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Maisema


Maisema on elottoman ja elollisen luonnon sekä
ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt kokonaisuus, jonka
osatekijöitä ovat muun muassa kallio- ja maaperä,
kasvillisuus, ilmasto-olot ja ihmisen toiminnan vaikutus.



Maisemaan liittyy myös aineettomia tekijöitä: alueen
historia, ihmisten kokemukset, toiveet, arvostukset ja
asenteet vaikuttavat maiseman kokemiseen.



Maisema on eri elementtien muodostama, jatkuvasti
muuttuva kokonaisuus. Maisema muuttuu sekä luonnon
että ihmisen vaikutuksesta.
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Maisema

Maisemarakenne

Maisemakuva
Maiseman perusrunko
Maisematyyppi

Maisemavaikutus

Maiseman luonne

Maiseman sietokyky

Visuaalinen vaikutus

Kulttuuriperintö

Maisematila
Tärkeä näkymä
Paikallisesti arvokas kohde

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kulttuuriympäristö
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Maisemanhoitoalue

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue

Maisemaselvitysten tarkoitus


Maisemaselvityksen tulisi antaa riittävän kattava ja yhteismitallinen
kuva tuulivoima-alueen ja sen vaikutusalueen olosuhteista.



Selvitysten tarkkuustaso voi olla erilainen eri etäisyyksillä, erilaisten
maisematyyppien alueilla tai erityisen herkissä tai arvokkaissa
kohteissa.



Tuulivoimarakentamisen suunnittelun yhteydessä tehtävä
maisemaselvitys tulisi kohdentaa tuulivoimarakentamisen ja
kyseessä olevan ympäristön luonteen kannalta oleellisiin
maisematekijöihin ja kokonaisuuksiin.



Yksityiskohtaisessa suunnittelussa, kuten suoraan rakentamista
ohjaavassa yleiskaavoituksessa tai asemakaavoituksessa sekä YVAmenettelyssä selvityksiä tarkennetaan. Tällöin huomioidaan myös
esimerkiksi paikallisesti tärkeät näkymät ja maisemalliset
maamerkit.
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Maisemavaikutusten
arviointi


Maisemavaikutusten arvioinnissa selvitetään
tuulivoimaloiden ja maiseman suhde eli miten
voimaloiden tulo osaksi maisemaa vaikuttaa maiseman
rakenteeseen, luonteeseen tai laatuun.



Vaikutusten arviointia voi tehdä esimerkiksi osaaluekohtaisesti, maisematiloittain tai maisematyypeittäin.



Osa-alueittaisen tarkastelun lisäksi tulee muodostaa
näkemys vaikutuksista kokonaisuutena ja suhteessa
laajempaan maisemakokonaisuuteen
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Maisemavaikutusten
arviointi


Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään kyseessä
olevaan tuulivoima-alueeseen soveltuvia tuulivoimaloiden
suurimpia mahdollisia korkeuksia ja määriä, laajinta
kyseeseen tulevaa tuulivoima-alueen rajausta > Näin
saadaan arvioitua maisemavaikutusten teoreettinen
maksimi.



Suunnittelun tarkentuessa alkuvaiheessa tehtyä
vaikutusten arviointia tarkennetaan, jolloin vaikutukset
usein vähenevät suhteessa teoreettiseen maksimiin.



Muutos ei arvokohteenkaan osalta välttämättä tarkoita
haitallista vaikutusta, jos tuulivoimarakentamisen
vaikutukset eivät kohdistu niihin piirteisiin, joihin kohteen
arvo perustuu, tai jos tuulivoimarakentaminen sopeutuu
sekä alueen luonteeseen, mittakaavaan, maisemakuvaan
että alueen historialliseen jatkumoon.
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Kuva: Suomen Ympäristö 1/2016

Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaava
yleiskaava tai asemakaava
Mitä selvitetään ja arvioidaan (Suomen Ympäristö 1/2016)
Suunnittelu- ja vaikutusalueen arvokohteet


valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kohteet



maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kohteet



paikallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kohteet



Mahdolliset muut tuulivoiman vaikutusten kannalta huomioitavat alueet
ja kohteet, kuten erityiset näköalapaikat ja tärkeät näkymäakselit

Maisemakokonaisuuden rakenne, luonne ja laatu


maiseman perusrunko, maisemarakenne



eriluonteiset (osa-)alueet ja niiden ominaispiirteet



alueen maisematyypit ja niiden herkkyys tuulivoimarakentamisen
vaikutuksille

Maisemavaikutusten arviointi


tuulivoimaloiden toteuttamisen vaikutukset maisema-arvoihin



visuaaliset vaikutukset, tuulivoimaloiden näkyminen

Tuulivoimahankkeiden
havainnollistaminen
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Arviointia tukemaan voidaan laatia
havainnollistavaa materiaalia.


Näkemäalueanalyysi



Havainnekuvat



Poikkileikkaukset/periaatekuvat



Videosovitteet



Virtuaalimallit

Paikkatieto-ohjelmien hyödyntäminen
laajemmin vaikutusarvioinneissa

Kuvat: Suomen Ympäristö 1/2016

Raportoinnissa huomioitavaa


Näkemäalueanalyysit:


Kirjaa vaihtoehtojen voimalamäärä, ei vain VE 1, VE 2
jne…



Käytä selkeitä väriskaaloja, jotka ovat saavutettavat



Maisemallisesti herkiltä alueilta otteita ”lähempää”, jotta
paikannimet ja kohteet erottuu. Näihin esille
havainnekuvien ottopisteet ja kuvaussuunta, sekä asuinja lomarakennukset.



Yhteisvaikutusten kuvaamisessa eri väriskaalat eri
hankkeille.



Kirjaa kjnen hankkeesta kyse
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Raportoinnissa huomioitavaa


Havainnekuvat:


Kirjaa havainnekuvan kuvatekstiin/kuvaan
‒

Voimalan kokonaiskorkeus ja
napakorkeus

‒

Etäisyys lähimpään voimalaan



Käytä samaa ”koodia” kuvauspisteistä
havainnekuvien kuvateksteissä

‒

Vaihtoehto (VE 1, VE2 … ) ja
vaihtoehdon kokonaisvoimalamäärä



Osoita kartoilla havainnekuvan
kuvaussuunta

‒



Havainnekuvissa voimaloiden
numerointi/nimikointi > tunnistettavuus,
palautteen anto kohdistuu oikeisiin
voimaloihin

Erottele olemassa olevat ja tulevat
voimalat. Jos olemassa olevia
voimaloita, ilmoita niiden dimensiot

‒

Jos useiden hankkeiden suunnitteilla
olevia voimaloita, erottele eri
hankkeiden voimalat visuaalisesti tms.



10

”Koodaa” kuvauspiste selkeästi (nimi,
numero, kirjain …), esitä kuvauspisteet
kartalla



Koosteessa tieto kenen toimijan
hankkeesta kyse

Oppaat


Suomen Ympäristö 1/2016 :



Maisemavaikutusten arviointi
tuulivoimahankkeissa
SY_1_2016.pdf (valtioneuvosto.fi)



ProAgria Etelä-Suomi ry, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, 2016/:



Maisema – opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön
suunnitteluun
MAISEMA - Opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun,
LANDSKAP - Guide för planering av markanvändning på värdefulla
landskapsområden | Maa- ja kotitalousnaiset (maajakotitalousnaiset.fi)
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