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sesti. Tämä raportti on laadittu FCG:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. FCG ei ole vastuussa tästä raportista tai 
sen käytöstä suhteessa mihinkään muuhun tahoon kuin Asiakkaaseen.   

Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai julkisiin lähteisiin ja näin ollen 
tietoihin, joihin FCG:llä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. FCG toteaa nimenomaisesti, ettei sillä ole vastuuta sille annettujen vir-
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Kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) tähän raporttiin kuuluvat FCG:lle, tai Asiakkaalle, mikäli niin on sovittu FCG:n ja Asi-
akkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen ilman FCG:n kirjallista lupaa.  

 
Liitteet  
 
1 Maisema-analyysikartta Kaakkois-Parkano 
2 Maisema-analyysikartta Etelä-Parkano 
3 Maisema-analyysikartta Lounais-Parkano  
4 Maisema-analyysikartta Keski-Parkano  
5 Maisema-analyysikartta Keski- ja Pohjois-Parkanon väliin jäävä alue  
6 Maisema-analyysikartta Pohjois-Parkano  
7 Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovite -raportti 
 
Raportin valokuvat havainnekuvia lukuun ottamatta: Riikka Ger 2021. 
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FCG Finnish Consulting Group Oy  Maisemaselvitys  1 (66) 
 
    30.5.2022  GR 
 

 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

Parkanon potentiaalisten tuulivoima-alueiden 
maisemavaikutusten arviointi 
 Työn tausta ja tavoitteet 

Työ on laadittu Parkanon kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä. Tilaajan 
ohjausryhmään ovat kuuluneet tekninen johtaja Jarmo Kyösti, maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki ja 
uusiutuvan energian asiantuntija Kirsi Nieminen. Konsultilla työstä on vastannut projektipäällikkö, 
maisema-arkkitehti MARK Riikka Ger. Näkymäalueanalyysin ja valokuvasovitteet sekä näistä kootun 
liiteraportin on laatinut insinööri AMK Henna-Riikka Rintamäki. Suunnitteluavustajina ovat toimineet 
ympäristöasiantuntijat Soile Hartikka ja Essi Tanskanen. 

Tehtävänä on ollut laatia Parkanon kaupungin alueelle sijoittuvien potentiaalisten tuulivoima-aluei-
den (8 kpl) yhteinen maisemavaikutusten arviointi Parkanon kaupungin alueella. Tuotettua arviointia 
voidaan soveltaa myöhemmin yksittäisten tuulivoimahankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Lähtökoh-
tana tehtävässä maisemavaikutusten arvioinnissa on ollut koko kaupungin alueelle toteutettava ko-
konaisvaltainen tuulivoiman näkyvyyspotentiaali. On ollut tärkeää kartoittaa tuulivoimaloiden maise-
mavaikutuksille erityisen herkät alueet. Maisemavaikutusten arvioinnissa keskeistä on ollut vaikutus-
ten arviointi maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden näkökulmasta. 

Tarkastelu on laadittu koko kunnan mittakaava huomioon ottaen. 

 

 Johdanto 

Johdantoon on koottu suoria tai hieman lyhennettyjä lainauksia Ympäristöministeriön julkaisusta: 
”Tuulivoimalat ja maisema” (Emilia Weckman 2006)  

”Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon 
ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietoky-
vyllä on merkitystä maisemavaikutuksien laatuun. Maiseman sietokyvyllä tarkoitetaan maiseman 
herkkyyttä muutokselle.” 

”Maisemassa on tiettyjä muutokselle herkkiä alueita tai elementtejä. Maiseman herkkyyden kannalta 
olennaisia ovat maiseman pieni- tai suuripiirteisyyteen, maiseman mittakaavaan, maiseman ajalli-
seen luonteeseen ja maiseman käyttöön liittyvät tekijät. Tuulivoimaloiden rakentaminen maisema-
kuvaltaan herkälle alueelle tai sen lähistölle saattaa rikkoa maisemakuvan eheyden, yhtenäisyyden 
tai mittakaavan tai sitten aiheuttaa muunlaisen häiriön. Usein herkälle alueelle rakentaminen myös 
korostaa tuulivoimalan/voimaloiden näkyvyyttä. Tuulivoimaloiden sijoittamista suunniteltaessa 
muutokselle herkät alueet on otettava huomioon.” 

”Tietyt maisematyypit sietävät tuulivoimaloiden sijoittamista lähtökohtaisesti paremmin kuin toiset.” 
”Yleistäen voi todeta, että mitä selkeämpi ja yhtenäisempi maiseman luonne on, sen helpommin mai-
semaan voi sijoittaa uusia elementtejä. Jos maisema on jo alkuaan pienipiirteinen ja vaihteleva, voi 
uusien rakenteiden sijoittaminen ylittää maiseman sietokyvyn. Suuripiirteinen maisema on usein mai-
sematilaltaan avointa. Suuripiirteistä maisemaa on esimerkiksi avomerimaisema, jossa liikkuvat ja 
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sijaitsevat kulttuurielementitkin (laivat, vesiliikennemerkit) ovat mittakaavaltaan suuria. Maisema-
elementteinä ovat vain vesi ja taivas.” 

”Pienipiirteinen maisema sietää huonommin tuulivoimaloiden sijoittamista kuin suuripiirteinen mai-
sema. Esimerkiksi pienipiirteinen ja rikkonainen saaristomaisema on visuaalisesti herkkää ympäris-
töä. Mantereella pienipiirteisessä maisemassa usein esiintyvät korkeusvaihtelut aikaansaavat katve-
vaikutuksen, jota voi hyödyntää tuulivoimaloiden sijoittamisessa: tuulivoimalan visuaalinen vaikutus 
ulottuu pienipiirteisessä maisemassa paljon rajatummalle alueelle kuin suuripiirteisessä ja yleensä 
avoimessa maisemassa.” 

”Maiseman mittakaavan luonne on yhteydessä maiseman suuri- ja pienipiirteisyyden tasoon. Tämän 
ohella maiseman mittakaava määrittyy maisemassa olevien rakenteiden ja maisemaelementtien 
koon vertautuessa ympäristöönsä. Mittakaavaltaan suuripiirteinen maisema sietää usein tuulivoima-
loiden sijoittamisen. Maisemassa olevat elementit pystyvät kilpailemaan tuulivoimaloiden suuren 
koon kanssa ilman että tuulivoimalat vaikuttavat maiseman merkitykseen. Mittakaavaltaan suuri, te-
ollisuus- ja tuotantolaitosten suuria teknisiä laitteita sisältävä ympäristö (esimerkiksi satama-alue, 
moottoritie) kestää usein hyvin tuulivoimaloiden sijoittamisen ympäristöönsä.” 

”Tuulivoiman edustaessa nykyaikaista tekniikkaa on lähiympäristön maisemaelementtien iällä, mai-
seman ajallisella luonteella merkitystä. Mitä selkeämpi aikayhteys tuulivoimalla ja sen ympäristöllä 
on, sitä pienempi on konflikti niiden välillä. Tämä korostuu erityisesti historiallisesti arvokkaan mai-
sema-alueen tai yksittäisten maisemaelementtien kohdalla.”  

”Myös maiseman visuaalisen muuntumisen luonteella, tasolla ja rytmillä on merkitystä sen sietoky-
vylle. Yleistäen voi sanoa, että maisema, joka on jatkuvassa muutosprosessissa erityisesti ihmisen toi-
mien johdosta, ovat tuulivoimaloiden maisemavaikutukset vähemmän negatiivisia. Staattinen ja 
muuttumaton maisema on herkempi tuulivoimarakentamiselle. Maisemaan kohdistuvat muokkaus-
toimenpiteet vaikuttavat myös osaltaan visuaalisen herkkyyteen. Maiseman katsotaan sietävän pa-
remmin tuulivoimaloita, mikäli alueella on jo ennestään ihmisen tekemiä rakennelmia.” 

 

 Aineistot ja menetelmät 

Tuulivoimapuistojen aiheuttamat vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön 
muodostuvat suurelta osin maisemakuvan muutoksena, eikä niinkään maiseman fyysisenä muuttu-
misena. Mekaanisen rakentamisen aiheuttamat maisemalliset vaikutukset ovat pääosin havaittavissa 
aivan tuulivoimaloiden sekä niiden rakentamista ja huoltoa varten rakennettavien teiden välittö-
mässä lähiympäristössä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ei yleensä kohdistu suoria vai-
kutuksia rakentamisen johdosta. Mahdolliset vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön muo-
dostuvat siten kulttuuriympäristön luonteen ja maiseman muutoksista, mikäli tuulivoimalat ovat ha-
vaittavissa kohteista. Tästä johtuen vaikutuksia maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön 
voidaan pitkälti tarkastella samojen periaatteiden mukaisesti. 

Maisemaselvityksen lähtöaineistona on käytetty karttoja, ilmakuvia sekä maastokäynneillä otettuja 
valokuvia kohdealueesta. Lisäksi maiseman kestokykyä on pohdittu yleisellä tasolla ympäristöminis-
teriön julkaisun "Tuulivoimalat ja maisema " (Weckman 2006) lähtökohtia mukaillen. Ohjeena on 
myös käytetty Ympäristöministeriön ”Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa” 
(2016). Rakennetun kulttuuriympäristön tarkastelussa lähtötietoina on käytetty valtakunnallisia ja 
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maakunnallisia listauksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennetuista ympäristöistä ja kohteista 
(mm. RKY 2009, maakuntakaavat). 

 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan ja kestokyvyn arvioinnissa selvitysalue on ulotettu 14 ki-
lometrin etäisyydelle tuulivoima-alueista, mutta painopiste on ollut lähialueen (0-7 km tuulivoima-
alueista) maisemakuvan ja arvokohteiden kuvailussa.  

Osana työtä on laadittu maiseman nykytilan kuvaus Parkanon alueelta, jossa on huomioitu maisema-
rakenne ja tuotu esille muun muassa maiseman ominaispiirteet ja paikalliset erityispiirteet. 

Maisemavaikutusten arvioinnissa on keskitytty maakuntakaavassa esitettyjen potentiaalisten tuuli-
voimapuistoalueiden (8 kpl) lähiympäristön arvokohteisiin ja maisemaan (etäisyys enintään seitse-
män kilometriä potentiaalisista hankealueista). Työn aikana yksi potentiaalista tuulivoimapuistoalu-
eista on tosin pudonnut pois. Vaikutuksia potentiaalisista tuulivoimapuistoalueista 14 kilometriä kau-
emmaksi sijoittuviin kohteisiin ei ole pääsääntöisesti käsitelty, koska jo noin 10-12 kilometrin etäisyy-
dellä tuulivoimalat sulautuvat osaksi ympäröivää maisemaa. 10-14 kilometrin etäisyydellä ja sitä kau-
empaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maise-
man muista elementeistä johtuen. On pitäydytty Parkanon kaupungin alueella, vaikka yksi potentiaa-
lisista tuulivoimapuistoalueista sijoittuukin aivan naapurikuntien rajalle ja myös osittain naapurikun-
tien puolelle. 

Parkanon alueelta on laadittu WindPro-ohjelmalla näkymäalueanalyysi, joka pitää sisällään kaikki 
kahdeksan potentiaalista tuulivoimapuistoaluetta. Näkymäalueanalyysi on laskennallinen malli voi-
maloiden näkyvyydestä. Laskentamalli huomioi maaston topografian ja myös alueen puusto on huo-
mioitu laskelmissa. Laskentamallin puuston korkeustiedot perustuvat Luonnonvarakeskus (Luke) vuo-
den 2019 monilähteiseen valtakunnan metsien inventointiin (MVMI), jossa on käytetty Valtakunnan 
metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten 
Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Vuoden 2019 metsävarakar-
toissa karttateemojen maastoelementin koko on 16 × 16 metriä.  

Koska käytössä ei pääsääntöisesti ole ollut alustavia tuulivoimapuistojen suunnitelmia (layout:eja) 
kahta aluetta lukuun ottamatta eikä myöskään tietoa voimalatyypeistä, näkymäalueanalyysistä on 
tullut suuntaa antava. Ennen maastokäyntirupeamaa maisema-arkkitehti on perehtynyt näkymäalue-
analyysiin saadakseen selville, minne kaikkialle voimaloita näkyy. On selvitetty potentiaalisten tuuli-
voima-alueiden lähiympäristön maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteiden sijainti. Esityön jäl-
keen maisema-arkkitehti on tehnyt Parkanoon kolmipäiväisen maastokäynnin 21.9.-23.9.2021.  Mai-
semainventointien ohella on otettu valokuvia erityisesti niiltä alueilta, jonne voimalat näkymäalue-
analyysin mukaan näkyisivät. Maastopäivien aikana on keskitytty tarkasteltavien tuulivoima-alueiden 
lähiympäristöön ja arvoalueisiin. 

Työhön on sisältynyt kaikkiaan 18 havainnekuvan laatiminen. Lisäksi on laadittu yksi verrokkihavain-
nekuva matalammalla voimaloiden kokonaiskorkeudella. Havainnekuvat on laadittu WindPro -ohjel-
malla. Ensin havainnekuvista on laadittu draft-versio, joka on käyttökelpoinen erityisesti siinä tapauk-
sessa, jos voimalat jäävät suurimmaksi osaksi katveeseen puuston tai maiseman muiden elementtien 
taakse tai sijoittuvat niin kauaksi, että roottoreiden näkeminen on vaikeaa. Draft-versiolla voidaan 
osoittaa voimaloiden koko ja sijainti. Mikäli samassa kuvassa on useamman tuulivoimapuiston voi-
maloita, voidaan roottoriympyrät värjätä eri väreillä havainnollistamaan eri hankkeita.  
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Havainnekuvat ovat niin ikään suuntaa antavia, sillä tiedossa ei ole ollut tuulivoimapuistojen 
layout:eja eikä voimaloiden korkeutta tai tyyppiä. Lisäksi kyseessä ovat maakuntakaavaan merkityt 
alueet, eikä kaikilla alueilla ole tällä hetkellä hankkeita käynnissä. Kunkin potentiaalisen tuulivoima-
puiston läheisyydestä on pyritty tekemään vähintään kaksi havainnekuvaa. Kuvauspisteiksi on valittu 
kohtia, jonne voimalat näkyvät, jossa on asutusta/loma-asutusta tai ihmiset liikkuvat alueella paljon. 
Usein kuvissa näkyy myös joidenkin muiden puistojen voimaloita. Näkymäalueanalyysistä ja havain-
nekuvista on koottu erillinen A3-kokoinen raportti, joka on tämän selvityksen liitteenä 7.  

Näkymäalueanalyysin lisäksi alueelta on laadittu kahdentyyppisiä karttoja. Arvokarttoihin on koottu 
maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnalliset ja maakunnalliset arvokohteet. Maisemakartoissa 
on esitetty maisemakuvallisia seikkoja keskeisiltä alueilta noin seitsemän kilometrin säteeltä tuulivoi-
mapuistoalueiden ympäriltä: tärkeitä näkymänuolia, maisemallisia solmukohtia, mahdollisia maa-
merkkejä jne.  

Havainnekuvien valmistumisen jälkeen maisema-arkkitehti on laatinut sanallisen maisemaan ja ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin, joka pohjautuu näkymäalue-
analyysin ja havainnekuvien lisäksi maastotöihin ja karttatarkasteluihin. Lopuksi on laadittu yhteen-
veto ja suositukset.  

