksikköä. Tuulivoimaloiden yksikkö-
tehot ovat noin 3 MW ja tuulivoimalaitosten yhteenlaskettu nimellisteho alle 30 MW. Yksi tuuli-
voimalaitos tuottaa sähköä noin 1800 kotitalouden tarpeisiin. Kaavan toteutuminen lisää uusiutu-
van energiamuodon osuutta koko sähköntuotannossa. 

6.21 Vaikutuksen ihmisten elinoloihin ja terveyteen 

Tuulivoimalla tapahtuva sähköntuotanto ei aiheuta ihmisen terveydelle haitallisia päästöjä il-
maan, vesistöön tai maaperään. Tuulivoima korvaa muita sähköenergian tuotantotapoja, joista 
aiheutuu tuotantomuodosta riippuen erilaisia päästöjä. Tuulivoimaan ei liity suuria onnettomuus-
riskejä, joilla voi olla laajoja vaikutuksia ihmiselle tai yhteiskunnalle. Onnettomuusriskit liittyvät 
voimaloiden lähiympäristöön. Koska voimalat sijoitetaan useiden satojen metrien etäisyydelle 
asutuksesta, ei terveysriskejä muodostu. 

Tuulivoimalat synnyttävät ääntä. Tuulivoimalat on sijoitettu siten, ettei niiden melu aiheuta ter-
veydellisiä vaikutuksia. Voimaloiden varjostusvaikutus jää loma- ja vakituisen asutuksen kohdalla 
niin lyhytaikaiseksi ja harvoin tapahtuvaksi, ettei se aiheuta terveydellistä haittaa. Melu- ja väl-
kevaikutuksia on käsitelty seuraavissa luvuissa. 

Rakentamisen aikana ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy lähinnä tuulivoimalaitosten vaatimi-
en perustusten maarakennustöistä sekä voimalaitosten osien kuljetuksista ja pystytyksestä. Var-
sinkin perustusten louhinta- ja paalutustyöt tuottavat melua lähiympäristöön. Hankkeella on työl-
listävä vaikutus. 

6.22 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vaikutukset. 

Tuulivoimaloiden ääni, varjostus ja näkyminen voivat haitata jonkin verran lähimpien asukkaiden 
asumisviihtyvyyttä sekä hankealueen ja sen lähiympäristön virkistyskäyttöä. Nämä vaikutukset 
kohdistuvat erityisesti hankkeen lähialueelle, kauempana hankkeen sosiaaliset vaikutukset ovat 
lievempiä ja liittyvät lähinnä hankkeen maisemavaikutuksiin. Melu- ja välkearvioinnin yhteydessä 
esitetyt mahdollisuudet ehkäistä haitallisia vaikutuksia ovat samalla keinoja vähentää vaikutuksia 
asuin- ja elinympäristön viihtyvyyteen. 

Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa laadullisia eivätkä ne siksi ole mitattavissa. 
Ne ovat yksilö- ja paikkasidonnaisia. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöiden ja yhteisön tiedot, 
näkemykset ja kokemukset ja pyritään niiden avulla tunnistamaan olennaiset ihmisiin kohdistu-
vat vaikutukset. 
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Osa vaikutuksista muodostuu rakentamisen aikana, osa toiminnan aikana. Tuulivoimahankkeissa 
rakentamisen aikainen vaikutus asumisviihtyvyyteen voi syntyä lähinnä liikenteestä sekä raken-
nustöistä ja niiden aiheuttamasta häiriöistä. Käytän aikaisia vaikutuksia ovat mm. maisemaku-
vamuutos, tuulivoimaloiden melu ja välke sekä taloudelliset vaikutukset. 

Tuulivoimahankkeissa huoli vaikutuksista asumisviihtyvyyteen on usein yksi merkittävimpiä sosi-
aalisia vaikutuksia. Lähiasukkaat suhtautuvat usein hankkeen vaikutuksiin kriittisemmin kuin 
kauempana asuvat. Merkittävämmät kielteiset sosiaaliset vaikutukset kohdistuvatkin lähialueelle, 
kauempana voimaloiden vaikutuksista koetaan lähinnä maisemavaikutus. 

