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TILAISUUDEN OHJELMA

17:00 Tilaisuuden aloitus ja avaussanat, Äänekosken kaupunki

kaavasuunnittelija Antti Kumpula

17:10 Energiequellen puheenvuoro ja kysymykset

projektijohtaja Karl Schultheis

17:45 Kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston esittely, Ramboll

kaavoitusarkkitehti Pirjo Pellikka

ekologi Jussi Mäkinen

18:30 Keskustelu



KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ 24.6. – 14.8.2020

• Kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2020 § 152 osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisen.

• Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisten lausunnot.

• Aineistoon voi tutustua: 

pääkirjaston ala-aulassa (Wessmanninkatu 2, ma-to 12-18, pe 12-16, la-su suljettu) ja kaupungin

kotisivulla osoitteessa www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavat.

• Kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta 14.8.2020 klo 15:00 mennessä Äänekosken 
kaupunginhallitus os. Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI (sähköpostiosoite: 
kirjaamo@aanekoski.fi)

http://www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavat
mailto:kirjaamo@aanekoski.fi


SIJAINTI JA TAVOITTEET
• Suunnittelualue noin 1 200 ha

• Liimattalan kylän lounaispuolella, 
valtatien 4 ja Saarijärven kuntarajan 
välissä

• Enintään 9 voimalaa

• Tuulivoimalat:

kokonaiskorkeus max. 270 m

roottorin halkaisija 160-190 m

napakorkeus 160 – 190 m

4-5 MW, alle 45 MW

• Voimajohtoliityntä maakaapelein länteen 
Elenian 110 kV voimajohtoon

• Osayleiskaava MRL 77 a § mukainen kaava,

jonka perustella rakennusluvat voidaan myöntää.



TAVOITEAIKATAULU

• YVA-tarveharkinta päätös 2.12.2019 KESELY

• Kaavahakemus laadittu 12/2019 ja OAS 02/2020

• Kaavoitus- ja vireille tulopäätös 17.2.2020 

• Vireilletulo kuulutus (Pikkukaupunkilainen / verkkosivut) ja OAS 
nähtäville 19.2.2020 alkaen

• OAS vastineet 5 mielipidettä

• Kaavaluonnos nähtävillä 24.6. – 14.8.2020

• Kaavaehdotus syksy 2020

• Kaavan hyväksymiskäsittely kevät 2021



KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

• Maakuntavaltuusto hyväksyi tarkistetun 
kaavan 1.12.2017, maakuntahallitus 
määräsi voimaan ennen lainvoimaisuutta 
26.1.2018. KHO hylkäsi 
valituslupahakemuksen 28.1.2020.

• Biotalouteen tukeutuvaa aluetta sekä 
matkailun ja virkistyksen vetovoima-
aluetta

• Lännessä sähkölinja ja 
moottorikelkkailureitti

• Liimattalan kylä, Liimattalan
maakunnallisesti arvokas maisema-alue

• Idässä asumisen ja vapaa-ajan asumisen 
sekä kulttuuriympäristön vetovoima-
aluetta

• Vt4 kehittämisakseli



OIKEUSVAIKUTUKSETON ÄÄNEKOSKEN RAKENNEYLEISKAAVA 
2016

• KV 3.11.2008, strategian päivitys KV 10.3.2014

• Rakennemallia 2022 työstetty rakenneyleiskaavaa 
päivittämällä



ÄÄNEKOSKEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAYLEISKAAVA

Huosiaisjärvi

Niemislampi

Ruuhilampi

• Huosiaisjärvi 2 kpl RA, toinen rakennettu

• Ruuhilampi M-alue, jolle voi sijoittaa 
rantarakentamista.

 

Loma-asuntoalue 

Alue on tarkoitettu loma-asumiseen. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen 

saunarakennuksen sekä talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu 

kerrosala on enintään 250 m². Alle 1500 m2:n rakennuspaikalla rakennusoikeus on 

10 % rakennuspaikan pinta-alasta.  

Numero osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä maaseutumaiseen 

rakentamiseen. 

Asutusta ei saa sijoittaa 150-200 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Pysyvän asutuksen 

talousrakennukset on sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen. Maankäyttö ja 

rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen rakennusoikeus on 

maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai s-merkinnällä osoitettuihin 

kohtiin. 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle voi sijoittaa rantarakentamista 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-

asutusluonteiseen lomarakentamiseen. 

Aluetta voidaan käyttää myös tavanomaista tehokkaampaan rakentamiseen, mikä 

edellyttää yksityiskohtaisemman suunnitelman laatimista. Suunnitelmassa tulee 

vähintään 15 % rantaviivasta osoittaa rakentamattomaksi alueeksi. 