 

 Maisema 

4.1 Maisemamaakunta 

Ympäristöministeriön maisemamaakunnallisessa aluejaossa Parkanon kunta kuuluu Suomenselän 
alueeseen. Seuraava teksti on lainattu Ympäristöministeriön julkaisusta (1993): ”Maisemanhoito, 
Maisema-aluetyöryhmän mietintö I”. 

”Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto on 
joko suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Korkeuserot jäävät 
yleensä kuitenkin alle 20 metrin. Karussa kallioperässä on eteläosissa vielä joitakin ruhjelaaksoja. 
Koko alueella vallitsee mannerjäätikön kulutuskorkokuva. 

Maa on yleensä karun moreenin peitossa ja paikoin on laajoja kumpuilevia drumliinikenttiä. Etelässä 
on joitakin kalliokkoalueita. Suurimpien, rannikolle suuntautuvien jokilaaksojen latvojen varsilla on 
savi- ja silttikerrostumia. Näille muun muassa Pyhäjoen, Kalajoen, Lapuanjoen ja Kyrönjoen latvoille 
on myös maanviljely keskittynyt ikään kuin Pohjanmaan viljelyalueiden ulokkeina. 

Suomenselän maisemamaakunnan poikki kulkee harvakseltaan (etelässä) pohjoisesta etelään ja 
(pohjoisessa) luoteesta kaakkoon suuntautuvia harjujaksoja. Ne eivät yleensä erotu maisemassa ko-
vinkaan selväpiirteisinä, poikkeuksen tästä tekee oikeastaan vain Pohjankankaan harjumuodostuma-
jakso. Harjut ovat aikoinaan tarjonneet muun muassa käyttökelpoisia kulkureittejä alueen poikki. 

Pienehköjen järvien ohella esiintyy paitsi koko joukko suolampareita, myös muutamia isompia järvial-
taita. Verraten niukan järviluonnon ohella on melko runsaasti suomaiden halki luikertelevia ruskeave-
tisiä puroja ja latvajokia. 

Koko Suomenselkä on ympäristöään karumpaa, ja karuimmillaan seutu on keskiosissa…” 

Soita on huomattavan paljon, keskimäärin puolet maa-alasta. Suoyhdistymät edustavat yleensä Poh-
janmaan aapasoita. Etelässä on myös Rannikko- ja Sisä-Suomen keidassoita. Paikoissa, joihin ei ole 
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kehittynyt soita, on metsämaata, joka on lähinnä karua puolukkatyypin mäntykangasta. Pohjoisosissa 
tosin puustosta huomattava osa on lehtipuuta. 

Peltoalaa on niukalti ja suuri osa siitä on keskittynyt edellä mainituille jokilaaksojen latvasavikoille. 
Metsätaloutta harjoitetaan intensiivisesti. Seutu oli pitkään Pohjanmaan takamaiden tärkeätä tervan-
polttoaluetta. Kaskiviljelyä on harjoitettu pitempään vain alueen itäosissa. 

Asutus on aina ollut harvaa ja takamaiden piirteitä kuvaa myös se, että rakennuskannassa on perin 
vähän vuosisataisia jäänteitä. Maamme perinteinen mäki- ja vaara-asutus ulottuu reilusti Suomense-
län keskisiin osiin asti. Vielä nykyäänkään ei seudulla ole edes keskikokoisia kaupunkeja. Kylät ovat 
pieniä ja sijaitsevat laaksoissa ja vesistöjen tuntumassa tai jonkin selänteen rinteellä.” 

 

4.2 Maisemarakenne 

Topografia 

Parkanon järviallas ympäröivine viljelymaineen muodostaa kunnan alavimman alueen. Parkanonjärvi 
on korkeustasolla + 90 metriä mpy. Parkanoa koillis-lounaissuunnassa halkovan vesireittien sarjan 
pohjoispäässä olevan Linnanjärven korkeusasema on +120,5 metriä ja edelleen tämän luoteispuolelle 
sijoittuvan Kuivasjärven +136 metriä mpy. Parkanonjärveltä itään päin mentäessä maasto kohoaa 
varsin nopeasti. Parkanonjärven itäpuolisia peltoja rajaavan selänteen laki kohoaa +160 metriin mpy. 
Kunnan itärajalle sijoittuvan Aurejärven korkeusasema on puolestaan +155 metriä mpy. Väliin jää 
varsin tasaisia metsämaita. Lännen suuntaan kunnan alueella mentäessä kohoaminen on maltillisem-
paa. Kunnan länsilaidalle sijoittuvan Kuusijärvin korkeustaso on +131.1 metriä. Kunnan länsiosasta 
löytyy kaksi ympäristöään matalampaa jokilaaksoa Raivaluoma ja Kuusijokilaakso. Maasto kohoaa 
myös maltillisesti kunnan alueella pohjoiseen päin mentäessä. Iso Madesjärvi kunnan koillisrajalla on 
korkeustasoa +144.9 metriä mpy. 

Parkanonjärveä ympäröivät pellot ovat korkeustasoiltaan ja maastonmuodoiltaan pienipiirteisiä ja 
vaihtelevia. Järven länsipuoli, Alaskylän alue, on itäpuolta, Yliskylän aluetta, alavampaa. Tämä ilme-
nee jo kylien nimistäkin. Muutamat Parkanon viljelyalueista ovat varsin tasaisia. Näistä mainittakoon 
Lapinkylän alue, Luomankylän alue Vatajanjärven rannalla ja Mettälänkylän pellot Kuivasjärven poh-
joispuolella. 

Maastossa korkeuserot katsoja havaitsee parhaiten Parkanonjärven ympäristössä sekä Linnanjärven 
kaakkois- ja itäpuolelle sijoittuvalta harjulta. 

Maaperä 

Parkanon kunnan alueen maaperäsuhteissa kiinnittää huomiota neljä pitkää pääosin pohjoisete-
läsuuntaista harjujaksoa. Näistä läntisin saa alkunsa kaukaa Parkanon kunnanrajan eteläpuolelta, 
jossa se muodostaa selvästi voimakkaamman muodostuman kuin Parkanon kunnan puolella. Parka-
non puolella harjujakso paikoin katkeilee mutta ulottuu Kotojärvelle saakka ja jatkuu edelleen kunnan 
rajan tuntumassa Pirttijärven korkeudelle asti. Toinen harjujakso on muodostumista lyhyin ja epäyh-
tenäisin. Se sijoittuu Kovesjärven eteläpuolelle. Kolmas harjujakso kulkee Parkanonjärven eteläosasta 
aina Vuorijärvelle saakka jatkuen vielä Vuorijärvenkin pohjoispuolelle, tosin ei enää niin yhtenäisenä 
jaksona, Mustajärven pohjoispuolelle saakka. Eniten kolmas harjujakso kiinnittää huomiota Vuorijär-
vellä, minne se on muodostanut pitkän kapean sormimaisen niemen. Niemen jatkeena järvellä on 
myös kaksi sorasaarta. Myös niemeä itseään kutsutaan Isosaareksi. Niemi onkin ilmeisesti ollut 
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aikoinaan saari veden ollessa korkeammalla. Niemi kohoaa pohjoisosistaan varsin korkealle. Neljäs 
harjujakso saa Parkanon kunnan alueella alkunsa Parkanonjärven ja Ruojärven väliseltä alueelta Lep-
päsjärven koillispuolelta. Harjujakso sivuaa Poikkeusjärveä itäpuolelta, ohittaa Linnanjärven sen itä-
puolelta ja jatkuu Kihniön kunnan puolella muodostaen hienoja sormimaisia niemiä Kankarinjärveen 
sekä hiekkasaaria näiden lomaan. Kihniön kunnan puolella harjujakso jatkuu edelleen koilliseen suun-
tautuneena. 

 

Ote maaperäkartasta Vuorijärven kohdalta. Pohjois-eteläsuuntainen harjujakso ilmenee Vuorijärvellä 
kiinnostavana sormimaisena niemenä sekä kahtena saarena. 

 

Muulta osin voidaan todeta, että sekä kunnan länsi- että itäosissa on moreenimaita, kalliomaata sekä 
soiden ja soistumien osalta erilaisia turpeita ja liejua. 

Parkanonjärven ympäristössä on laajat savikot, joita täydentävät hiesua ja hienoa hietaa olevat esiin-
tymät. Parkanon keskustaajaman alueella Kirkkojärven ympäristössä on hiesua.  

Parkanon keski- ja pohjoisosat ovat myös moreenivoittoisia. Joidenkin järvien ympäristössä on hieta- 
ja hiesumaita. Näistä voidaan mainita esimerkkinä Vuorijärvi, Majajärvi, Linnajärvi, Vatajanjärvi ja Yli-
nen järvi. Pohjoisosissa on myös runsaasti lieju- ja turvemaita.  
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Maaperäkarttaotteesta ilmenee Parkanon kunnan alueelta kaksi huomionarvoisinta harjujaksoa, 
jotka näkyvät kartalla vihreäsävyisinä. 

 

Vesisuhteet 

Parkanon kunnan alueelle sijoittuu useita järviä. Niiden koko vaihtelee pienestä keskisuureen. Kook-
kain järvistä, Aurejärvi, sijoittuu Parkanon ja Ylöjärven rajalle siten, että noin 1/3 järven pinta-alasta 
on Parkanon puolella. Kunnan halkaisee kahtia koillis-lounaissuunnassa pitkänomaisten järvien sarja. 
Järvistä muodostuva ketju kulkee Parkanon keskustaajaman kautta. Pohjoisesta etelään edellä mai-
nitut järvet ovat Linnanjärvi, Kaidatvedet, Savajärvi, Riuttasjärvi, Kairojärvi, Kirkkojärvi ja Parkanon-
järvi. Linnanjärven luoteispuolelle sijoittuu lisäksi varsin kookas, pitkänomainen pohjoiseteläsuuntai-
nen Kuivasjärvi.  
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Parkanon keskustaajaman lounaispuolelle sijoittuu useampia järviä melko lähelle toisiaan. Niistä suu-
rimmat ovat Vuorijärvi ja Kovesjärvi. Kuivasjärven länsipuolelle sijoittuu kaksi järveä: Vatajanjärvi ja 
Ylinenjärvi. Parkanon kunnan pohjoisosassa on runsaasti vesistöjä. Niistä useimmat ovat pieniä järviä. 
Pohjoisosan suurin järvi, Mustajärvi, sijoittuu Parkanon ja Karvian rajalle. Kaksi muuta vähän kook-
kaampaa järveä ovat Iso Somerojärvi ja Iso Venesjärvi.  

Parkanon kunnan kaakkoisosaan sijoittuu useammista järvistä muodostuva keskittymä, vesireitti: Va-
hojärvi, Vähäjärvi, Hankalampi, Hankajärvi ja Ruojärvi. Ruojärveen laskeen myös sen pohjoispuolelle 
sijoittuva Lehtijärvi. Edellä mainitut järvet ovat varsin sokkeloisia ja moniulotteisia. Järvet ovat kool-
taan pieniä tai pienehköjä, mutta niillä on pitkä rantaviiva.  

Parkanon länsiosassa on paljon pieniä järviä ja lampia. Länsiosan järvistä suurin on Häädetjärvi ja se-
kin on varsin pieni. Parkanon itäpuoliskolla järviä ja lampia on melko vähän. Aurejärven jälkeen suu-
rimpia ovat Liesjärvi ja Lylyjärvi.  

Parkanon kunnan alueelle sijoittuu myös useita jokia mutta nämä ovat aika pieniä. Koskipaikkoja on 
runsaasti. Valtaosa näistä on keskittynyt kunnan kaakkoisosaan Aurejärveltä Vahojärven kautta Ruo-
järvelle kulkevan reitin varteen sekä pieneltä Jaakkolanjärveltä Ruojärvelle kulkevan reitin varteen, 
Parkanon keskustaajaman sisään Viinikkajoen varteen sekä Kuivasjärveltä Linnanjärvelle laskevan rei-
tin varteen. 

Tilallinen rakenne 

Parkanon kunnan alue on suurelta osin sulkeutunutta metsämaata. Järvet, suot ja viljelymaat muo-
dostavat avotiloja, joita on kuitenkin pinta-alallisesti melko vähän. Kunnan keskivaiheille on muodos-
tunut koillis-lounaissuuntainen vesistöakseli. Useimmat siihen kuuluvat järvet ovat pitkänomaisia. 
Paikoin avotila on hyvinkin kapea. Esimerkiksi Linnanjärven ja Parkanonjärven välinen vesistöalueko-
konaisuus on Kirkkojärveä lukuun ottamatta kapea. Parkanonjärven kohdalla avotila levenee huomat-
tavasti järveä ympäröivien paikoin laajallekin alalle levittäytyneiden viljelysmaiden myötä. Kunnan 
itärajalla on Aurejärven muodostama laaja avotila, joka jatkuu pienempien järvien ja lampien sarjana 
kunnan kaakkoisosassa. Kunnan länsiosassa on kapea Kuusijokilaakso sekä haaroittuva Kovesjoki-
laakso, jonka toisen haaran nimi on Raivaluoma. Myös Lapinkylän ympäristössä on avotilaa. Pohjoi-
sempana huomionarvoisimmat viljelysalueista koostuvat avotilat ovat keskittyneet muutamien jär-
vien ympäristöön: Kuivasjärven pohjoispuolelle, Ylinenjärven ympärille, Vatajanjärven ja Kuivasjärven 
väliin sekä Linnanjärven ympärille. 

Parkanon kunnan pohjois-, itä- ja länsiosissa on useita laajoja turpeentuotantoalueita, jotka muodos-
tavat vähemmän kiinnostavia laajoja avotiloja. Pohjoisesta voidaan mainita muun muassa Hanhineva, 
Sompaneva ja Mustakeidas. Itäosasta löytyvät muun muassa Lylyneva, Saarineva ja Sammalneva. Par-
kanon länsipuoliskolle sijoittuvat esimerkiksi Rukoneva ja Sarkinkeidas. 

Erityisesti kunnan länsiosissa on suuria avosuoalueita. Näistä voidaan mainita Puurokeidas, Häädet-
keidas ja Pajaneva. Kunnan itäosissa huomionarvoisimmat avosuot ovat Isonkivenneva ja Lusikka-
neva. Kunnan pohjoisrajan tuntumassa ovat lisäksi Särkineva ja Lähdetneva. 

 

4.3 Maisemakuva 

Parkanon kautta pääväyliä pohjoiseteläsuunnassa tai länsi-itäsuunnassa matkaavalle saattaa välittyä 
Parkanosta melko mitäänsanomaton käsitys. Pääväylien varrella on paljon sulkeutuneita 
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Maiseman erityispiirteet Parkanon alueella  

metsäosuuksia. Kunnan useat järvet eivät juurikaan näy kyseisille reiteille Parkanonjärveä ja Kirkko-
järveä lukuun ottamatta. Parkanonjärven rannalla olevan Alaskylän kohdalta tosin välittyy jopa 
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Tampereentieltä käsin edustava kuva alueen helmestä. Tampereentieltä avautuu niillä kohdin hienoja 
näkymiä ympäröiville laajoille viljelyalueille ja myös järvelle. 

