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Mielipide Konikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta (OAS) 
 

 

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee enintään 15 

tuulivoimalasta koostuvan hankealueen rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan 

alueelle. Suunnittelualue sijoittuu voimassa olevan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tuulivoima-

alueelle Konikallio-Kivinevankalliot ja sen ympärille. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 14 

km2, josta noin 8 km2 sijoittuu Ikaalisten ja noin 6 km2 Hämeenkyrön alueelle. Kaavoja koskeva 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on molemmille kunnille yhteinen.  

 

Kaavoitus on kiinteästi yhteydessä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. YVA-

menettelyn yhteydessä tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit toimivat myös kaavoituksen 

selvitysaineistoina. Kuntien tuulivoimakaavat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain MRL:n 77 a 

§:n mukaisina kaavoina siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan 

osayleiskaavan perusteella. Käytännössä tämä merkitsee, että huolimatta ympäristövaikutusten 

arvioinnin tuloksista, kaavojen hyväksyminen tarkoittaa rakennuslupaa kaikille 15 voimalalle.   

 

Osayleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yleiskaavan yleiset sisältövaatimukset (MRL 39 

§) koskien niin yksittäisten tornien sijoittamista kuin koko hankkeen vaikutuksia. Lisäksi on 

huomioitava tuulivoimayleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77 b §): 1) yleiskaava ohjaa 

riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu 

maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto 

on mahdollista järjestää. 

 

Pyrimme tässä mielipiteessä nostamaan esille hankealueen luonnon erityispiirteitä sekä kannustaa 

pohtimaan, kuinka mahdollisesti toteutettavan hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia voitaisiin 

vähentää. Lisäksi haluamme muistuttaa, että hanke sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan Vatulan-

Ulvaanharjun maisema-alueen välittömään läheisyyteen. Asiassa tulisi käydä laaja arvokeskustelu: 

onko teollisen mittakaavan tuulivoimarakentaminen yleensä sovitettavissa alueelle, jonka 

luonnonympäristö ja kulttuurihistoria muodostavat erityisen kokonaisuuden. Kaavoitus on 

päätöksenteossa ratkaisevassa roolissa, sillä osayleiskaavat mahdollistavat suoraan hankkeen 

toteuttamisen riippumatta ympäristövaikutusten arvioinnin loppupäätelmästä.  
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YVA-arviointi on huomioitava kaavaprosessissa 

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan VE1 vaihtoehdon 15 voimalaa ja 

VE2 vaihtoehdon 11 voimalaa, sekä ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta. 

Tuulivoimalan yksikköteho on 6–10 MW ja voimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 350 metriä.  

 

Voimaloiden määrää vähentämällä ja sijoittelua muuttamalla voidaan vähentää hankkeen haitallisia 

vaikutuksia sekä ihmisten että luonnon kannalta. Alustavan suunnitelman mukaan lyhimmät 

etäisyydet voimaloista asuinrakennuksiin ovat noin 1,5 kilometriä. Etäisyyttä asutukseen tulisi 

kasvattaa. Tuulivoiman hyväksyttävyys uusiutuvana energiana edellyttää lähiyhteisön hyväksyntää. 

Eri kunnissa on tehty linjauksia, joissa on määritelty vähimmäisetäisyyksiä asutukseen, tavallisesti 

kahdesta kolmeen kilometriin.  

 

YVA-arvioinnin tulokset tulee ottaa täysimääräisesti huomioon kaavaprosessissa. Pirkanmaan 

ELY-keskus toteaa muun muassa, että ”arviointiohjelmassa ei ole esitetty olemassa olevaa ja 

suunniteltua voimajohtoverkostoa ja myös tämä kokonaisuus tulee käydä läpi ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksessa”.  

 

 

Tuulipuisto ja voimajohto lisäävät metsien pirstoutumista 

 

Tuulivoima-alue koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä tiestöstä, 

maakaapeleista tai ilmajohdoista sekä tuulipuiston sähköasemasta. Tuulipuisto liitetään 

sähköverkkoon jakeluverkkoyhtiö Caruna Oy:n suurjänniteverkkoon uudella, noin 14–15 km 

pituisella 110 kV voimajohdolla, joka toteutetaan ilmajohtona tai maakaapelina. Tiedossa on, että 

nykyinen sähköverkon kapasiteetti ei riitä vaan tarvitaan sähköverkon vahvistamista.  