 

Vesialue. 

 

Valkeajärvi

Rajajärvi



OSALLISET



SELVITYKSET
• Osayleiskaavan valmistelussa huomioidaan seuraavat YVA-tarveharkintaa varten laaditut

selvitykset:

− Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

− Liito-oravaselvitys

− Metsäkanalintuselvitys

− Kevätmuuttoselvitys

− Syysmuutonseuranta

− Pesimälinnustoselvitys

− Lepakkoselvitys

− Meluselvitys

− Välkeselvitys

− Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

− Näkemäalueanalyysi

− Yhteisvaikutusten selvitys

• Kaavoituksen yhteydessä laadittavia uusia selvityksiä ovat seuraavat:
− Arkeologinen inventointi

− Havainnekuvat

− Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys

− Lintujen kevät- ja syysmuuton seuranta (vuoden 2019 seurannan raportointi)



ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

– vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin

– vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön mm. maakuntakaavaan

– vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

– liikennevaikutukset

– vaikutukset ilmastoon

– meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset

– vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

– vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin

– vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin

– turvallisuusvaikutukset 

– vaikutukset elinkeinoihin ja talouteen

– vaikutukset puolustusvoimien toimintaan 

– lentoestevaikutukset ja vaikutukset ilmailuun

– yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa



MAANKÄYTÖN NYKYTILA

• Pääasiassa metsätalouskäytössä

• Etäisyyttä lähimmästä suunnitellusta 
voimalasta lähimpään lomarakennukseen 
noin 1,4 km Ruuhimäessä

• Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen 
1,5 km Häkkiläntien pohjoispuolella

• Liimattalan kylä 

• Konginkankaalle etäisyyttä noin 5 km

Etäisyys lähimmästä 
tuulivoimalasta km

Vakituiset 
asuinrakennukset, 

kpl

Lomarakennukset
kpl

0-1 0 0

1,4-2 15 11



KAAVALUONNOS



KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET



KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET



YLEISET MÄÄRÄYKSET



MELU
• Melumallinnus: 

Lagerway L147-4.3 MW äänitehotaso 106,7 dB + 1 dB= 
107,7 dB, HH=190 m

• Ulkomelutaso alittaa päiväajan ohjearvon 45 dB ja yöajan 
ohjearvon 40 dB kaikkien suunnittelualueen ympäristössä 
sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten kohdalla.

• Vaikka melutasot jäävät alle ohjearvojen, voi 
tuulivoimaloiden ääni olla kuultavissa ympäristön 
asutukselle.

Ruuhilampi

Huosiaisjärvi

Niemislampi



PIENITAAJUINEN MELU

• Pienitaajuisen melun laskenta tehtiin YM:n
ohjeen 2/2014 mukaisesti

• Pienitaajuinen melu jää asumisterveysasetuksen 
sisämelun yöajan toimenpiderajojen alapuolelle, 
kun huomioidaan rakennusten  tavanomainen 
ääneneristävyys. 

• Vaadittava äänitasoero on 1-2 dB

loma-asunnot

asuinrakennukset



VÄLKE
• Välke syntyy, kun voimala sijaitsee auringon ja 

tarkastelupisteen välillä ja roottorin lapojen 
pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon 
ympäristöön. 

• Välkevaikutus syntyy sääolojen, vuodenajan ja 
vuorokauden ajan mukaan. 

• Mikäli tuulivoimala ei näy tarkastelukohteeseen, 
ei myöskään välkettä aiheudu.

• Hankkeelle laadittu välkemallinnus.

• Mallinnuksen mukaan lähimmillä asuin- tai 
lomarakennuksilla välkettä ei esiinny lainkaan 
tai vuotuinen välkemäärä jää alle 8 h vuodessa 
(8 h/a rajana Ruotsissa ja Saksassa).



LUONNONYMPÄRISTÖ - LINNUT
• Metsojen soidinkeskuksia ei rakentamisalueilla. Yksittäisiä 

havaintoja metsoista tehty.