Maisemakuvallisesti kiinnostavimmat alueet Parkanon kaupungin alueella liittyvät kulttuurivaikuttei-
siin viljelyalueisiin ja vesistöihin. Myös topografialla ja maastonmuodoilla on tärkeä osuutensa alueen 
erityispiirteitä haettaessa. Kuntaa koillis-lounaissuunnassa jakava vesistöakseli Linnanjärveltä Par-
kanonjärvelle siihen liittyvine viljelyalueineen muodostaa hienoimman kokonaisuuden kunnan alu-
eella. Muita maisemakuvallisesti kiinnostavia alueita ovat länsipuoliskon suhteellisen kapeat jokilaak-
sot (Kuusijokilaakso ja Kovesjokilaakso) sekä Lapinkylän läheisyyden viljelyalueet, Vuorijärveen työn-
tyvä sormimainen harjumuodostuma, kunnan itä- ja kaakkoisosan moniulotteinen vesistöreitti, Kui-
vasjärven ja Vatajankylän väliin jäävä viljelyalue sekä Kuivasjärven pohjoispuolinen viljelyalue. Lisäksi 
Karvian rajan tuntumaan melko pohjoisessa sijoittuva Alkkianvuori, joka kohoaa 201 metrin mpy kor-
keuteen, on kiinnostava muun muassa geologisessa mielessä. 

Monipuolisin ja kiinnostavin yksittäinen alue on Parkanonjärven ympäristö. Se kuuluu osaksi edellä 
mainittua Linnanjärveltä Parkanonjärvelle ulottuvaa vesistöakselia. Viljelyalueet ovat laajoja mutta 
polveilevat kauniisti. Kylätie kiemurtelee maastonmuotoja seuraillen. Viljelyalueisiin liittyy saarek-
keita ja kaunista vanhaa rakennuskantaa. Teiden varsilta avautuu mielenkiintoisia varsin pitkiä näky-
miä. Erityisesti järven länsipuoliselta alueelta idän suuntaan katsottaessa viljelymaiseman taustalla 
näkyvät niitä rajaavat osin lähes jylhät metsäselänteet. Myös järven rantaviiva mutkittelee elävöit-
täen maisemaa. Parkanonjärven ympäristö on suurimmaksi osaksi maakunnallisesti arvokasta kult-
tuurimaisema-aluetta ja sitä on tarkemmin käsitelty Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot -koh-
dassa.  

 

Alaskylän kulttuurimaisemaa: näkymä Alaskyläntieltä etelään. 
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Alaskylän kulttuurimaisemaa: näkymä Alaskyläntieltä kaakkoon Alasta kohti. 

Toiseksi mielenkiintoisin alue sijoittuu Linnanjärven ympäristöön. Sekin on suurelta osin maakunnal-
lisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Linnanjärven ja Kuivasjärven väliin jäävä alue on viljelysmaise-
mapainotteinen. Maisemallisesti edustavin ja kiinnostavin kohta on Niemenlammen ympäristö, Nie-
menlammelle viettävät pellot. Niemenlammen pohjoispuolella kulkevalta kylätieltä avautuu viehät-
täviä näkymiä Niemenlammen yli. Linnanjärven kulttuurimaisemaa halkoo pohjoiseteläsuunnassa lä-
hellä Linnanjärveä rautatie, joka muodostaa maisemassa este-elementin. Toisaalta rautatieltä käsin 
avautuu sekä itään että länteen kauniita näkymiä. Myös Linnanjärven pohjoispuolelta avautuu todella 
viehättäviä näkymiä järvelle ja kauas etelään. Taustalla erottuvat selänteet. Myös Lamminkoskentien 
varren asutukselta ja loma-asutukselta on järveen viettävällä osuudella hienot näkymät. Lamminkos-
kentielle, järven länsirannalla, vesialue ei kuitenkaan monesta kohdasta näy.  

Linnanjärven länsirannalla on maisemallisesti kiinnostava kohta: laaja niemeke, jossa on Linna-nimi-
nen tila. Niemekkeessä on runsaasti viljelymaata mutta sen reunat ovat pääasiassa sulkeutuneet, jo-
ten näkymiä järvelle ei monestakaan kohdasta, ainakaan tilalle johtavalta tieltä, aukea. Tilan raken-
nukset sijoittuvat lähes umpikartanomaisesti rajaten pihapiiriä kolmelta ja puolelta sivulta. 

Linnanjärven itärannalle sijoittuu Linnankylä. Se ei sisälly maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuri-
maisema-alueeseen. Linnankylän alueella on runsaasti alavaa viljelyaluetta ja monesta kohdasta 
avautuu näkymiä järvelle rannan puustovyöhykkeen lomasta. Peltoalueiden selustana on harju, jota 
pitkin kulkevalta Järvisuomentieltä avautuu komeita näkymiä Linnanjärvelle. Osana näkymiä on myös 
Linnankylän alue. Myös järven kaakkoispuolelle sijoittuu viljelyksiä ja tällä kohdin Järvisuomentie ja 
Rantatie kulkevat lähellä järven pohjukkaa. Järvelle avautuu kauniita näkymiä. 
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Lamminkoskentieltä avautuva näkymä kaakkoon Niemenlammelle. 

 

Näkymä Linnanjärven pohjoispuolelta etelä-kaakkoon. 
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Linnanjärven kaakkoispuolella Järvisuomentie kulkee lähellä rantaviivaa. 

 

Kolmanneksi kiinnostavin alue sijaitsee Viinikkajoen rannalla Parkanon keskustaajaman alueella. Vil-
jelyalueet sijoittuvat Viinikkajoen rantaan, osin joen molemmin puolin. Väliin jää Viinikan asuinalue. 
Asuinalueen eteläpuoliset peltoalueet ovat laajemmat kuin pohjoispuoliset. Yliskyläntieltä avautuu 
tärkeä näkymä luoteeseen kellotapulille, joka toimii maamerkkinä alueella. Lännen suunnalla näkyy 
puhdistamo, jota voidaan pitää pienenä häiriötekijänä maisemassa. Viinikan asuinalueen pohjoispuo-
liset pellot ovat melko pienet ja osin varsin korkean kasvillisuuden valtaamat. Joen olemassaoloa ei 
kovin hyvin hahmota, koska se virtaa melko syvässä uomassa. Vaikuttaa siltä, että Viinikan pohjois-
osan maisema on jonkin verran menettänyt edustavuuttaan vuosien kuluessa. Osaksi Viinikanojan 
kulttuurimaisemaa sijoittuu Kairokoski, joka on hieno lisä, vaikkei se avomaisemaan suoranaisesti 
näykään. Myös edellä kuvaillut Viinikkajoen viljelyalueet ovat osa maakunnallisesti arvokasta kulttuu-
rimaisemaa ja niitä on käsitelty myös Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot -kohdassa.  
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Viinikanojan kulttuurimaisemaa: näkymä Mäkiviinikankadulta koilliseen 

 

Seuraavassa on lisäksi kuvattu lyhyesti muita maisemakuvallisesti kiinnostavia alueita Parkanon kun-
nan alueella. 

Kuusijokilaakso sijoittuu aivan Parkonon länsirajan tuntumaan. Joki itsessään on vaatimaton eikä sitä 
kunnolla erota maisemassa. Joen varressa on pieniä, osin sirpaleisia viljelyalueita. Kiemurainen kylätie 
kulkee valtaosan matkaa sulkeutuneessa maastossa. Paikka paikoin aukenee näkymiä pelloille. Sau-
konkylän ja Mäkelän välissä viljelyalueet ovat kookkaampia ja yhtenäisempiä. Myös pohjoisempana 
Kuusijärven eteläpuolella on laajahko luoteis-kaakkosuuntainen peltoalue. Kuusijärven itäpuolella vil-
jelysalueet ovat jälleen pieniä ja sirpaleisia. Maasto on Kuusijokilaaksossa vaihtelevaa erityisesti met-
säselänteiden ja saarekkeiden osalta. Myös pellot viettävät loivasti jokea kohti. 

 

Kovesjokilaakso on Parkanon kunnan alueella kaksihaarainen. Varsinainen Kovesjoki saa alkunsa pie-
nestä Kotojärvestä. Siihen yhtyy Raivaluoman kylässä Raivaluoma -niminen voimakkaasti meande-
roiva haara. Molemmat haarat kulkevat melko syvässä uomassa. Ympäröivät pellot sijoittuvat suh-
teellisen kapealle alalle. Niitä on paljon ja ne ovat kooltaan melko pieniä. Ominaista niille on pieni-
piirteisyys ja reunametsien polveilevuus. Pellot kumpuilevat viehättävästi ja Raivalan ja Raivaluoman 
osalta varsin voimakkaastikin. Laksonkylässä, Raivaluomassa ja Raivalassa kylätiet kulkevat pääosin 
avomaisemassa. Raivaluoman haaran varrella tie kulkee pitemmät matkat sulkeutuneessa ympäris-
tössä mutta Laholuomassa sekä muutamien kylätien varteen sijoittuvien tilojen läheisyydessä on 
vaihtelevan kokoisia peltoaukeita. 
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Näkymä Raivaluoman alueelta etelä-lounaaseen. Parin tuulivoimalan huiput ja lapojen kärkiä näkyy. 

 

Näkymä Yläjoelta Laksontieltä. 
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Parkanon keskustaajaman länsipuolelle sijoittuu Lapinkylän viljelysmaisema ja sen kylkeen Hanhijär-
ven-Vatulankylän viljelysmaisema. Alueita erottaa toisistaan pohjoiseteläsuuntainen harjujakso, joita 
ei erityisemmin huomaa maisemassa. Ainoastaan maaperän hiekkaisuus ja pari maa-ainesten otto-
aluetta kiinnittää huomiota. Viljelyalueet ovat tasaisia. Lapinkylän alueella on ylämaan karjaa laidun-
tamassa. Peltojen reuna-alueet ovat paikoitellen pensoittuneet. Alueet ovat maisemaltaan melko ta-
vanomaisia. Pellot ovat kuitenkin isohkoja Parkanon mittapuun mukaan. 

 

Karjaa laiduntamassa Lapinkylän alueella. 

 

Vuorijärveen työntyvä pitkä sormimainen harjumuodostuma on omaleimainen kohta maisemassa. 
Niemen tyvi on hyvin matalaa aluetta ja ilmeisesti entistä järven pohjaa. Niemeä kutsutaankin Isosaa-
reksi. Niemen itäpuolella avautuu ruovikoitunut ja rantavyöhykkeeltään pensoittunut lahti. Näkymät 
ovat rauhalliset ja pitkälti luonnonmaiseman kaltaiset. Niemen tyvessä, länsipuolella on hiekkaranta, 
jossa toimii pieni, yleinen uimaranta. Uimarannalta avautuvat kauniit näkymät järven selälle. Uima-
rannan jälkeen maasto alkaa voimakkaasti kohota. Tie kulkee sen harjalla. Länsirinteille ja niemen 
pohjoisosassa myös itärinteeseen sijoittuu loma-asutusta. Niemi on pääsääntöisesti melko peitteinen 
mutta laelta on vastikään raivattu metsää uuden rakentamisen tieltä. 
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Näkymä Vuorijärven Isosaaren venevalkamasta koilliseen. 

 

Kunnan itä- ja kaakkoisosan moniulotteinen vesistöreitti saa pohjoisessa alkunsa Jaakkolankylästä. 
Jaakkolanjärvi, sitä seuraavat pienet lammet sekä Lehtijärvi ovat kooltaan pieniä eivätkä erotu mai-
semassa tieltä käsin kuin paikoitellen. Ne laskevat isompaan Ruojärveen, jonka rantaviiva on polvei-
leva muodostaen useampia lahtia. Ruojärven ympäristössä kylätieltä avautuu useita kauniita näkymiä 
järven suuntaan ja yli. Ruojärven ja Hankajärven väliin jää loivasti kumpuilevaa viljelymaisemaa. Han-
kajärvi on useampihaarainen järvi, jonka rannalle sijoittuu muun muassa leirikeskus. Järven itäpuo-
lella viljelysalue viettää järveen. Hankajärveen on yhteydessä Hankalampi, jonka rannalle johtaa vie-
hättävä pikkutie. Erityisesti vesistöjen yhtymäkohta on kaunis. Lammen useammalla rannalla on vil-
jelyksiä. Hankalammen itäpuolelle sijoittuu Vähäjärvi, jonka poikki kulkee rautatie. Rautatie näkyy 
häiritsevänä elementtinä Vähäjärven itärannalta katsottuna. Vesistöreitin järvistä suurin ja moniulot-
teisin on Vahojärvi, jollei Parkanon itärajalle sijoittuvaa suurikokoista Aurejärveä oteta huomioon. 
Vahojärveen liittyy useita lahtia ja niemiä. Sen rantaviiva on pienipiirteisyydessään pitkä. Järven ran-
nalle sijoittuu kaksi uimarantaa. Pohjoiselta uimarannalta avautuvat kauniit näkymät. Järven rannalle 
sijoittuu joitakin, pääasiassa pieniä, viljelysalueita sekä varsin paljon loma-asutusta. 
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Ruojärven Ruonanlahti 

 

Hankajärven rannalle sijoittuvan Lautamäen pihapiiri ja viljelyksiä Vahojärventieltä nähtyinä. 
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Valkeavuorentieltä näkymä Hankalammelle 

 

Salmenharjuntieltä näkymä länteen Vähäjärvelle. Taustalla näkyy rautatiepenger. 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Maisemaselvitys  20 (66) 
 
    30.5.2022  GR 
 

 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

Kuivasjärven ja Vatajankylän väliin jäävä viljelyalue on Parkanon mittapuun mukaan varsin laaja. Vil-
jelyaukea ei erotu sitä lähes sivuavalta Vaasantieltä. Vaasantiellä näkyy kyllä noilla kohdin viljelyalu-
eita muun muassa Pihlajankylän pellot Kuivasjärven puolella ja pienempiä viljelyalueita tien länsipuo-
lella mutta ne eivät ole varsinaisesti sidoksissa Vatajankylän viljelyaukeaan. Parhaiten aluetta tarkas-
telee Vatajantieltä käsin. Vatajantie on kiemurainen kylätie. Laajahkojen peltojen ohella maisemassa 
erottuu aavistus Vatajantien eteläpuolella virtaavasta Vatajanjoesta sekä lännempänä ja pohjoisem-
pana Vatajanjärvi. Peltoja reunustavat metsät ovat selkeärajaisia. Alueella on jonkin verran metsäsaa-
rekkeita ja vanhaa rakennuskantaa. Yli-Vatajan tilalla on viehättävä hakamainen laidunalue. Kyläalu-
eella on koulu/kylätalo. Rakennukseen on uudistuksen yhteydessä vaihdettu suhteettoman suuret 
ikkunat, jotka vähän häiritsevät kokonaisuutta. 

 

Vatajankylän viljelymaisemaa Vatajantieltä nähtynä 

 

Kuivasjärven pohjoispuolinen viljelyalue on pohjoiseteläsuunnassa varsin laaja. Se sijoittuu laakso-
maiseen tilaan kahden selänteen väliin. Selänteistä länsipuolinen erottuu maisemassa selvemmin ja 
siltä on jyrkähkö lasku alas laaksoon. Viljelylaaksoa hakovalta tieltä avautuvat pitkät näkymät erityi-
sesti etelään mutta myös melko kauas pohjoiseen. 