Osaa haitallisista sosiaalisista vaikutuksista on pyritty ja pystytty ehkäisemään jo suunnitteluvai-
heessa. Voimaloiden sijoittelussa on pyritty minimoimaan haitat sijoittamalla voimalat mahdolli-
simman kauas asutuksesta. Maiseman ja ympäristön muutosta ei voida kuitenkaan estää tuuli-
voimaloiden rakentuessa. 

Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutusta kiinteistöjen arvoon on vaikea arvioida, koska kiinteis-
töjen arvon kehittymiseen vaikuttavat yhtäaikaisesti mm. yleinen markkinatilanne, kiinteistöjen 
kunto sekä sijainti. Yleisesti voidaan arvioida, että mikäli tuulivoimalat eivät aiheuta merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, ei niiden sijoittuminen alueelle heikennä kiinteistöjen arvoa. Kaavan suun-
nittelussa lähtökohtana on ollut, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia synny. 

6.23 Meluvaikutukset 

Kaavaa varten tehty melu- ja välkeselvitys (Numerola Oy 2016) on esitetty liitteessä 5. Selvityk-
sessä tehdyn mallinnuksen perusteella melutasot alueen loma-asuntojen ja asuinrakennusten 
kohdilla jäävät alle Valtioneuvoston ohjearvojen. Myös matalataajuisen melun tasot pysyvät 
kaikkien rakennusten kohdalla Asumisterveysohjeessa asetettujen arvojen alapuolella. 

 

Kuva 6-2. Turbiinien aiheuttama mallinnettu A-painotettu kokonaisäänitaso turbiinien äänitehotasolla 
106 dB(A) (Numerola Oy, 2016) 

6.24 Välkevaikutukset 

Kaavaa varten tehty melu- ja välkeselvitys (Numerola Oy 2016) on esitetty liitteessä 5.  
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Kaikilla lähialueen asunnoilla välkevaikutus jää alle 4 tunnin, joten tiukimmatkin ohjearvot alittu-
vat selvästi.   

Mallinnuksessa ei ole huomioitu paikallisen puuston vaikutusta turbiinien näkyvyyteen ja välke-
vaikutukseen. Suomen olosuhteissa puusto rajoittaa merkittävästi näkyvyyttä turbiineille ja vä-
hentää vuotuista välkevaikutusta. 

 

Kuva 6-3. Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä (Numerola, 2016) 

6.25 Vaikutukset ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin 

Tuulivoimaloiden huoltotöiden yhteydessä alueella käsitellään öljyjä ja yhdessä voimalassa on 
satoja litroja öljyä. Normaalitilanteissa öljyt eivät pääse kulkeutumaan ympäristöön. Onnetto-
muustilanteessa konehuoneen öljyt vain harvoin valuvat maaperään saakka. 

6.26 Yhteisvaikutukset muiden lähiseudun hankkeiden kanssa 

6.26.1 Muut tuulivoimahankkeet 

Vanhakylän tuulivoimahankkeesta noin 7 kilometrin etäisyydellä koillisessa sijaitsee Tetomin tuu-
livoimahanke. Vanhakylän ja Tetomin tuulivoimahankkeista on laadittu yhteinen näkyvyysanalyy-
si (liite 7), josta käyvät ilmi Vanhakylän ja Tetomin tuulivoimaloiden teoreettiset näkymäalueet 
sekä ne alueet, joille kummatkin tuulivoimalat näkyvät samanaikaisesti. 

Näkyvyysanalyysin perusteella kyseisten tuulivoimahankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset 
kohdistuvat pääosin hankkeiden välisille lähivaikutusalueille (0-6 km) Vanhakylän peltoalueelle, 
Pernajanlahdelle ja lahden avoimille peltoalueille. Kummankin hankkeen tuulivoimaloita tai osia 
niistä voi näkyä paikoin Malmgårdin, Tervikin ja Tjusterbyn kartanoiden (RKY 2009) sekä Perna-
janlahden ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue) 
avoimilta peltoalueilta. Vanhakylän ja Tetomin tuulivoimalat sijoittuvat näillä alueilla vastakkaisiin 
ilmansuuntiin eivätkä näin ollen näy näkymässä samanaikaisesti. Kummankin tuulivoimahank-
keen tuulivoimaloiden näkyminen maisemasta selvästi erottuvina elementteinä edellyttää pitkien 
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avoimien näkymien avautumisen samanaikaisesti kummankin hankkeen tuulivoimaloiden suun-
taan. 