• Kaakkurin pesintöjä ei lähimmillä lammilla kesällä 2019 eikä 
havaittu suunnittelualueen läpilentoja tehdyssä seurannassa 
(viikon seuranta)

• Seudulla on esiintynyt kuukkelia vielä viime vuosina, mutta 
rakentamisalueet eivät ole kuukkelin pesinnän kannalta 
merkityksellisiä elinympäristöjä

• Selvitysalueella kanahaukan ja tuulihaukan reviirit –
pesäpaikat eivät voimalapaikkojen lähellä. Myös 
hiirihaukasta pesintäaikaisia havaintoja, mutta pesät eivät tv-
alueiden lähellä

• Kevätmuutonseurannassa (12 vrk) ei merkittäviä 
muuttomääriä: Hanhet 700, kurki 200, joutsen 100, 
yksittäisiä petolintuja

• Syysmuutonseurannassa (15 vrk) ei merkittäviä 
muuttomääriä: Hanhet 200, kurki 600, joutsen 100, 
yksittäisiä petolintuja. Kurkien päämuuttopäivänä 14.9. ei 
ollut seurantaa, mutta julkaistujen havaintojen perusteella 
muutto painottui Liimattalan länsipuolelle tai kauemmas 
länteen Saarijärven suunnalle 

Pyyn poikanen Huosiasnotkossa 2019



LUONNONYMPÄRISTÖ

• ei liito-oravien lisääntymispaikkoja 
rakentamisalueilla.

• rakentamispaikoilla ei lepakoiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
Niemispuron varsi lepakoiden ruokailualue.

• Suunnittelualueelta havaittiin rauhoitettua 
(LSL 42 §) valkolehdokkia (kolme 
kasvupaikkaa) sekä silmälläpidettäviksi 
luokiteltuja ahokissankäpälää ja 
hentosaraa. Valkolehdokeista kaksi 
havaintoa tv-alueilla.

• Niemipuron varsi ja Niemislammen 
eteläpuoleisen Kaakkopuron suo 
huomionarvoiset luontotyyppikohteet. 
Niemispuron alueella erityisiä lajistoarvoja, 
osoitetaan luo-alueena.



LUONNONYMPÄRISTÖ

• Kaakkoispuolella heti kaava-alueen 
ulkopuolella Mansikka-ahon yksityinen 
luonnon-suojelualue (et. 0,9 km 
voimalaan);
ei vaikutuksia, melutaso ei ylitä 40 dB.

• Luoteispuolella Lehtisennevan Natura-
alue (SAC) (et. Voimalaan > 1km); 
ei lintudirektiivin mukainen kohde;
ei merkittäviä vaikutuksia.

• Maakuntakaavan SL-varaus 
Ruuhipuron alueen suot sijoittuu 
osittain kaava-alueelle sen läntisimpään 
kulmaukseen. Vaikutukset enintään 
vähäisiä, melutaso ei ylitä 40 dB



• Ympäristö on pääosin metsäistä, maisematilaltaan 
sulkeutunutta aluetta, jolle ei avaudu laajoja näkymiä.

• Vaikutukset lähialueella, etäisyys voimaloista alle 6 km

• Liimattalan kyläalueen laajoilta peltoaukeilta avautuu monin 
paikoin esteettömiä näkymiä hankkeen suuntaan.

• Näkymiä avautuu myös Pyyrinlahdelta ja sen itärannoilta 
rantaviivan tuntumasta.

• Pienialaisia näkyvyysalueita kohdistuu pienille järville ja niiden 
rannoille sekä pienille pelloille kaakossa, etelässä, luoteessa ja 
pohjoisessa.

• Vaikutuksen merkittävyys alle kolmen kilometrin etäisyydellä 
tuulivoimaloista arvioidaan olevan enintään kohtalainen 
kielteinen.

• Maisemavaikutukset voivat olla merkittävyydeltään enintään 
kohtalaisia kielteisiä maakunnallisesti arvokkaassa 
Liimattalan kylämaisemassa sekä Pyyrinlahden
vesistömaisemassa.

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ



• Vaikutukset kaukoalueella, etäisyys voimaloista yli 6 km

• Konginkankaan taajamasta avaudu näkymiä tuulivoimaloiden 
suuntaan.

• Laajimmat tuulivoimaloiden näkyvyysalueet kohdistuvat 
kaukovaikutusalueella (6-20 km etäisyys tuulivoimaloista) 
suurille järville: Keiteleen Räihänselkä, Ala-Keitele ja Pyhäjärvi.

• Järvien selille ja ranta-asutukselle näkyessään tuulivoimalat 
asettuvat maiseman taustalle kapealle sektorille. Pitkän 
etäisyyden vuoksi tuulivoimalat eivät näkyessään hallitse 
maisemaa.

• Maisemavaikutukset voivat olla merkittävyydeltään 
enintään vähäisiä kielteisiä, kun maiseman luonteeseen 
kohdistuu muutoksia osittain.

• Lentoestevalot vaikuttavat hämärän ja yöajan 
maisemakuvaan paikallisesti. Vaikutuksen merkittävyys on 
verrattavissa päiväajan maisemakuvan luonteen 
muutokseen.

• Kaava-alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä keväällä 2020 
tehdyn muinaisjäännösinventoinnin mukaan.

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ



KUVAUSPISTE 1, LAPINNIEMENTIE

Kuvauspaikka on noin 5,3 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta.