Pienenä yksityiskohtana voidaan nostaa esille Iso Kivijärvi -niminen lampi/pieni suojärvi Parkanon 
pohjoisosasta Mustajärvelle johtavan tien varresta. Se edustaa luonnonmukaista maisemaa ja on var-
sin viehättävä. 
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Kuivasjärven pohjoispuolinen viljelysaukea Mettäläntieltä nähtynä 

 

Iso Kivijärvi 
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Alkkianvuori on tärkeä patikointipaikka. Vuorta kiertää 4,5 kilometriä pitkä geoluontopolku. Alkkian-
vuoren erikoisuuksia ovat jääkauden jälkeisistä meri- ja järvivaiheista kertovat rantakivikot, Raatosul-
konnevan rinnesuo, arokosteikot ja suojeltu mukuramänty. Alkkianvuorella on myös valtavankokoisia 
hiidenkiviä muistumana jääkaudesta. Maasto on aika vaikeakuluista jyrkkyydestä ja kivikkoisuudesta 
johtuen. Alkkianvuoren laella ollutta kolmiomittaustornia on käytetty kartoitukseen vielä 1985. 1970-
luvulla rakennettu torni on romahtanut. 

Useimpien edellä kuvailtujen alueiden herkkyystaso on vähintäänkin kohtalaista luokkaa. Näin ollen 
muutoksen sietokyky on näiden osalta heikohko. Kaikkein herkimpiä alueita ovat maakunnallisesti 
arvokkaat alueet. 

 

4.4 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot 

Parkanon alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkit-
täviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Maakunnalliset arvot Parkanon alueella pohjautuvat Pirkan-
maan maakuntakaavaan 2040 ja sen taustaselvityksiin. 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Maisemaselvitys  23 (66) 
 
    30.5.2022  GR 
 

 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

 

Valtakunnalliset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet Parkanon läheisyydessä 
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Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat 

Linnankylän kulttuurimaisema 

Kulttuurimaiseman arvo perustuu Kulttuurimaisemat 2016 -julkaisun mukaan kahteen seuraavaan 
seikkaan: Kyseessä on historiallinen kylätontti. Alueen maisemakuva on perinteinen ja vaihteleva. 
Alueelle sijoittuu useampia vanhoja tilakeskuksia/pihapiirejä, jotka on merkitty Kulttuurimaisemat 
julkaisussa rakennuskulttuurin ydinalueiksi. Pohjoisesta etelään lueteltuna näitä ovat: Kiimasalon pi-
hapiiri, Kyrönviidan pihapiiri, Mäkelän pihapiiri, Linna, Ylilammin pihapiiri ja Alalammin pihapiiri. 
1800-luvun pitäjänkarttoja tarkastelemalla edellä mainituista löytyvät Kiimasalo, Kyrönviita ja Linna. 
Nykyisen Kaappolan kohdalla lukee torppa ja nykyisen Kallion kohdalla on myös ollut asutusta. Vielä 
vanhemmista Isojakokartoista löytyvät Kyrönviita ja Kaappolan kohdan asumus. Peltoja ja niittyjä on 
1800-luvulla keskittynyt Linnan niemekkeeseen, Niemenlammen ympärille, kapeana pitkänä poh-
joiseteläsuuntaisena nauhana Kyrölänviidan molemmin puolin sekä Kiimasaloon. 

 

 

Linna lännen suunnalta pihapiiriin johtavalta tieltä katsottuna 
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Alalammin pihapiiri Lamminkoskentieltä nähtynä 

 

Kyrönviita ja Kytöviita idän suunnalta rautatien takaa nähtyinä 
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Maakunnalliset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet Parkanon alueella (etelä- ja keskiosa) 
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Maakunnalliset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet Parkanon alueella (pohjois- ja keski-
osa) 
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Viinikanojan kulttuurimaisema 

Kulttuurimaiseman arvo perustuu Kulttuurimaisemat 2016 -julkaisun mukaan kolmeen seikkaan: Ky-
seessä on historiallinen kylätontti. Osin aluetta sivuaa ja osin sen kautta kulkee historiallisesti merkit-
tävä tielinja. Alueella on maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Rakennuskult-
tuurin ydinalueiksi on merkattu seuraavat rakennukset tai pihapiirit pohjoisesta etelään: Kairokosken 
saha ja mylly, Haapasenkosken saha, Mäkiviinikan pihapiiri, Urhon pihapiiri, Kanan pihapiiri ja Yliryti-
län pihapiiri.  

 

Kuvassa vasemmalla Ylirytilän pihapiiri. Kellotapulin torni sijoittuu kuvan keskivaiheille. 
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Kaironkoski 

 

Kaironkosken sahaa ja myllyä on lisäksi kuvailtu seuraavasti:  

- saha vuodelta 1837  

- seudun ensimmäinen koneellinen saha; kaksiraaminen vesisaha  

- mylly patolaitteet ja ränni  

- maisemallisessa solmukohdassa  

- ilmentää Ylä-Pirkanmaalle tärkeää metsiin liittyvää elinkeinoa 

1800-luvun pitäjänkartoissa viljelyalaa ja niittyalaa on ollut hyvin niukasti arvoalueella. 1950-luvun 
peruskartassa suuri osa alueesta on viljeltynä. 

 

Alaskylän kulttuurimaisema 

Kulttuurimaiseman arvo perustuu Kulttuurimaisemat 2016 -julkaisun mukaan kolmeen seikkaan: Ky-
seessä on historiallinen kylätontti. Alueen kautta kulkee historiallisesti merkittävä tielinja. Alueen 
maisemakuva on perinteinen ja vaihteleva. Alueelta löytyy useampia rakennuskulttuurin ydinalueeksi 
luokiteltuja pihapiirejä/ rakennuksia. Nämä sijoittuvat kaikki Parkanonjärven länsipuolelle. Pohjoi-
sesta etelään luoteltuina nämä ovat Laadun pihapiiri, Kujansuun pihapiiri, Palvelukeskus, Möhkön pi-
hapiiri ja Naskalin pihapiiri. Edellä mainituista kaksi viimeistä löytyvät jo isojakokartoilta ja 1800-luvun 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Maisemaselvitys  30 (66) 
 
    30.5.2022  GR 
 

 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

pitäjänkartoilta. Pitäjänkartoilla asutusta on myös muutamassa kohdassa järven itäpuolella muun 
muassa Rönnissä ja nykyisen Niemen paikkeilla. Isojakokarttojen mukaan pelto- ja niittyalaa on ollut 
Möhkön ja Naskalin ympärillä sekä pohjoisempana nykyisen Alasen ympäristössä. 1800-luvun pitä-
jänkartoissa avoin pelto/niittyala on keskittynyt samoihin paikkoihin kuin isojakokartoissa mutta pai-
notus on ollut erilainen. Alasen ympäristössä on ollut pelkästään niittyä ja Möhkön ja Naskalinvälinen 
alue on puolestaan ollut peltoa. Järven itäpuolella on myös ollut viljelyalaa kolmessa kohdassa sekä 
lisäksi jonkin verran niittyä. Itäpuolella peltoalueita on ollut nykyisen Niemen lähistöllä sekä Yli-Rön-
nin ja Rönnin paikkeilla. 1950-luvun peruskartassa peltoalaa on ollut todella runsaasti järven molem-
min puolin. Asutusta on myös sijoittunut runsaasti järven kummallekin puolelle. 

 

Alasen kookas tallirakennus muodostaa eräänlaisen maamerkin näkyen kauas. Alasensalmen vasta-
rannalla on kaunis rinnepelto. 
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Alasen entinen päärakennus 

 

Kuvan oikeassa laidassa näkyy Möhkön harmaita rakennuksia  



FCG Finnish Consulting Group Oy  Maisemaselvitys  32 (66) 
 
    30.5.2022  GR 
 

 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Parkanon kirkon ympäristö ja vanha raitti 

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 -julkaisussa alueen 
ominaispiirteitä ja arvoja on kuvailtu lyhyesti seuraavasti: 

▪ Kirkon seutu ilmentää sotia edeltävää kirkonkylän rakentamista  

▪ Kirkonmäki, koulukeskus ja pääkaduksi muuttunut raitti edustavat kirkonkylän muutosta kaupunki-
maiseksi kokonaisuudeksi, mittakaavallisesti eheä, näkyy hyvin eri vaiheiden rakennustapa 

▪ Keskusraitti Ilmentää sotien jälkeisiä rakennemuutoksia 1970-luvulle asti, muuttumista teollisuus-
paikkakunnan liike-elämän ja hallinnon keskukseksi 

▪ Maisemallisesti keskeinen sijainti, maiseman pohjana kantatalon joenvarren pellot sekä vanhat kul-
kuväylät harju ja raitti  

▪ Keskusraittia leimaava 50- ja 60-luvun rakennuskanta tyylipiirteineen, erityisesti pankkitalot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graniittinen kellotapuli (vas.) toimii eräänlai-
sena käyntiporttina kirkolle (yläkuva). Alaku-
vassa lainajyvästö. 
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Yllä oleva kartta on kuvakaappaus Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 
2016 -julkaisusta.  

1. Kirkko 1800-luvun alusta, tapuli 1889, lainajyvästö 1890, läpikäytävärakennus kirkkomaan aidassa 
1916. Parkanon kirkko on myös Kirkkolain nojalla suojeltu rakennus. 

2. Kirkkokadun ja raitin vanha puinen rakennuskanta  
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3. Kanan kantatila, päärakennus, runko vuodelta 1870, hyvin säilyneitä maatalouden ulkorakennuksia 

4. Puisen kirkonkylän kauppa- ja asuinrakennukset vanhojen maanteiden varsilla  

5. 50-60-lukujen liikerakennukset, enintään kolmikerroksisia mm. pankkien taloja  

6. Sairaala 1958  

7. Kansakoulu 1951, kansalaiskoulu 1969  

8. Vanha kaupungintalo (paloasema) 1952  

9. Viinikanojan maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema rajautuu tähän kohteeseen, sisältäen 
myös Kanan pihapiirin 

 

Kairokosken saha ja Mylly 

Kairokosken sahaa ja myllyä on jo kuvailtu Viinikanojan kulttuurimaiseman yhteydessä. 

 

 Vaikutusperiaatteet 

5.1 Tuulivoimaloiden vaikutus maisemaan 

Tuulivoimapuistojen rakentaminen muuttaa olemassa olevaa maisemakuvaa. Rakentamisen myötä 
tuulivoimaloita ympäröivät lähimaisemat muuttuvat rakennetuksi tuulivoiman tuotantomaisemaksi. 

Rakennettavat tuulivoimalat ja huoltotiet muuttavat rakennuspaikan maisemakuvan tekniseksi ja 
moderniksi tuulivoimatuotannon maisemaksi. Jos rakennusalueet ovat pääosin peitteistä aluetta, 
maisematila muuttuu aiempaa avoimemmaksi voimaloiden ja niiden vaatiman infrastruktuurin ra-
kentamisen myötä. 

Tuulivoimapuiston alueella muuttuu myös alueen äänimaisema tuulivoimaloiden käyntiäänestä sekä 
lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamasta ”huminasta” johtuen.  

Tarkasteltaessa tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia maisemaan etäämpänä rakennusalueilta, 
muutokset heijastuvat laajempaan maisemakuvaan, jolloin vaikutusten voimakkuuteen vaikuttavat 
suuresti tarkastelupiste ja etäisyys voimaloista. Maiseman luonne kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka 
hallitsevia voimalat ovat maisemakuvassa ja kuinka merkittävinä voimaloiden aiheuttamia maisema-
kuvan muutoksia voidaan pitää. Maiseman muutokset havaitaan maiseman luonteen muutoksina, 
eikä enää niinkään ympäristön mekaanisena muutoksena.  

Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien aluei-
den peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialu-
eella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on 
hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Voimaloiden korkeudesta huoli-
matta niiden havaittavuus lähialueella saattaa olla varsin heikko, ellei voimaloiden ja tarkastelupis-
teen välille jää riittävän laajaa avointa aluetta. Tällaisia avoimia maisematiloja muodostavat muun 
muassa peltoaukiot, avosuot ja laajat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja sopivasti 
sijoittuneet rakennukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja hallitsevuutta 
maisemassa.  
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Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa hallitseva ominaisuus 
pienenee. Myös kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus voimistuu etäisyyden kasvaessa (ohessa 
esimerkkikaavio). 

 

 

 

Esimerkkikaavio pienialaisen puuston tai muun näkemäesteen vaikutuksesta sen taakse jäävän kat-
vealueen laajuuteen. Esimerkkihankkeessa käytettävän voimalan kokonaiskorkeus on noin 200 met-
riä. Kaaviokuvasta saadaan yhtälö, jonka perusteella voidaan laskea näkyvätkö voimalat valittuun 
kohteeseen: (voimalan kokonaiskorkeus / etäisyys) = (näkemäesteen korkeus / katvealueen laajuus). 
Kaavan mukaan saadaan laskettua esimerkiksi, että 1 km etäisyydeltä tarkasteltaessa n. 20 metriä 
korkea puusto jättää tasaisessa maastossa taakseen noin 100 metrin laajuisen katvealueen, eli ha-
vainnoija voi seistä noin kilometrin etäisyydellä voimaloista näkemättä niitä, jos välissä on enintään 
100 metrin laajuinen avoin alue. 

 

Lentoestevalot sijoitetaan voimalatornin päälle, eli niiden näkyvyys myötäilee tornin näkyvyysaluetta. 
On kuitenkin huomioitava, että vaikka voimalan torni ei näy, voi lentoestevalon loisteen silti havaita 
sumuisissa ja pimeissä olosuhteissa. 

Tuulivoiman maisemavaikutusten arvioinnissa käytetään usein käsitettä voimalan dominanssivyöhyk-
keestä. Sillä tarkoitetaan aluetta, jolla voimala hallitsee maisemakuvaa näkyessään. Tuulivoimaloiden 
aiheuttamaa maisemallista dominanssivyöhykettä on usein vaikea määritellä. Eri selvityksissä on kui-
tenkin päädytty usein siihen, että tuulivoimalat hallitsevat maisemaa noin 10 kertaa napakorkeutensa 
laajuisella alueella (Weckman 2006). Tässä selvityksessä/vaikutusten arvioinnissa on haluttu käyttää 
mahdollisimman suuria voimaloita, jotta maksimivaikutukset tulisivat ilmi. Voimalatornien korkeu-
den ollessa 200 metriä dominanssivyöhyke-etäisyys tarkoittaa noin kahden kilometrin etäisyyttä tuu-
livoimaloista. Suomeen tänä päivänä kaavailluissa tuulivoimahankkeissa voimalat ovat kuitenkin suu-
ruusluokaltaan useimmiten paljon kookkaampia kuin ne voimalat, joihin selvitykset perustuvat ja näin 
ollen dominanssivyöhyke on todennäköisesti jonkin verran tätä laajempi. Voimaloiden dominanssi-
vyöhykkeellä tuulivoimalan näkyessä pihapiiriin se hallitsee maisemaa ja maisemavaikutuksia voidaan 
pitää merkittävinä. 
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Maisemavaikutuksia arvioitaessa tehdään yleensä näkymäalueanalyysitarkastelu, jossa selvitetään 
yleispiirteisellä tasolla, mille alueille voimaloita todennäköisesti näkyy. Pihapiirien puustoa ei usein-
kaan voida huomioida yleispiirteisessä näkymäanalyysitarkastelussa. Maiseman muutosten kannalta 
kriittisimpien kohteiden osalta voidaankin tarvittaessa tehdä näkymäanalyysitarkastelun jälkeen hie-
man tarkempi ilmakuvatarkastelu, jotta voidaan arvioida, onko esim. pihapuustoa ja/ tai talousraken-
nuksia kriittisimpien kohteiden näkösuojana. Näin ollen tuulivoimaloille muodostuu näkymiä vain tie-
tyistä kohdista katsottaessa, eikä esim. koko piha-alueen laajuudelta tai joissakin tilanteissa voimalat 
peittyvät kokonaan näkyvistä. Myös se, että maisemassa on rauhallisia kohtia, joissa ”silmää voi le-
puuttaa”, vähentää voimaloiden häiritsevyyttä. 