Vähäisiä yhteisvaikutuksia voi kohdistua myös paikoin Vanhakylän tuulivoimaloiden kaukomaise-
ma-alueelle (6-15 km) Pernajanlahdelle ja Koskenkylänjokilaaksoon Malmgårdin, Rumpilan ja 
Liljendalin tienoille. 

6.26.2 Greggbölen kalliokiviainesten ottoalue 

Suunnittelualue rajautuu koillispuolella sijaitsevaan NCC:n Roads Oy:n Pernajan Greggbölen kal-
liokiviainesten ottoalueeseen. Matkaa lähimmästä tuulivoimalan sijoituspaikasta kertyy ottoalu-
een rajalle noin 600 m. Alueen sijoittuessa kaava-alueen ulkopuolelle, ei tuulivoimahankkeella ole 
suoria vaikutuksia kiviainesten ottoalueen toimintaan, eikä hanke estä tai heikennä kiviainesten 
ottoa rakentamis- ja toimintavaiheessaan.  

Käynti tuulivoima-alueelle suunnitellaan toteutettavan Vanhakyläntien ja edelleen Heskerintien 
kautta, joita hyödynnetään myös kiviainesten ottoalueen kuljetuksissa. Tarkemmassa suunnitte-
lussa huomioitavia asioita ovat mm. kiviainesten ja tuulivoimahankkeen rakentamisvaiheen ai-
kaisten kuljetusten yhteensovittaminen toimijoiden kesken. Tuulivoima-alueelle johtava tieyhteys 
kunnostetaan kuljetuksia varten lähtökohtaisesti hankkeesta vastaavan kustannuksella. Tien 
kunnostustöissä ja mahdollisilla levennyksillä huomioidaan liikenteellinen sujuvuus. Tuulivoima-
hankkeen erikoiskuljetukset voidaan toteuttaa vähäliikenteiseen aikaan, esimerkiksi yöaikaan, 
jolloin niiden vaikutukset liikenteen sujuvuuteen jäävät vähäisiksi. Alueelle johtavan tieyhteyden 
varrella ei sijaitse asutusta, eikä hankkeilla siten ole liikenneturvallisuuteen kohdistuvia yhteis-
vaikutuksia. Tuulivoimahankkeen toiminnan aikana liikennöinti alueelle on hyvin vähäistä, eikä 
hankkeesta muodostu yhteisvaikutuksia kiviainesten ottotoiminnan kanssa. 

Kalliokiviaineksen louhinta ja murskauksessa käytettävä räjäytystyö aiheuttaa tärinää maape-
rään. Tärinä vaimenee etäisyyden kasvaessa ja tärinän etenemiseen vaikuttaa myös maalaji. 
Tärinä etenee parhaiten pehmeissä maalajeissa kuten savessa. Suunnittelualueella ja sen ympä-
ristössä sijaitsevissa karkearakeisissa maalajeissa kuten sorassa ja hiekassa, kalliossa ja mo-
reenissa tärinän syntyminen on vähäisempää (Talja 2004). Tärinä siirtyy maasta rakennelman 
perustuksiin ja edelleen runkoon, jolloin sen suuruus ja taajuussisältö muuttuvat. Mitä kook-
kaampi  ja  massiivisempi  rakennus  ja  sen  perustukset  ovat,  sitä  vähemmän alttiimpi  se  on  tä-
rinälle. Kookkaat ja jäykät perustukset, kuten teräsbetoniperustukset vaimentavat värähtelyä 
(Talja 2008).  