 

Voimaloiden perustukset, maa-aineksen otto ja rakennettava tiestö vievät huomattavasti metsäalaa. 

Myös voimajohtolinjoilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaikki tämä rakentaminen pirstoo 

yhtenäisiä metsäalueita, vähentää metsäpinta-alaa ja vaikuttaa heikentävästi luonnon hiilivarastoihin 

ja hiilen sidontaan. Metsien pirstoutuminen tulee ymmärtää myös ekologisena ilmiönä: 

elinympäristön laatu heikkenee, kun suurempi metsäalue jakaantuu erillisiksi laikuiksi ja 

reunavaikutus kasvaa.  

 

 

Lajiston elinympäristöt ja kulkuyhteydet on huomioitava 

 

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Vatulanharju-Ulvaanharjun Natura 2000 alue (FI0309001). 

Kohde kuuluu myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Sen suojeluarvot ovat erityisesti 

geologisia, mutta harjualue on myös biologisesti arvokas.  

 

Harjuluonto ylläpitää erityisiä luontotyyppejä. Harjujen valorinteet ovat luontotyyppeinä Etelä-

Suomessa arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN). Vatulanharjun eteläinen paahderinne on hyvin 

edustava, ja se on ollut mukana useissa valtakunnallisissa luonnonhoitohankkeissa. Vatulanharjun-

Ulvaanharjun alueella tiedetään esiintyvän myös harvalukuista kehrääjää ja silmälläpidettävää (NT) 

kangaskiurua. Kaavoituksessa on otettava huomioon hankkeen vaikutukset harjuluontoon ja 

esimerkiksi em. lajien esiintymiseen. 
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Välittömästi hankealueen länsipuolella sijaitsevat Sunttineva ja Porrasneva ovat valtakunnallisen 

soidensuojelun täydennysesityksen (SSTE) kohteita, joista on tarkoitus muodostaa virallisia 

luonnonsuojelualueita. Nämä suot yhdessä länsipuolella sijaitsevan Pitkälahti-Jouhinevan (SSTE) 

kanssa muodostavat ympäristöineen Ikaalisten olosuhteissa edustavan, erämaisen kokonaisuuden, 

jolla on suuri merkitys suoluonnolle.  

 

Alueen arvosta kertovat esimerkiksi havainnot sääksestä ja maakotkasta. Petolintujen esiintyminen 

ja lintujen käyttämät kulkureitit on selvitettävä ja huomioitava hankkeen toteutuksessa. Teollisten 

hankkeiden yhteydessä on tiedossa tapauksia, joissa sääksen pesäpuun ympärille on määritelty 

kahden kilometrin turvaetäisyys. 

 

Noin 600 metrin etäisyydellä alueen kaakkoisreunasta Teerinevalla sijaitsee yksityinen 

luonnonsuojelualue (YSA205389), jonka vieressä on myös virallinen SSTE-kohde.   

 

Valtaosa hankealueesta on ojitettua, pitkälle muuttunutta suomaata sekä voimakkaasti käsiteltyä 

metsää. Alueen merkitys lajistolle perustuu alueen asumattomuuteen ja yhtenäisen metsäalueen 

kokoon: alue tunnetaan hirvien talvehtimisalueena sekä kanalintujen, kuten teeren ja metson 

vahvana esiintymisalueena. Alueen vesiuomissa tiedetään esiintyvän majavia. 

 

Alueelta on tiettävästi myös riekkohavaintoja, vaikka lajin eteläisimmät tunnetut esiintymät 

sijaitsevat linjalla Pohjois-Parkano - Kíhniö - Virrat. Koska riekko on lajina arvioitu vaarantuneeksi 

(VU) ja se esiintyy (Pohjois-)Pirkanmaalla esiintymisalueensa etelärajoilla, tulisi riekon 

esiintyminen alueella selvittää. Edelleen hirvien, kanalintujen ja majavan esiintyminen alueella 

tulee selvittää ja hankkeen vaikutukset lajeille on arvioitava.  