Noin 2-7 kilometrin etäisyydellä voimala on alueen luonteesta riippuen edelleen usein varsin hallit-
seva elementti näkyessään. Kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus on kuitenkin dominanssi-
vyöhykettä voimakkaampi. Mitä kauemmas voimaloista mennään, sitä laajempi avoin tila tarvitaan 
katselupisteen ja voimaloiden väliin voimaloiden näkymiseksi. Kauemmas mentäessä myös muiden 
maiseman elementtien vaikutus maisemakuvaan voimistuu suhteessa voimaloihin. 

Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee. Myös maisemaa hallitseva ominaisuus 
pienenee. Välivyöhykkeellä, etäisyys noin 7-14 kilometriä tuulivoimaloista, voimalat eivät etäisyy-
destä johtuen enää hallitse maisemaa. Viimeistään noin kymmenen kilometrin etäisyydellä tuulivoi-
mala ”sulautuu” ympäristöönsä. 10-14 kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttä-
vät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman muista elementeistä joh-
tuen. Kaukomaisemassa voimalat tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja puuston 
latvuston yläpuolella, mutta voimalat eivät alista maiseman etualalla olevia elementtejä. Hyvissä sää-
olosuhteissa tuulivoimaloiden tornit voitaneen erottaa jopa 20–30 kilometrin etäisyydeltä.  

Voimaloiden maisemavaikutusten kokeminen on kuitenkin hyvin henkilökohtaista ja sen vuoksi vai-
kutusten merkittävyyden yksiselitteinen arvioiminen on haasteellista. Jotta maisemavaikutukset voi-
daan huomioida tuulivoimapuistojen suunnittelussa mahdollisimman hyvin, on kuitenkin järkevää 
pyrkiä perusteltuun yleistykseen vaikutusten voimakkuudesta. 

 

 Vaikutusten arviointi osa-alueittain 

Eniten maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia aiheutuu 0-7 kilometrin säteellä kaavailluista tuulivoi-
maloista. Maisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä riittävän laajoihin avotiloihin, kuten esimerkiksi 
vesistöihin, peltoihin sekä niiden kautta kulkeviin teihin tai tuulivoimapuiston suuntaisiin avonaisiin 
akseleihin. On kuitenkin muistettava, että puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän katvevai-
kutuksen johdosta voimalat eivät suinkaan näy kyseisellä etäisyysvyöhykkeellä kaikkialle ja näkyes-
säänkin ne näkyvät usein vain osittain. Toisaalta pakoin ne saattavat näkyä todella suurina ja massii-
visina vieden huomion kaikelta muulta. 
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Havainnekuvien kuvauspisteet ja -suunnat kartalla 

 

Parkanon kaakkoiskulma – Luikesneva-Susinevan lähiympäristö 

Näkymäalueanalyysin mukaan Luikesneva-Susinevan voimaloita näkyy Parkanossa lähialueella, 0-7 
kilometrin säteellä kaavailluista tuulivoimaloista, lähinnä hankealueen pohjoispuolisille vesistöalu-
eille ja niiden oikein suuntautuneille rannoille. Paikoitellen näkyvyyttä on riittävän suurilla ja oikein 
suuntautuneilla viljelyalueilla. Paras näkyvyys on seuraavilla järvillä/vesistöalueilla: Ruojärvi, Hanka-
järvi, Hankalampi, Vähäjärvi ja Vahojärvi. Jonkin verran näkyvyyttä on myös Lehtijärvellä. Voimaloita 
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näkyy näkymäalueanalyysin mukaan myös seuraaville pelloille: Ruojärven ja Hankajärven väliset pel-
lot monin paikoin, Hankalampea ympäröivät pellot luoteessa, pohjoisessa ja idässä sekä Horhalanpe-
rän pellot. Ilmakuvan ja maastotarkastelun perusteella Hankalammin ympäristössä voimaloita todel-
lakin tulee näkymään, vaikka rannoilla onkin jonkin verran puustoa, joka tulee paikoin aiheuttamaan 
katvevaikutusta. Ruojärven ja Hankajärven välisillä pelloilla ja niiden kautta kulkevilla teillä näkyvyys 
ei ole yhtä hyvä kuin näkymäalueanalyysi antaa ymmärtää. Ilmakuvatarkastelu osoittaa ja maastossa 
on havainnoitu, että pelloilla on muun muassa joen- ja ojanvarsikasvillisuutta, joka synnyttää katve-
vaikutusta. Mallinnus ei ole huomioinut pienialaisia kasvillisuusalueita, kuten joen-, ojan- tai tienvar-
sikasvillisuutta. Monin paikoin näkyy vain voimaloiden huippuja ja paikoin voimalat jäävät kokonaan 
katveeseen. Näkymistä pelloille ei voida muutenkaan pitää kovin merkityksellisenä, sillä pelloilla ei 
oleskella kovin usein, lähinnä maanviljelijä työkausina. Sen sijaan peltojen kautta tai reunoilla kulke-
vilta teiltä maisemaa havainnoidaan ja ne ovat todella tärkeitä. Ainoastaan kapeista sektoreista Va-
hojärventieltä voimaloita saattaa näkyä lähes koko pituudessaan. Ruojärventieltä pellon laidasta hy-
vää näkyvyyttä on noin 150 metrin matkalla. Tälle alueelle voimalat tai osa niistä näkyy kookkaina. 
Etäisyyttä on näissä tapauksissa noin 3,5-4 kilometriä. Horhalanperällä voimaloita näkyy Toivolan-
tielle. Ainoastaan lyhyellä matkalla voimalatornien pituudesta näkyy yli puolet. Muulta osin väliin 
jäävä saareke aiheuttaa katvevaikutusta ja monin paikoin voimaloista näkyy vain huippuja.  

 

Ote näkymäalueanalyysistä Parkanon kaakkoiskulmalta 
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Tuulivoimalat ovat uusia, teknisiä elementtejä maisemassa. Voimaloista aiheutuva muutos maisema-
kuvassa on keskisuurta luokkaa muun muassa siitä syystä, että näkyviä voimaloita on varsin maltilli-
nen määrä ja melko sulkeutuneessa ympäristössä niitä näkyy melko rajoitetulle alueelle. Peltoaluei-
den kautta kulkeville teille ne vain harvoin näkyvät lähes koko pituudessaan. Järvien rannoilla ja jär-
villä muutos saattaa tuntua ainakin paikallisesti voimakkaampana, mikäli osa voimaloista näkyy lähes 
koko pituudessaan. Maisema-analyysikartta osoittaa, että noin puolet tärkeistä näkymistä avautuu 
kaavaillun tuulivoimapuiston suuntaan.  Luikesneva-Susinevan lähialuevyöhykkeelle ei juuri näy 
muita Parkonon alueelle kaavailtujen tuulivoimapuistojen voimaloita, mikäli Isoneva-Lylyneva -han-
ketta ei jatketa. Jopa Isoneva-Lylyneva sijoittuu sen verran etäälle, että voimalat eivät enää millään 
muotoa hallitsisi maisemassa ja niitä näkyisi lähinnä pohjoiseen päin katsottaessa pisimpien järvien 
etelä- ja mahdollisesti keskiosista. 

 

Maisema-analyysi Parkanon kaakkoiskulmalta 

Vahojärven uimarannalta on tehty havainnekuva. Luikesneva-Susinevan kaikki kymmenen voimalaa 
näkyvät. Kuusi voimaloista näkyy lähes koko pituudessaan, kahden voimalatornin pituudesta näkyy 
noin puolet ja lopuista kahdesta näkyy voimalatornien huiput. Voimalat ovat huomiota herättäviä ja 
näyttävät varsin kookkailta etenkin, jos niitä vertaa mökkiasutukseen. Muutoksen voimakkuus on 
melko suuri. Maisemaan kohdistuva vaikutus on vähintäänkin kohtalainen. Lähes kokonaan näkyvistä 
voimaloista johtuen sen saattaa kokea tästä katselupisteestä myös merkittävänä. 
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Ote Vahojärveltä tehdystä havainnekuvasta. 

 

Hankajärven pohjukasta on myös tehty havainnekuva. Yhdeksän kymmenestä voimalasta näkyy yh-
den jäädessä lähes kokonaan katveeseen rantapuuston taakse. Pääsääntöisesti voimalatornien pituu-
desta näkyy noin puolet tai vähän yli. Melko lyhyestä etäisyydestä johtuen voimalat näyttävät kook-
kailta ja melko hallitsevilta. Voimalatornit eivät kuitenkaan näy koko pituudessaan ja se vähentää 
syntyvien vaikutusten merkittävyyttä. Voimalat myös ”istuvat” osaksi maisemaa suhteellisen hyvin. 
Muutoksen voimakkuus on melko suuri ja vaikutus vähintään kohtalainen. 

 

Ote Hankajärven pohjukasta tehdystä havainnekuvasta. 

 

Parkanon eteläosa 

Etelä-Parkanon alueella tuulivoimaloita näkyy näkymäalueanalyysin mukaan erityisesti seuraaville 
alueille: Parkanonjärvelle, Kirkkojärvelle sekä valtaosalle Vatulankylän, Lapinkylän, Viinikan, Alaskylän 
ja Yliskylän pelloista. Näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyy melko runsaslukuisesti myös 
Parkanon keskustaajamaan. Näkyminen on mahdollista Kirkkojärveen rajautuvilta alueilta käsin sekä 
paikoin korkeammilta alueilta, kuten Kirkonmäen alueelta mutta muutoin taajaman sisältä se on hy-
vin epätodennäköistä. Rakennukset synnyttävät katvevaikutusta eikä mallinnus ole huomioinut tont-
tikasvillisuutta eikä muita pienialaisia puustoalueita, jotka estävät näkyvyyttä. Näkymäalueanalyysin 
mukaan tuulivoimaloita näkyy myös avosuo- ja turvetuotantoalueille muun muassa Rukonevalle, Ro-
nokorpeen, Niininevalle ja Lapinnevalle. Myöskään peltoalueiden ja niiden kautta kulkevan tiestön 
osalta näkyvyys ei ole aivan yhtä hyvä kuin näkymäalueanalyysi antaa ymmärtää johtuen pienialai-
sista puustoalueista, kuten ojan- ja tienvieruspuustosta, joita mallinnus ei ole huomioinut.  
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Ote näkymäalueanalyysistä Parkanon eteläosasta 

Useimpien edellä mainittujen alueiden osalta parhaiten näkyvät Ronokorpi-Kirjosillankorpi II -tuuli-
voima-alueen voimalat. Ronokorven osalta lähimmäksi sijoittuvat Ronokorpi-Kirjosillankorpi I -tuuli-
voima-alueen voimalat. Kirkkojärven etelärannalle ja eteläosiin näkyvät parhaiten Isonevan voimalat. 
Etäisyyttä niihin on myös vähemmän kuin Ronokorpi-Kirjosillankorpi II-alueen voimaloihin. Isonevan 
voimaloihin on lyhimmillään matkaa noin 6-6,5 kilometriä Kirkkojärven etelärannalta. Voimalat sijoit-
tuvat noin 40-45 metriä korkeammalle kuin Kirkkojärven eteläranta. Voimaloista näkyy esimerkiksi 
Kirkkojärven etelärannalla sijaitsevalle Niemenperän alueelle huippuja ja roottoreita. Leirintäalueen 
rannoilta ja mökeille, sikäli kuin se on rantapuuston lomasta mahdollista, näkyy voimalatornien pi-
tuudesta jonkin verran enemmän. Kirkkojärven pohjoisrannalle näkyy puolestaan Ronokorpi-Kirjosil-
lankorpi II- ja I-tuulivoima-alueiden voimaloita. Niitä näkyy muun muassa uimarannalle ja siihen ra-
jautuvalle asutukselle sekä rantaan rajautuvalle asutukselle. Tuulivoimalat sijoittuvat noin 45 metriä 
korkeammalle kuin Kirkkojärven pohjoisranta. Lähimmille voimaloille on matkaa noin 7-7,5 kilomet-
riä. Voimalatornien pituudesta näkyy enimmillään noin puolet. Joidenkin kerrostalojen ylimmistä ker-
roksista saattaa näkyä vähän enemmän. Tuulivoimaloiden näkymisestä aiheutuva muutos maisema-
kuvassa vaihtelee pohjoisrannan melko pienestä etelärannan korkeintaan keskisuureen. Pohjoisran-
nalle näkyy jo korkea linkkitorni sekä modernin oloinen vesitorni. Näin tuulivoimalat eivät ole täysin 
vieraita teknisiä elementtejä maisemakuvassa. Voimaloita näkyy ranta-alueille kerralla varsin maltil-
linen määrä. Ne eivät myöskään näy koko pituudessaan. Etäisyydenkään puolesta ne eivät dominoi. 
Kirkkojärven rannalla vaikutus jää melko vähäiseksi. Kirkkojärven pohjoisrannalta, uimarannan 
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kohdalta on tehty havainnekuva. Lounaaseen katsottaessa kahdeksasta voimalasta (Ronokorpi-Kir-
josillankorpi I ja II) näkyy jollakin tapaa voimalatornin huippu ja parista ainoastaan voimalatornin la-
paa/lapoja. Voimalat eivät millään muotoa hallitse maisemassa. Samaiseen kohtaan näkyy myös vä-
häisessä määrin Luikesneva-Susinevan voimaloita, jotka sijoittuvat lähimmillään noin 15 kilometrin 
päähän. Parista voimalasta näkyy voimalatornin huippu ja muutamasta muusta roottorin lapoja pil-
kottaa puuston takaa. Kesäkaudella näkyvyys on tätä heikompaa, koska voimalat peittyvät suureksi 
osaksi lehvästön taakse. Maisemaan kohdistuva muutos katselupisteessä on kokonaisuudessaan 
pieni ja vaikutus vähäinen. 

 

Ote Kirkkojärven pohjoisrannalta tehdystä havainnekuvadraftista 

 

Vatulankylän pelloille ja niiden kautta kulkeville teille näkyy lounaaseen katsottaessa Ronokorpi-Kir-
josillankorpi II- ja I-alueen voimaloita ja koilliseen katsottaessa Isonevan voimaloita. Ensin mainitut 
sijoittuvat lähimmillään alle 2,5 kilometrin etäisyydelle. Isonevan voimaloihin on lähimmilläänkin noin 
7,5 kilometrin matka. Ronokorven voimalat ovat näkyessään varsin hallitsevia. Ne eivät kuitenkaan 
näy läheskään koko pituudessaan, niitä on maltillinen määrä ja ne näkyvät vain paikoitellen Vatulan-
kylän teille. Myöskään Isonevan voimaloita ei näy kovin moneen paikkaan teiltä käsin. Voimalatornien 
pituudesta näkyy vain osa. Alue ei ole erityisen herkkä, vaikka se kokonsa puolesta valittiinkin osaksi 
huomionarvoista viljelykokonaisuutta. Maisemassa tapahtuva muutos ei ole yleisesti ottaen kovin 
suuri, vaikka voimaloita näkyykin kahdessa ilmansuunnassa. Paikallisesti muutos voidaan kokea suu-
rempana. Vaikutus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen. 