Louhosaluetta lähimpänä sijaitsevat tuulivoimalat sijoittuvat kallioalueille, sekä hiekka- ja sora-
moreenille, jotka materiaalina vaimentavat tärinää. Tärinän kannalta kriittisin vaihe tuulivoima-
hankkeen rakentamis- ja perustamisaikana on tuulivoimaloiden betonivalu. Suosituksena on, että 
louhosaluetta lähimpien tuulivoimaloiden perustuksien betonivalun jälkeen louhintatöitä tai räjäy-
tyksiä ei tehdä seuraavan kolmen vuorokauden aikana. Tämä aiheuttaa lähimpien tuulivoimaloi-
den perustamisvaiheen osalta yhteensovittamista kiviainesten ottotoiminnan kanssa, mikä voi-
daan huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa ja vuoropuhelussa toimijoiden kesken.  

Kiviainestoiminnasta syntyviä meluvaikutuksia on arvioitu melumallinnuksen avulla kiviaines-
hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä (NCC Roads Oy 2007). Suurimman melu-
vaikutusten arvioitiin kohdistuvan moottoritien vastakkaisella puolella oleviin asuintaloihin, joihin 
kohdistuu myös tieliikenteen melua. Mallinnuksen mukaan kiviainestoiminnasta aiheutuva päivä-
ajan melutaso lähimmän asuintalon kohdalla oli enimmillään noin 54 dB. Kauempana sijaitsevien 
asuintalojen kohdalla melutasot olivat noin 45-50 dB. Tuulivoimahankkeen meluselvityksen (liite 
5) mukaan melutasot lähiympäristön asuin- ja lomarakennuksilla ovat selvästi valtioneuvoston 
antamien päivä- ja yöajan ohjearvojen alapuolella. 

Kiviainestoiminta ja tuulivoimalaitokset aiheuttavat varsin erityyppistä melua, mistä johtuen nii-
den yhteismallintaminen ei ole mielekästä. Kiviainestoiminnassa melu painottuu päiväaikaan ja 
häiritsevimmäksi melulähteeksi koetaan useimmiten ylisuurten lohkareiden rikotus. Tuulivoima-
laitosten meluvaikutukset painottuvat ilta- ja yöaikaan, jolloin tuulivoimalaitosten aiheuttama 
melu voi erottua paremmin taustamelun ollessa hiljaisempaa. Vanhakylän tuulivoimahankkeen 
aiheuttamat melutasot ovat paljon alhaisempia kuin mitä kiviainestoiminnasta ja tieliikenteestä 
aiheutuvat melutasot alueella ovat, eikä tuulivoimahankkeella ole käytännössä vaikutusta päivä-
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ajan melutilanteeseen kiviaineksen ottamisalueen ja moottoritien lähiympäristössä. Voi myös 
olla, että muutenkin meluisassa ympäristössä tuulivoimalaitosten melua ei koeta samalla tavalla 
häiritseväksi kuin hiljaisemmassa ympäristössä. 

Tuulivoimahankkeen toteutuminen voi lisätä kiviaineksen ottamisalueen ympäristön melukuormi-
tusta kumulatiivisesti. Kiviainestoiminta ja tieliikenne hiljenevät yöajaksi, mutta tuulivoimalaitos-
ten koetut meluhaitat ovat tyypillisesti suurimmat ilta- ja yöaikaan. Tällöin voi syntyä tilanne, 
jolloin päiväaikaan melua lähiasutukselle aiheuttaa kiviainestoiminta ja tieliikenne, yöaikaan tuu-
livoimalat. Nämä tilanteet arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi. Lisäksi tuulivoimahankkeen 
mallinnetut melutasot ovat selvästi alle valtioneuvoston yöajan ohjearvojen hankealueen ympä-
ristön asutuksen kohdalla. Vanhakylän tuulivoimahankkeesta ei siten muodostu merkittäviä hai-
tallisia yhteisvaikutuksia kiviainestoiminnan kanssa melun osalta. 

Tuulivoimahankkeen toiminnan aikana tuulivoimalan rikkoontumisesta, jäätymisestä ja edelleen 
jään irtoamisesta aiheutuvaa turvallisuusriskiä voidaan kokonaisuudessaan pitää erittäin pienenä, 
eikä Vanhakylän tuulivoimahanke estä kiviainesten ottoalueella työskentelyä jatkossa. Tuulivoi-
malat voidaan varustaa jäätymisen havainnointijärjestelmillä. Tällöin jäätävistä olosuhteista voi-
daan varoittaa valomerkein ja tarvittaessa tuulivoimalat voidaan pysäyttää. 

7. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 

7.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Kaavan toteutusta ohjataan erillissuunnitelmien, kaavoituksen sekä tarvittavien lupien mm. ym-
päristö-, tutkimus-, lunastus-, lentoeste- ja rakennuslupien kautta.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista 
rakennuslupaa Loviisan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa hakee alueen haltija. 
Rakennusluvan myöntämisen edellytys on, että Ilmailuhallinnolta on saatu lausunto lentoturvalli-
suuden varmistamiseksi ja meluselvityksellä on osoitettu, että tuulivoimaloiden melusääntelyn 
ylittävää ääntä ei aiheudu läheiselle asutukselle.  

Voimalinjan tutkimuslupa haetaan aluehallintovirastolta. Sen jälkeen tehdään suunnittelu ja jär-
jestetään maanomistajien kuulemiskokoukset. Niiden yhteydessä tehdään mahdolliset esisopi-
mukset. Tarvittaessa tuulivoimayhtiö hakee lunastuslupaa työvoima- ja elinkeinoministeriöltä, 
joka esittelee hakemuksen valtioneuvostolle. Lunastuslupahakemuksen liitteenä tulee olla voima-
johdon ympäristövaikutusten selvitys.   

Ympäristöluvan tarve selvitetään tapauskohtaisesti paikallisten viranomaisten kanssa. Ympäristö-
suojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua 
lähiasutukselle naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvan tarvetta 
harkitessa otetaan huomioon muun muassa voimalasta aiheutuva melu sekä lapojen pyörimisestä 
syntyvä valon ja varjon liike. Lupa voi olla tarpeen, mikäli voimaloiden havaitaan ylittävän tuuli-
voimaloille asetettuja melun ohjearvoja. Lupa voi olla tarpeen, jos halutaan ennen kaikkea var-
mistua siitä tuleeko voimaloiden käytölle rajoitteita. 

Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti. Len-
toestemerkinnöistä on ohjeistettu Trafin lausunnossa. Kaavamääräyksen mukaan: "Ennen kunkin 
tuulivoimayksikön rakentamista on haettava ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukainen lentoeste-
lupa.". 

7.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Tämän kokoisen maatuulivoima-alueen rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista ja lupaa 
maanomistajilta. Kaavasta päättää Loviisan kaupunki. Päätökset hankkeen toteuttamisesta tekee 
tuulivoimayhtiö kaavoitusmenettelyn jälkeen. 

Kaava on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman. Tuulivoimalahankkeen suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaa tuulivoimayhtiö. Hankkeen alustavaa suunnittelua on tehty vuodesta 2014 
alkaen. Suunnittelu jatkuu ja tarkentuu osayleiskaavoituksen jälkeen. Tuulivoimayhtiö päättää 
investoinneista kaavamenettelyn jälkeen.   
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Tuulivoimalat tarvitsevat mm. rakennusluvan ja lentoesteluvan, joita hakee tuulivoimayhtiö. 
Myös sähkönsiirtoverkoston ja uusien huoltoteiden rakentaminen edellyttää asianmukaisia lupia. 
Koko hankkeen eri vaiheet voidaan yksinkertaistaa alla olevan luettelon muotoon:   

- Lupaprosessi  
- Hankkeen suunnitelmien laatiminen  
- Urakoitsijoiden kilpailutus  
- Alueelle tulevan tiestön rakentaminen/nykyisen tieyhteyden parantaminen  
- Voimalaitosalueen tilavarausten tekeminen ja nostoalueiden rakentaminen  
- Voimalaitosten perustusten rakentaminen  
- Voimalaitosten pystytys  
- Voimalaitosten koekäyttö  
- Voimalaitosten käyttöönotto  

Kaavan toteuttamisen ajankohta riippuu tuulivoimahankkeen teknis-taloudellisista reunaehdoista. 

7.3 Toteutuksen seuranta 

Toteutuksen seuranta tapahtuu tarvittavien lupamenettelyjen kautta. 
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