Tuulivoimalat näkyvät kaukomaisemaa rajaavan selänteen yläpuolelle kohoava ryhmänä. 
Näkymäsuunnan takia tuulivoimalat näkyvät melko tiiviinä ryhmänä ja kapealla sektorilla. 
Suurpiirteisessä vesistö- ja metsämaisemassa tuulivoimalat eivät nouse maisemakuvaa hallitseviksi 
elementeiksi, mutta niiden korkeus poikkeaa muun maiseman horisontaalista luonteesta. Moderni 
tuotantolaitos on luonnonmaisemasta ja vanhasta kulttuurimaisemasta poikkeava elementti.

HH 190 m roottori 160 m



KUVAUSPISTE 2, HÄKKILÄNTIE

Kuvauspaikka on noin 2,3 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta.

Katselupaikkojen lähimaiseman elementit rajaavat usein osan tuulivoimaloista pois näkymistä, 
kuten havainnekuva osoittaa. Lähimmät tuulivoimalat voivat nousta korkealle metsän reunan 
yläpuolelle. Mitä lännenpää tuulivoimaloita katsellaan, sitä leveämmällä näkymäsektorilla ne 
näkyvät. Tuulivoimalat sijoittuvat kuitenkin melko tiiviiseen muodostelmaan.



KUVAUSPISTE 3, LIIMATTALANTIE
Kuvauspaikka on noin 3,7 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta.

Liimattalantien varrelta tuulivoimalat ovat nähtävissä esteettömimmin kylän keskiosassa. Suuret 
pystysuuntaiset tuulivoimalat tuovat uuden elementin maiseman taustalle. Avoimessa 
peltomaisemassa suuretkin elementit tukeutuvat laajaan, suurpiirteiseen mittakaavaan. 
Rakennetun kulttuuriympäristön elementit ovat maalaismaisemassa pienipiirteisiä ja suuri, moderni 
elementti voidaan kokea maisemaa voimakkaasti muuttavana elementtinä.



KUVAUSPISTE 4, REINIKANTIE
Kuvauspaikka on noin 4,1 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta.

Reinikantie suuntautuu eteläpäädyssään kohtisuoraan tuulivoima-alueen suuntaan. Tuulivoimalat 
näkyvät lännen suunnasta maisemaa rajaavien metsäselänteiden takana. Lähimpien 
tuulivoimaloiden roottorit voivat nousta kokonaan metsän reunan yläpuolelle. Vaikka tuulivoimalat 
kohoavat taustamaiseman selänteitä korkeammalle, muodostavat ne melko tiiviinä ryhmänä 
helposti käsitettävän kokonaisuuden.



KUVAUSPISTE 5, RÄIHÄNSELÄN POHJOISRANTA
Kuvauspaikka on noin 10,5 km etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta.

Näkymää tuulivoimaloiden suuntaan rajaa Räihänselän länsirannalta nousevat selännealueet. 
Tuulivoimalat jäävät matalammalle tasolle verrattuna Pohjoismäen maston korkeuteen. 
Tuulivoimalat asettuvat näkymässä melko tiiviiseen ryhmään. Suuripiirteisessä järvimaisemassa 
avoimen maisemakuvan laajuus antaa tukea suurikokoisille rakenteille ja kaukana sijaitsevat 
tuulivoimalat asettuvat osaksi maisemakokonaisuutta.



MIELIPITEET JA YHTEYSTIEDOT

• Kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta 14.8.2020 klo 15:00 mennessä Äänekosken 
kaupunginhallitus os. Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI (sähköpostiosoite: 
kirjaamo@aanekoski.fi)

Äänekosken kaupunki
Kaavoituspalvelut
Kaavasuunnittelija
Antti Kumpula
puh. 0400-115241
Lomalla:6.-19.7.

Kaavaa laativa konsultti
Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö, YKS-424
Pirjo Pellikka
puh. 040-5322380
Lomalla: 4.7.-2.8.

Tuulivoimahankevastaava
Energiequelle Oy
Projektijohtaja
Karl Schultheis
puh. 050-4522215

”Liimattalan tuulivoimahankkeesta saa lisätietoja Energiequellen nettisivuilla: 
https://www.energiequelle.de/fi/liimattala”

mailto:kirjaamo@aanekoski.fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiequelle.de%2Ffi%2Fliimattala&data=02%7C01%7Cpirjo.pellikka%40ramboll.fi%7Cc6d9500dac9643746c5a08d818117c71%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637285810669126017&sdata=nvKIaXJQZT3GkPxzGcL%2FbHy%2BU2vYwAuwTGzyAC3eHjY%3D&reserved=0