Lapinkylän pelloille ja niiden kautta kulkeville teille näkyy niin ikään länsi-lounaaseen katsottaessa 
Ronokorpi-Kirjosillankorpi II- ja I-alueen voimaloita ja pohjois-koilliseen katsottaessa Isonevan voima-
loita. Etäisyyttä voimaloihin on jonkin verran enemmän kuin Vatulankylän tapauksessa. Isonevan voi-
maloihin on matkaa yli kahdeksan kilometriä ja Ronokorven lähimmilläänkin yli kolme kilometriä. 
Myöskään Lapinkylän alueelle voimalat eivät näy koko pituudessaan. Lyhyille tieosuuksille Ronokor-
ven voimaloita saattaa näkyä melko hallitsevasti. Vaikka Isonevan voimalat sijoittuvat noin 20 metriä 
korkeammalle kuin Lapinkylän alue, voimalatornien pituudesta näkyy selvästi alle puolet, lähinnä voi-
malatornien huippuja. Alue ei myöskään ole erityisen herkkä, vaikka viljelyalue kokonsa puolesta va-
littiinkin huomionarvoisiin viljelyalueisiin. Muutos maisemassa on suhteellisen pieni ja vaikutuskin jää 
melko vähäiseksi. 

Viinikan alueella Isonevan ja Ronokorpi-Kirjosillankorpi II- ja jossain määrin myös I-alueen voimaloita 
näkyy viljelyalueille ja niiden kautta tai reunalla kulkeville teille. Myös pellon reunaan sijoittuvalle 
asutuksella saattaa paikoin näkyä jonkin verran. Suojakasvillisuutta on kyllä ilmakuvatarkastelun pe-
rusteella sen verran runsaasti, että kovin moneen paikkaan asutukselle voimaloita ei näy. Viinikan 
pohjoisosan pelloilta ja niiden kautta kulkevalta tieltä on etäisyyttä Isonevan voimaloille lyhimmil-
läänkin yli viisi kilometriä. Ronokorven suuntaan etäisyyttä on yli kahdeksan kilometriä. Ronokorven 
voimalat eivät näkyne kunnolla Viinikan pohjoisosaan, sillä siihen suuntaan ei ole kovin laajaa avointa 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Maisemaselvitys  43 (66) 
 
    30.5.2022  GR 
 

 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

tilaa. Myöskään Isonevan voimalat eivät näy pohjoisosassa kovinkaan monin paikoin muun muassa 
kasvillisuussaarekkeista johtuen. Kaikki voimalat eivät näy kerralla ja näkyvistä näkyy vain osa. 

Viinikan asuinalueen eteläpuolisille viljelyalueille sekä reunalla/kautta kulkevalle tielle näkyy sekä Ro-
nokorven että Isonevan voimaloita. Isonevan voimaloista saattaa koitua häiriötä maamerkkinä toimi-
valle kellotapulille, kun niitä tulee taustalle tai vierelle näkymään. Etäisyyttä Isonevan voimaloille on 
lyhimmillään yli kahdeksan kilometriä sellaisista katselupisteistä, jonne sekä kellotapuli, että osa voi-
maloista näkyisi. Etäisyys vähän lieventää vaikutusta. Yli kahdeksan kilometrin päästä voimalat eivät 
enää näytä kovin hallitsevilta maisemassa. Kuitenkin huomio kiinnittyy ensimmäisenä niihin, ei kello-
tapuliin, joka on aiemmin toiminut katseen vangitsijana. Yliskyläntieltä läheltä Ylirytilää on tehty ha-
vainnekuva. Se osoittaa, että kellotapulin rinnalla näkyvät voimalat heikentävät sen asemaa maise-
massa. Kellotapuli ei enää erotu samalla lailla maamerkkinä tai maiseman hierakkisena pisteenä kuin 
ilman rinnalla näkyviä voimaloita. Kellotapuliin kohdistuvan vaikutuksen vuoksi muutos maisemaku-
vassa on vähintäänkin keskisuuri ja kellotapuliin kohdistuva vaikutus vähintään kohtalainen. 

 

Ote Yliskyläntieltä läheltä Ylirytilää tehdystä havainnekuvasta 

 

Ronokorven voimaloille on myös matkaa Yliskyläntieltä reippaasti yli kahdeksan kilometriä. Voima-
loita näkyy paikoitellen, kun väliin jää riittävän laaja avoin tila. Edellä käsitellyssä havainnekuvassa ne 
jäävät lähes kauttaaltaan katveeseen. Viinikanojan länsipuolen pelloille näkyisi myös Lylynevan voi-
maloita idän suunnalla, mikäli hanketta päätettäisiin jatkaa. Viinikan viljelyalueet ovat osa maakun-
nallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja lukeutuvat herkkään kategoriaan. Maisemaan kohdistuva 
muutos on keskisuuri. Vaikutus on enimmillään kohtalainen. 

Parkanonjärven länsipuolisko sijoittuu pääsääntöisesti Ronokorpi-Kirjosillankorpi II -alueen lähi-
vyöhykkeelle eli alle seitsemän kilometrin etäisyydelle uloimmista voimaloista. Näkymäalueanalyysin 
mukaan Parkanojärven länsipuolisille pelloille ja niiden kautta kulkeville teille näkyy monin paikoin 
runsaasti voimaloita mutta osa näistä sijoittuu melko kauas. Länsi-luoteeseen katsottaessa näkyvät 
lähimmät eli Ronokorven II -alueen sekä paikoin myös I-alueen voimalat. Ronokorpi II-alueen voima-
loita näkyy ainakin Tampereentielle laajojen peltoaukeiden kohdalla sekä paikka paikoin Alaskylän-
tielle. Peltoalueiden ohella voimaloita näkyy myös pienemmille peltojen kautta kulkeville teille, mikäli 
edessä on riittävästi vapaata avointa tilaa. Osin samoille alueille näkyy pohjoiseen katsottaessa Iso-
nevan voimaloita. Tämä edellyttää pitkää avointa vyöhykettä pohjoisen suuntaan. Isonevan voimalat 
sijoittuvat huomattavasti kauemmaksi. Etäisyyttä on noin 9-15 kilometriä lähimpiin Isonevan voima-
loihin katselupisteestä riippuen. Kaakkoon katsottaessa näkyy paikoin Tampereentielle ja Alaskylän-
tielle sekä joillekin peltojen kautta kulkeville pienemmille teille ja paikoitellen peltoalueille myös Lui-
kesneva-Susinevan voimaloita. Etäisyyttä on noin 10-13 kilometriä lähimpiin Luikesnevan voimaloihin 
katselupisteestä riippuen. Mikäli Isonevan-Lylynevan hanketta ei olisi jäädytetty myös näitä voima-
loita olisi näkynyt laajimpiin avotiloihin koilliseen katsottaessa. 
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Eniten vaikutuksia kertyy Ronokorven II-alueen voimaloista lyhimmästä etäisyydestä johtuen. Lähim-
milläänkin voimaloille on kuitenkin noin viisi kilometriä matkaa. Voimalat sijoittuvat noin 40-60 met-
riä ylemmäksi kuin Parkanonjärven länsipuoliset viljelyalueet. Se parantaa niiden näkyvyyttä. Jos 
edessä on yli kilometri avointa tilaa noin viiden kilometrin etäisyydellä, voimalatornit näkyvät jo mel-
kein koko pituudessaan. Voimalat erottuvat selvästi. Muutos maisemakuvassa on melko suuri. Lähim-
piä voimaloita on kuitenkin maltillinen määrä. Alaskylän kulttuurimaiseman länsipuoliskon osalta tär-
keimmät näkymät avautuvat toisaalle: järvelle ja idän, koillisen ja kaakon suuntaan. Kaakossa mah-
dollisesti näkyvät voimalat (Luikesneva-Susineva) sijoittuvat paljon kauemmaksi kuin Ronokorven voi-
malat, lähimmillään noin 10 kilometrin etäisyydelle. Se lieventää kulttuurimaisema-alueeseen koh-
distuvia vaikutuksia. Kulttuurimaisema-alueen osalta muutama pitkä, tärkeä näkymäakseli avautuu 
myös Alaskyläntieltä länteen/luoteeseen. Etäisyyttä voimaloihin on tältä osin yli 6,5 kilometriä. Ro-
nokorven II-alueen lähialuevyöhykkeellä vaikutukset ovat Alaskylän alueella ja Parkanonjärven länsi-
puolella maiseman herkkyys huomioon ottaen kohtalaista luokkaa. Paikallisesti Tampereentieltä ja 
joiltakin pienemmiltä Tampereentien länsipuolisilta, pellon kautta kulkevilta, teiltä katsottuna vaiku-
tukset saattavat lähennellä merkittävää. 

Parkanonjärvi ja sen itäpuoliset alueet sekä yli puolet Alaskylän kulttuurimaisema-alueesta sijoittuvat 
Ronokorpi-Kirjosillankorpi II-alueen välialue -vyöhykkeelle (7-14 km). Myös Luikesneva-Susinevan 
tuulivoima-alueen näkökulmasta ne sijoittuvat välialueelle. Parkanonjärven itäpuolelta avautuu pai-
koitellen miellyttäviä näkymiä Parkanonjärvelle ja paikoin kauemmaksikin. Kulttuurimaisema-alueen 
itäpuoliskolle Ronokorven II-alueen voimalat eivät näy kovin monin paikoin ainakaan Yliskyläntieltä 
käsin. Rantavyöhyke on monin paikoin puustoinen. Etäisyyttä on lähimmillään yli kahdeksan kilomet-
riä. Parkanonjärven itärannalta Alaskylän kulttuurimaisema-alueelta on tehty havainnekuva. Viidestä 
voimalasta näkyy vähän roottorin lapoja. Muulta osin voimalat jäävät katveeseen puuston taakse. 
Vaikutus jää hyvin vähäiseksi. 

 

Ote Parkanonjärven itärannalta Yliskyläntieltä Rönnin ja Vanha Ollilan välimaastosta tehdystä ha-
vainnekuvadraftista 

 

Parkanonjärven itäosiin voimaloita näkyy paremmin. Parkanonjärven itärannan uimarannalle ja pai-
koin Yliskyläntielle kulttuurimaisema-alueen ulkopuolella Ronokorven voimaloita näkyy. Tässäkin ta-
pauksessa etäisyyttä on yli 7,5 kilometriä. 

Yliskyläntieltä kulttuurimaisema-alueen ulkopuolelta on tehty havainnekuva. Kaikki kymmenen voi-
malaa näkyvät, eivät kuitenkaan koko pituudessaan. Vaikka voimalat erottuvatkin hyvin, ne eivät 
enää hallitse maisemassa ja ”istuvat” varsin hyvin osaksi sitä. Maisemaan kohdistuva muutoksen voi-
makkuus on katselupisteessä korkeintaan keskisuuri ja vaikutus enintään kohtalainen. 
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Ote Yliskyläntieltä tehdystä havainnekuvasta 

Yleisesti ottaen järven itärannalla muutos maisemassa on kohtalaista luokkaa. Vaikutukset ovat enim-
millään kohtalaisia. 

Järven keski- ja itäosiin sekä itäpuolen pelloille näkyy myös paikoin Isonevan voimaloita pohjoiseen 
katsottaessa. Niiltä osin, kun on laajoja tai pitkiä luoteis-kaakkosuuntaisia avotiloja, voidaan järven 
itäpuolisille alueille sekä järven länsiosiin nähdä myös Luikesneva-Susinevan voimaloita. Monessa 
suunnassa samaan katselupisteeseen näkyvät voimalat synnyttävät yhteisvaikutuksia. Yhteisvaiku-
tukset eivät kuitenkaan Parkanonjärven ympärillä ole kovin merkittäviä, koska näkyviä voimaloita on 
yhteen laskettunakin kohtuullinen määrä ja vähintäänkin osa niistä sijoittuu katselupisteeseen näh-
den varsin kauas.  

 

Maisema-analyysi Parkanon eteläosasta 
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Alaskylän kulttuurimaisema-alueeseen kohdistuvat maisemavaikutukset ovat kaikkinensa enintään 
kohtalaiset. Tärkeimpiin näkymäsuuntiin ei juurikaan näy voimaloita tai ne sijoittuvat varsin etäälle. 
Lähimmät näkyvät voimalat, joita on maltillinen määrä, sijoittuvat yli 5,5 kilometrin päähän. Monesta 
muusta kohdasta katsottuna ne sijoittuvat selvästi tätä kauemmaksi. 

 

Lähikuva Alaskylän kulttuurimaisema-alueen maisema-analyysistä 
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Lähikuva Viinikanojan kulttuurimaisema-alueen maisema-analyysistä 

 

Lounais-Parkano 

Lounais-Parkanon alueella tuulivoimaloita näkyy näkymäalueanalyysin mukaan Raivaluoman länsi-
puolisille pelloille, Laksonkylän peltoalueille ja niiden kautta kulkevalle tielle, Koskenkylän pelloille, 
Kotojärvelle, osin Raivalan pelloille ja niiden kautta kulkeville teille, Kovesjoen länsipuolisille pelloille 
rautatien eteläpuolella, paikoin Laholuoman pelloille ja paikka paikoin Laholuomantien varren pel-
loille ja parissa kohtaa tieosuudelle. Edellä mainitut alueet sijoittuvat Ronokorpi-Kirjosillankorpi I alu-
een lähivyöhykkeelle eli alla seitsemän kilometrin etäisyydelle sen lähimmistä voimaloista. Useimmat 
edellä mainituista alueista sijoittuvat myös Ronokorpi-Kirjosillankorpi II -alueen lähivyöhykkeelle. Eri 
alueilla näkyy pääasiassa Ronokorpi-Kirjosillankorpi I-alueen voimaloita, joita on ainoastaan neljä. 
Osalle alueista näkyy myös Ronokorpi-Kirjosillankorpi II-alueen voimaloita, joita on kuusi. Muuta-
malle alueelle, kyseisten alueiden länsiosaan näkyisi 6-10 voimalaa. Näkyviä voimaloita on melko mal-
tillinen määrä. 
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Ote näkymäalueanalyysistä Lounais-Parkanon alueelta 

Tuulivoimalat eivät ole uusi asia alueen maisemakuvassa. Raivaluoman alueella näkyy pelloille ja joil-
lekin tieosuuksille myös olevia Parkanon kunnan rajan eteläpuolelle sijoittuvia voimaloita. Kyseisille 
tieosuuksille ei pääsääntöisesti tule näkymään Ronokorven alueiden voimalat.  