 

 

Valtakunnallinen maisema-alue ja tärkeä pohjavesialue 

 

Valtioneuvosto teki marraskuussa 2021 päätöksen valtakunnallista maisema-alueista (VAMA 

2021).  Ympäristöministeriön laatimassa kohdelistan tarkistuksessa Pirkanmaan harjumaisemat -

kohde nostettiin uutena kohteena valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi1. Kohde 

muodostuu kahdeksasta harjumaisemakohteesta, joista Vatulaharjun-Ulvaanharjun selänne on 

läntisin. Kohteet sijaitsevat Suomen pisimmällä yhtenäisellä soramuodostumalla, lähes 200 

kilometriä pitkällä saumamuodostumalla.  

 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja 

luonnonperinnöstä. Pirkanmaan harjumaisemat ml. Vatulan-Ulvaanharju ovat 

kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, jotka ovat toimineet historiallisina kulkureitteinä, 

asutusmaiseman runkoina ja matkailullisesti merkittävinä näköalapaikkoina. Nykyisin Vatulanharju 

on tärkeä liikunta- ja virkistymiskohde.  

 

Vatulan-Ulvaanharju on tärkeä osa Pirkanmaan ainutlaatuista harjumaisemakokonaisuutta. 

Luonnonvoimien muovaamat harjut ovat erikoisuuksia, joiden erityisen luonnon ja maisemien 

merkityksestä tulisi käydä arvokeskustelua: kuuluuko teollinen rakentaminen erityisille luonnon 

arvoalueille, vai pitäisikö tuulivoimarakentamista sijoittaa ennemminkin jo rakennettuun 

ympäristöön? Luonnon vuosituhansien aikana muovaama maisema voidaan muuttaa muutamassa 

vuodessa teollisella rakentamisella. 

 
1
 VAMA 2021: Pirkanmaa - Valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet. s. 28 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE404CD5E-2CF7-448C-BC33-29767BD52B51%7D/171090 
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Myös Pirkanmaan Ely-keskus muistuttaa YVA-lausunnossaan, että hankkeen vaikutuksiin 

Vatulanharjun-Ulvaanharjun arvokkaaseen maisemaan osana Pirkanmaan harjumaisemat kohdetta 

on kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi maisemasovitteita tulee tehdä riittävästi 

Vatulanharjun-Ulvaanharjun alueelta siten, että niistä välittyy katsojalle konkreettisesti 

tuulivoimaloiden vaikutus harjulta avautuvassa maisemassa (mm. harjualueen näköalapaikat) ja 

myös ympäristöstä harjun suuntaan. Maisemavaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon 

oppaassa Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (Suomen ympäristö 1/2016) 

annetut ohjeistukset.  

 

Geologisen, ekologisen ja kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi Vatulan-Ulvaanharju on merkittävä 

pohjaveden muodostumisalue. Myös Ely-keskus korostaa, että pohjoisella sähkölinjayhteys-

vaihtoehdolla ei tule vaarantaa pohjaveden laatua, määrää tai vedenhankintakäyttöä tai pohjavedestä 

riippuvaisten vesi- tai maaekosysteemien tilaa. 

 

 

 

Yhteenveto 

 

Yhteenvetona toteamme, että Konikallion tuulivoimahanke sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän 

ja pohjavesivarantona tärkeän, luonnonhistoriallisen harjumuodostuman välittömään läheisyyteen. 

Kaava mahdollistaa 15 tuulivoimayksikön rakentamisen maksimikorkeudessaan huolimatta 

ympäristövaikutusten arviointiprosessin etenemisestä. Myönteinen rakentamispäätös olisi 

ensimmäinen, jossa tuulivoimarakentaminen sallittaisiin valtakunnallisen maisema-alueen 

välittömään läheisyyteen. 

 

Kaavoittajilla ja varsinaisilla päätöksentekijöillä on siis suuri vastuu. Jotta päättäjillä on tarvittavat 

taustatiedot, riittävät selvitykset alueen luonnosta ja lajistosta sekä kattava arviointi hankkeen 

ympäristövaikutuksista ja yhteisvaikutuksista muiden hankkeiden kanssa ovat tarpeen. 
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