Laksonkyläalueen pelloille ja peltojen kautta kulkeville tieosuuksille näkyy voimaloita varsin domi-
noivasti. Etäisyyttä lähimpiin voimaloihin on katselupaikasta riippuen 1,7 -2,5 kilometriä. Eteen jäävä 
avotila ei useinkaan ole kovin pitkä, joten usein voimaloista näkyy ainoastaan roottoreiden lapoja tai 
voimalatornien huippuja. Lounais-Parkanon alueella tärkeitä näkymäakseleita avautuu Ronokorven 
tuulivoimapuistojen suuntaan juuri Laksonkylän läheisyydessä Laksonkyläntieltä. Muutoksen voimak-
kuus vaihtelee pienen ja keskisuuren välillä. Vaikutus on korkeintaan kohtalainen. 

Lounais-Parkanon alueen maisema-analyysikartta osoittaa, että Laksonkylää lukuun ottamatta tär-
keät näkymäsuunnat ovat toisaalla. 

Jos tiestöä ajattelee Laksonkylän ulkopuolella, Laholuomantiellä on näkymäalueanalyysin mukaan 
viisi melko lyhyttä jaksoa, joilta näkyy tuulivoimaloita. Raivalantiellä on yksi jakso ja Kuusijärventiellä 
niin ikään yksi ja se on vähän pitempi, reilut 500 metriä. Alueilla, joilla ihmisiä vähän enemmän liikkuu, 
näkyvyyttä on siis varsin vähän. Ainoastaan Raivalassa ja Laholuomassa on vähän pidempi avoin tila 
voimaloiden suuntaan, joka mahdollistaa myös voimalatornien näkymisen osittain. Näkyvyysalueilla 
vaikutukset vaihtelevat vähäisestä korkeintaan kohtalaiseen. Raivalasta Laholuomantieltä on tehty 
havainnekuva. Etäisyyttä lähimpään Ronokorpi-Kirjosillankorpi I -alueen voimalaan on alle viisi kilo-
metriä. Ainoastaan yhdestä voimalasta näkyy vähän roottorin lapoja. Vaikutus jää hyvin vähäiseksi. 
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Ote Raivalasta Laholuomantieltä tehdystä havainnekuvadraftista 

 

Paras näkyvyys on Kotojärveltä ja sen pohjois- ja luoteisrannoilta. Pohjoisrannalla on muutamia lo-
makiinteistöjä. Ne sijoittuvat melko peitteiseen ympäristöön mutta luonnollisestikin vesirajasta ja lai-
tureilta on hyvä näkyvyys. Lähimmältä mökiltä lähimpään voimalaan on etäisyyttä noin 1,5 kilometriä. 
Kahdelta vähän kauemmalta mökiltä etäisyyttä on noin kaksi kilometriä. Ainakin joidenkin voimala-
tornien pituudesta näkyy yli 2/3 osaa. Muutoksen voimakkuus on tältä osin melko suuri. Lähimmistä 
voimaloista aiheutuu merkittäviä vaikutuksia. 

 

Maisema-analyysi Lounais-Parkanon alueelta 
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Laholuomasta on tehty havainnekuva. Ronokorpi- Kirjosillankorpi -alueiden voimaloista näkyy yhdek-
sän. Näistä pari näkyy lähes koko pituudessaan. Vastaavasti neljä jää suurelta osin katveeseen. Loput 
kolme näkyvää voimalaa näkyvät osittain. Etäisyyttä lähimpään voimalaan on 5,8 kilometriä. Muutos 
maisemakuvassa on suhteellisen pieni ja vaikutus melko vähäinen. 

 

Ote Laholuomasta tehdystä havainnekuvadraftista 

 

Keski-Parkano 

Keski-Parkanon alueella voimaloita näkyy näkymäalueanalyysin mukaan Isonevan tuulivoimapuiston 
lähialueella Kuivasjärvelle, Linnanjärvelle ja sitä ympäröiville viljelyalueille ja niiden kautta kulkeville 
teille, Linnanjärveltä etelään johtavalle vesistöakselille, Vuorijärvelle, Majajärvelle, Nivusjärvelle sekä 
useille pienille järville tai lammille Isonevan tuulivoimapuiston ympärillä. 

 

Ote näkymäalueanalyysistä Keski-Parkanon alueelta 
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Tällä osa-alueella kiinnostavia näkymiä avautuu Isosaaresta Vuorijärvelle eri suuntiin sekä Linnanjär-
ven ympäristössä ja kulttuurimaisema-alueella järvelle ja viljelyaukeiden yli moneenkin suuntaan. 

Kovesjärven eteläpuolelta on tehty havainnekuva. Se on pellon laidasta asuintalon vierestä. Rannassa 
samalla kohtaa on loma-asutusta. Rantapuusto estää varsin hyvin näkyvyyden kuvauspisteeseen. Ai-
noastaan kahdesta Takakangas-Pihlajaharju -tuulivoimapuiston voimalasta näkyy vähän roottorin la-
poja. Kuvauspisteessä maisemaan kohdistuva vaikutus on hyvin vähäinen. Rannan loma-asutuksen 
kannalta näkyvyys on selvästi parempi. Ainakin kaksi voimaloista näkyy kookkaan oloisina, vaikka etäi-
syyttä rannasta on noin 6,8 kilometriä lähimpään voimalaan. Toinen näistä näkyy lähes koko pituu-
dessaan. Kookkaimmasta voimalasta johtuen vaikutus lähentelee kohtalaista. 

 
Ote Kovesjärven eteläpuolelta tehdystä havainnekuvadraftista 

 

Nivusjärvi sijoittuu välittömästi Isonevan tuulivoimapuiston pohjoispuolelle, tuulivoimapuiston mai-
semalliselle dominanssivyöhykkeelle. Järveä saatetaan käyttää kalastukseen mutta pienen kokonsa 
puolesta se ei liene ahkerassa veneilykäytössä. Maisemalliset vaikutukset kohdistunevat lähinnä poh-
joisrannan muutamaan lomakiinteistöön. Rakennukset sijoittuvat yhtä lukuun ottamatta peitteiseen 
ympäristöön. Näin ollen näkyvyyttä on lähinnä vesirajassa ja laiturilta käsin. Lyhyestä etäisyydestä 
johtuen muutoksen voimakkuus järvellä ja sen pohjoisrannalla on suuri. Peitteisyys lieventää loma-
kiinteistöihin kohdistuvia vaikutuksia. Vesirajassa vaikutukset ovat kuitenkin merkittävät. 

Majajärvi on pieni, osin umpeen kasvanut järvi, joka sijoittuu Isonevan lähialuevyöhykkeen ohella 
myös Takakangas-Pihlajanevan lähivyöhykkeelle. Isonevan voimaloille on kapealla sektorilla näky-
vyyttä kahdelta kiinteistöltä, joista toinen on lomakiinteistö. Sen lisäksi eteläisemmältä kiinteistöltä 
muodostuu näköyhteys myös Takakankaan voimaloille. Voimalatornien pituudesta näkyy alle puolet. 
Muutoksen voimakkuus on keskisuuri ja vaikutus korkeintaan kohtalaista luokkaa. 

Vuorijärvelle ja Isosaareen näkyy sekä Isonevan että Takakankaan voimaloita. Isoneva sijoittuu lä-
hemmäksi. Etäisyyttä lähimpiin Isonevan voimaloihin on Isosaaresta katsottaessa noin 4,5 kilometriä. 
Isonevan voimaloita näkyy koilliseen katsottaessa ja Takakankaan voimaloita pohjoiseen ja luotee-
seen katsottaessa. Isonevan joidenkin voimalatornien pituudesta näkyy valtaosa. Myös Takakankaan 
voimalatorneista näkyy ainakin paikoitellen yli puolet. Takakankaan tuulivoimaloihin etäisyyttä on 
selvästi enemmän. Muutoksen voimakkuus on suurehko. Vaikutukset lähentelevät ainakin paikoitel-
len merkittävää. Isosaaren niemen tyvestä Vanhantalonlahden rannalta on tehty havainnekuva. Kah-
deksan Isonevan tuulivoimalaa näkyy. Lähimpään on etäisyyttä 5,4 kilometriä. Voimalat eivät näy 
koko pituudessaan mutta neljästä voimalatornista näkyy yli puolet. Maisemassa tapahtuva muutos 
on korkeintaan keskisuuri ja vaikutus on enintään kohtalainen. 
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Ote Vuorijärven Isosaaresta tehdystä havainnekuvasta 

 

Linnanjärven ympäristössä eniten voimaloita näkyy Linnanjärven itäosiin ja Linnanjärven itäpuolelle 
sijoittuville viljelyalueille sekä Linnankylään. 

Linnanjärven pohjoispuolelta on tehty kaksi havainnekuvaa, toinen etelän suuntaan ja toinen pohjoi-
seen. Havainnekuvia on käsitelty Keski-Parkanon ja Pohjois-Parkanon välisen alueen yhteydessä tuon-
nempana. Samassa yhteydessä on myös käyty läpi Linnanjärven itäosiin ja Linnankylään kohdistuvia 
vaikutuksia. 

 

Lähikuva Linnankylän kulttuurimaisema-alueen maisema-analyysistä 
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Maakunnallisesti arvokas Linnankylän kulttuurimaisema sijoittuu Linnanjärven länsipuolelle. Näky-
mäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyy arvoalueen pelloille ja niiden kautta kulkeville teille. Lä-
hinnä alueelle näkyy Isonevan ja Takakangas-Pihlajaharjun voimaloita. Pohjoiseen katsottaessa saat-
taa myös näkyä Lylyneva-Louhinevan voimaloita. Nämä kuitenkin sijoittuvat pohjois-eteläsuuntai-
seen rivistöön toinen toistensa taakse loitontuen alueesta poispäin. Isonevan tuulivoimapuisto sijoit-
tuu lähimmäksi. Sen lähimmältä voimalalta lienee matkaa arvoalueelle noin 2,5 kilometriä. Takakan-
gas-Pihlajaharjun lähimmältä voimalalta on puolestaan matkaa noin seitsemän kilometriä. Isonevan 
tuulivoimapuisto sijoittuu noin 25-30 metriä korkeammalle kuin Linnankylän kulttuurimaiseman 
tiestö, mikä parantaa sen näkyvyyttä. Voimalat eivät pääsääntöisesti kuitenkaan näy koko pituudes-
saan, sillä riittävän pitkiä yhtenäisiä, oikein suuntautuneita avotiloja on vähän. Maastohavainnot ja 
ilmakuvatarkastelu osoittavat, että pelloilla sekä Niemenlammen ja Kuivasojan ympärillä on kasvilli-
suutta, joka katkoo näkymiä ja aiheuttaa katvevaikutusta. Lähimmistä voimaloista näkynee lähinnä 
voimalatornien huippuja. Arvoalueen itäosassa lähellä rautatietä avautuu pidempiä näkymiä mutta 
etäisyyttä lähimpiin voimaloihin on tällöin kolmisen kilometriä. Osa voimalatorneista näkyy suurim-
maksi osaksi. Maisemaan kohdistuva muutoksen voimakkuus voi paikallisesti olla suurehko johtuen 
parista lähimmästä voimalasta. Yleisesti ottaen se on kuitenkin keskisuuri ja vaikutus kohtalainen.  

 

 

Maisema-analyysi Keski-Parkanon alueelta 
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Keski- ja Pohjois-Parkanon väliin jäävä alue 

Keski-Parkanon pohjoispuolella voimaloita näkyy näkymäalueanalyysin mukaan useille vesistöalu-
eille, joista voidaan mainita muun muassa Kuivasjärvi, Linnanjärvi, Vatajanjärvi, Ylinenjärvi, Kovesjärvi 
ja Nivusjärvi. Viljelyaukeista eniten näkyvyyttä on Vatajankylän-Luomankylän-Pihlajakylän viljelyalu-
eille sekä Linnanjärveä ympäröiville viljelyalueille. Turvetuontantoalueista voidaan mainita tuulivoi-
mapuistojen alueille sijoittuvat Isoneva, Ristineva ja Latikkaneva. Suoaluista näkyvyyttä on muun mu-
assa Isonevan tuulivoimapuiston pohjoispuolelle sijoittuville Nivuksennevalla ja Välinevalla. Näkymä-
alueanalyysin mukaan Alkkianvuorelta käsin ei ole näköyhteyttä tuulivoimaloille. Myös ilmakuvatar-
kastelu osoittaa, että alue on peitteinen. Jyrkän pohjoisrinteen poluilta saattaa paikoin puuston lo-
masta aueta näkymiä pohjoiseen. 

 

Ote näkymäalueanalyysistä Keski- ja Pohjois-Parkanon väliseltä alueelta 

Tällä osa-alueella kiinnostavia näkymiä avautuu erityisesti Vatajankylän-Luomankylän-Pihjalakylän 
alueella viljelyalueille tai Kuivajärven suuntaan. Viehättäviä näkymiä avautuu myös Linnankylän kult-
tuurimaisema-alueella sekä Linnanjärven ympärillä ja Linnankylässä. Näkymät ovat joko järvelle tai 
viljelyaukeiden yli. Tuulivoimapuistojen suuntaan näkymiä avautuu lähinnä Vatajankylästä sekä Lin-
nanjärveä ympäröiviltä alueilta, erityisesti järven itäpuolelta Linnankylästä. Mikäli Alkkianvuorelle 
päätettäisiin rakentaa näkötorni aiemmin siellä olleen kolmiomittaustornin paikalle, näköyhteys 
avautuisi kaikkiin ilmansuuntiin.  
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Kuivasjärven keskiosa ja Vatajankylän-Luomankylän alue sijoittuvat ympärille kaavailtuihin tuulivoi-
mapuistoihin nähden keskeisesti. Kaikkiin kolmeen tuulivoimapuistoon (Isoneva, Takakangas-Pihlaja-
harju sekä Lylyneva-Louhineva) on melko lailla sama etäisyys. 

Tältä osa-alueelta on tehty viisi havainnekuvaa. Pohjoisin niistä on Vatajantieltä. Takakangas-Pihlaja-
harjun 11 voimalasta näkyy kahdeksan kunnolla ja kahdesta näkyy roottorin lapoja. Yksi voimaloista 
näkyy koko pituudessaan ja kaksi lähes. Lähimmäksi sijoittuva voimala näkyy kokonaan ja on melko 
hallitseva. Myös kaksi muuta lähes kokonaan näkyvää herättävät huomiota, vaikka sijoittuvatkin jon-
kin verran taaemmaksi. Voimalat ”istuvat” kuitenkin osaksi maisemaa melko hyvin eikä niillä juuri-
kaan ole ympäröivää maisemaa kutistavaa vaikutusta. Voimalat eivät alista maiseman muita element-
tejä. Tähän katselupisteeseen ei näy Isonevan voimaloita, sillä ne jäävät katveeseen metsäsaarekkeen 
taakse. Vähän edempää, läheltä koulua ja seurantaloa ne varmasti näkyisivät. Ne sijoittuvat jonkin 
verran kauemmaksi verrattuna Takakangas-Pihlajaharjun voimaloihin ja havainnekuva-draft antaa vii-
tettä niiden koosta. Näkyessään ne eivät olisi häiritseviä, sillä voimalatornien pituudesta näkyisi pää-
sääntöisesti selvästi alle puolet ja osasta näkyisi vain roottoreiden lapoja. Takakangas-Pihlajaharjun 
voimaloista aiheutuva muutoksen voimakkuus maisemakuvassa on lähimmästä ja samalla domi-
noivimmasta voimalasta johtuen vähintäänkin keskisuurta luokkaa. Maisemakuvaan kohdistuva vai-
kutus on myös vähintään kohtalainen.  

 

Ote Vatajantieltä Vatajankylästä tehdystä havainnekuvasta, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on 
300 metriä 

 

Ote Vatajantieltä tehdystä havainnekuvadraftista, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä 

 

Vatajantieltä on kokeeksi tehty havainnekuva ja havainnekuvadraft myös matalammilla voimaloilla. 
Mallinnuksessa käytettyjen voimaloiden kokonaiskorkeus oli 250 metriä. Korkeuseron huomaa sel-
västi. Matalammat voimalat hallitsevat maisemassa selvästi vähemmän.  
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Ote Vatajantieltä Vatajankylästä tehdystä havainnekuvasta, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on 
250 metriä 

 

 

Ote Vatajantieltä tehdystä havainnekuvadraftista, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on 250 metriä 

 

Pihlajakylästä tehdyssä havainnekuvassa näkyy Lylyneva-Louhinevan voimaloita reunapuuston takaa. 
Kolmesta voimalasta näkyy voimalatornin huippu ja kolmesta yli puolet voimalatornista.  Monista 
näkyy vähän roottoreiden lapoja ja muutama jää kokonaan katveeseen puuston taakse. Voimaloiden 
koko ei millään muotoa korostu, sillä useimmat niistä jäävät suurelta osin katveeseen. Ne voimala-
tornit, joiden pituudesta näkyy yli puolet, sijoittuvat sen verran etäämmäksi, etteivät kyseiset voima-
lat hallitse maisemakuvassa. Aivan havainnekuvan oikeassa laidassa näkyy Isonevan tuulivoimapuis-
ton voimalan roottorin lapa. Saattaisi näkyä toinenkin. Yksittäisiä lapoja on vaikea huomata kuvasta 
mutta tositilanteessa roottorin pyörimisliike edesauttaisi niiden näkemistä. Voimaloista aiheutuva 
muutos maisemakuvassa jää melko vähäiseksi. Myös maisemakuvaan kohdistuva vaikutus on vähäi-
nen. 

 

Ote Pihlajankylästä tehdystä havainnekuvasta. 



FCG Finnish Consulting Group Oy  Maisemaselvitys  57 (66) 
 
    30.5.2022  GR 
 

 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

 

Ote Pihlajankylästä tehdystä havainnekuvadraftista 

 

Lamminkoskelta tehty havainnekuva sijoittuu noin 2,6 kilometrin päähän Isonevan lähimmästä tuuli-
voimalasta. Kaikki kymmenen voimalaa näkyvät tavalla tai toisella. Kaksi lähintä voimalaa näyttävät 
varsin hallitsevilta. Niiden voimalatornien pituudesta näkyy reilusti yli puolet. Myös pari muuta voi-
malaa näkyy hyvin. Lopuista näkyy lähinnä voimalatornin huippu ja roottori. Kuvassa oikealla näkyy 
myös Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimapuiston roottoreiden lapoja. Pysähtyneestä kuvasta niiden 
havaitseminen on vaikeaa mutta todellisuudessa roottoreiden pyörimisliike tekisi niistä helpommin 
havaittavia. Isonevan voimaloista aiheutuva muutos Lamminkosken maisemakuvassa on varsin suuri 
johtuen kahdesta lähimmästä ja eniten dominoivasta voimalasta. Nykytilassahan alueelle ei näy voi-
maloita. Ilman noita kahta voimalaa muista voimaloista maisemakuvaan aiheutuva vaikutus olisi suh-
teellisen vähäinen tai enintään kohtalainen. Erityisesti kookkain voimala kasvattaa vaikutuksia siten, 
että ne lähentelevät merkittävää tästä kuvauspisteestä katsottuna.  

 

Ote Lamminkoskelta tehdystä havainnekuvasta. 

 

Ote Lamminkoskelta tehdystä havainnekuvadraftista 

 

Linnanjärven pohjoisrannalta on tehty kaksi havainnekuvaa. Toinen on näkymä pohjoisen suuntaan 
ja toinen etelään. Pohjoisen suuntaan katsottaessa näkyy ainoastaan kahdesta Lylyneva-Louhinevan 
voimalasta roottorin lapa metsänreunan takaa. Muutoksen voimakkuus on pieni ja vaikutus vähäinen. 
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Ote Linnanjärven pohjoispuolelta pohjoisen suuntaan tehdystä havainnekuvadraftista 

 

Etelän suuntaan katsottaessa ei ensi silmäyksellä huomaa voimaloita lainkaan, sillä ne jäävät pääasi-
assa katveeseen puuston ja maastonmuotojen taakse. Isonevan muutamista voimaloista näkyy root-
torin lavan kärki. Todellisuudessa nuo lavat erottunevat vähän paremmin, kun ovat liikkeessä. Taka-
kangas-Pihlajaharjun voimalat jäävät täysin katveeseen puuston taakse. Luikesneva-Susinevan voi-
malat sijoittuvat kauas ja tästä katselupisteestä niitä ei erota, sillä ne jäävät rantapuuston taakse pii-
loon. Mikäli katselupiste olisi vähän idempänä, osa voimaloiden huipuista näkyisi. Voimalat näyttäisi-
vät kovin pieniltä horisontissa pitkästä etäisyydestä johtuen ja ainoastaan 4-5 voimalasta näkyisi vä-
hän voimalatornin huippua. Muutoksen voimakkuus on pieni ja vaikutus vähäinen. 

 

Ote Linnanjärven pohjoispuolelta etelän suuntaan tehdystä havainnekuvadraftista 

 

Kuivasjärvellä tuulivoimaloita näkyy kolmessa ilmansuunnassa. Järveltä käsin voimaloita näkyy sa-
maan katselupisteeseen päätä kääntämällä. Itä- tai länsirannalta katsottaessa voimaloita saattaa nä-
kyä kahdessa ilmansuunnassa samaan katselupisteeseen. Tämäkin edellyttää pään kääntämistä.  

Vatajankylän-Luomankylän pelloilta ja niiden kautta kulkevilta teitä Takakangas-Pihlajaharjun voima-
lat näkyvät useimmiten parhaiten. Ne sijoittuvat myös lähimmäksi katselupistettä. Myös kahden 
muun tuulivoimapuiston voimaloita näkyy paikoin. 

Linnanjärven itäosiin ja Linnakylän alueelle näkyvät lähinnä Isonevan voimalat, sillä välimatka niihin 
on lyhyin. Pohjoiseen katsottaessa näkyy myös joitakin Lylyneva-Louhinevan voimaloita. Etäämpänä 
lännessä näkyvät myös Takakankaan voimalat tai osa niistä. Isonevan voimaloihin verrattuna ne si-
joittuvat selvästi taaemmaksi.  

Nivusjärven näkökulmasta Isonevan voimalat ovat hallitsevimmat hyvin lyhyesti välimatkasta joh-
tuen. Nivusjärven itäosiin näkyy myös Takakankaan voimaloita. 

Muutoksen voimakkuus on näin ollen tuntuvin seuraavilla alueilla: Kuivasjärvi, Vatajankylän-Luoman-
kylän pellot ja niiden kautta kulkevat tiet, Linnajärven itäosat ja itäpuolen viljelyalueet sekä Nivusjärvi. 
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Maisema-analyysi Keski- ja Pohjois-Parkanon väliseltä alueelta 

 

Pohjois-Parkano 

Näkymäalueanalyysin mukaan tuulivoimaloita näkyy Pohjois-Parkanossa lähinnä turvetuotantoalu-
eille, Mettälänkylän peltoalueille, Ylinenjärven pohjoispuolisille pelloille sekä useille järville tai lam-
mille. Järvet ovat pääasiassa melko pieniä Kuivasjärveä lukuun ottamatta, joka sekin ulottuu pohjois-
osistaan tälle alueelle. Alueille näkyvät lähinnä Niskalamminkankaan -alueen voimalat ja Kihniön ra-
jalla olevan Lylyneva-Louhineva -alueen voimalat. Myös Takakankaan voimaloita näkyy, erityisesti Yli-
nenjärvelle ja Kuivasjärvelle mutta myös esimerkiksi Iso Venesjärvellä ja Sompanevalla. Lähes koko 
Pohjois-Parkano, aivan länsireunaa lukuun ottamatta, lukeutuu Lylyneva-Louhinevan tuulivoima-alu-
een lähialueeseen eli alle seitsemän kilometrin etäisyydelle sen uloimmista voimaloista. Valtaosa 
Pohjois-Parkanosta kuuluu myös Niskalamminkankaan tuulivoimapuiston lähivyöhykkeeseen. Niska-
lamminkankaan lähivyöhyke ei kuitenkaan ulotu Mettälänkylän pelloille eikä Kuivasjärvelle saakka. 
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Ote näkymäalueanalyysistä Pohjois-Parkanon alueelta 

Pohjois-Parkano on melko soista aluetta. Lisäksi se on turvetuotantoaluepainotteinen. Kiinnostavia 
näkymiä avautuu tiestöltä muutamille pienille järville sekä Mettälänkylän läheisyydessä pelloille ja 
Kuivasjärvelle. Kuivasjärven pohjoispuolelle Mettälänkylän ympärille sijoittuvat alueen laajimmat vil-
jelyalueet. Iso kivijärven rannalla tieltä avautuu tärkeä näkymäakseli pohjoiseen tuulivoimapuiston 
suuntaan. Muulta osin näkymät avautuvat toisaalle. Osa niistä avautuu etelämmäksi sijoittuvien tuu-
livoimapuistojen Takakangas-Pihlajanevan ja/tai Isonevan suuntaan. Etäisyyttä esimerkiksi Takakan-
kaan tuulivoimapuistoon on näkymäpaikasta riippuen yli kahdeksan tai yli 10 kilometriä.  

Turvetuotantoalueita ei pidetä herkkinä alueina ja näin ollen niiden muutoksen sietokyky on varsin 
hyvä. Tuulivoimaloiden mahdollinen näkyminen lähietäisyydeltä tai muuten hallitsevasti ei ole turve-
tuotantoalueiden osalta ongelma. Suoalueilla muutoksensietokyky on heikompi. Soita on Parkanon 
alueella kuitenkin varsin runsaasti eikä niillä oleskella kuin satunnaisesti. Suoalueiden 
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maisemakuvaan kohdistuvaa vaikutusta ei näin ollen voida pitää kovin merkittävänä. Tuntuvimmat 
vaikutukset Pohjois-Parkanossa kohdistuvat muutamiin järviin ja niiden tuulivoimapuistoihin nähden 
oikein suuntautuneille ranta-alueille sekä Mettälänkylän ja Kuivasjärven itäpuolen pelloille ja niiden 
kautta kulkeville teille. Järvistä ja ranta-alueista voidaan mainita Vähä Särkijärvi, Mustajärven länsi-
ranta ja Kuivasjärven länsiranta. 

Pohjois-Parkanon alueelta on tehty kolme havainnekuvaa. Pohjoisin niistä on Vähä Särkijärveltä Nis-
kalamminkankaan suuntaan. Järvi on kooltaan pieni, eikä sen rannalla ole loma-asutusta. Sen ran-
noilla on kuitenkin pitkospuupolkuja ja jokin pieni rakennus, mahdollisesti sauna. Kaikki kahdeksan 
voimalaa näkyvät katselupisteeseen. Lähin niistä on tosin niin kookas, ettei se edes mahdu havainne-
kuvaan. Ainoastaan voimalatornin alaosa/tyvi näkyy ja sen paksuus antaa viitettä voimalatornin 
koosta. Lähimmästä voimalatornista johtuen maisemaan kohdistuva muutos on todella suuri ja vai-
kutus merkittävä. Yksi muu voimalatorneista näkyy myös lähes koko pituudessaan ja on huomiota 
herättävä mutta vaikutus ei yllä sen osalta niin merkittävälle tasolle. Lähin voimala alistaa maisemaa 
ja sen muita elementtejä. Kyse on toki varsin syrjäisestä alueesta mutta pitkospuut kertovat sen ole-
van virkistyskäytössä. Vähä Särkijärvi on myös kalaisa järvi ja näin ollen kalastajien suosiossa. 

 

Ote Vähä Särkijärven rannalta tehdystä havainnekuvasta 

Toinen pohjoisen alueen havainnekuvista on Mustajärven itäpuoliselta pellolta, sen kautta kulkevalta 
loma-asunnoille johtavalta tieltä. Vaikka lähin voimala sijoittuu alle 1,8 kilometrin etäisyydelle, tuuli-
voimaloista aiheutuva muutoksen voimakkuus on melko pieni. Muutamia voimaloita näkyy alueelle 
mutta ne jäävät suurelta osin katveeseen puuston taakse. Vain kahdesta voimalasta näkyy voimala-
tornin huippu ja yhdestä pelkästään roottorin lapoja. Mikäli väliin jäävä puusto kaadettaisiin, muu-
toksen voimakkuus olisi selvästi suurempi. Tällä hetkellä vaikutus jää melko vähäiseksi. Mustajärven 
länsirannan lomakiinteistöiltä käsin voimalat saattavat paikoin näkyä huomattavasti hallitsevampina 
kuin havainnekuvakohdassa, sillä edessä on laajempi avotila. Ilmakuvatarkastelu kuitenkin osoittaa, 
että loma-asunnot sijoittuvat lähes poikkeuksetta hyvinkin peitteiseen ympäristöön. Näin ollen niiltä 
ei ole esteetöntä näköyhteyttä voimaloille. Näkyvyyttä on lähinnä vesirajasta ja laiturilta. Etäisyyttä 
lähimpiin voimaloihin on noin 1,5-3 kilometriä. Muutoksen voimakkuus veden äärellä on suuri ja vai-
kutus merkittävä. 

 

Ote Mustajärven itäpuoliselta pellolta tehdystä havainnekuvasta 
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Mettälänkylän pellon reunasta on tehty havainnekuva Lylyneva-Louhinevan tuulivoimapuiston suun-
taan. Kahdeksan voimalaa näkyy ja lisäksi yhdestä vähän lavan kärkeä. Kuusi voimaloista näkyy lähes 
koko pituudessaan. Lähimmät niistä näyttävät kookkailta. Muutos maisemakuvassa on vähintäänkin 
keskisuuri.  Voimaloiden sijoittuminen rivimuodostelmaan harvakseltaan synnyttää kuitenkin jollakin 
tapaa juhlavan vaikutelman ja voimaloiden suuri koko jää ikään kuin toisarvoiseksi seikaksi. Tuulivoi-
malat vievät jonkin verran huomiota muulta maisemalta mutta toisaalta ne tuovat uuden kiinnosta-
van elementin viljelymaisemaan. Vaikutus on vähintäänkin kohtalainen. Vaikutus on samansuuntai-
nen myös Kuivasjärven koillispuolella, jonne on maisema-analyysikartalle merkitty pari tärkeää näky-
mäsuuntaa, sillä etäisyys on suurin piirtein sama. Toisessa tapauksessa eteen jäävä avotila on tosin 
vähän lyhyempi kuin Mettälänkylän havainnekuvassa, toisessa se lienee hieman pidempi. Mainitta-
koon tässä yhteydessä, että Lylyneva-Louhinevan tuulivoima-alueen eteläosan osalta ei ole tällä het-
kellä hanketta vireillä eikä sellaista kaavailla myöskään lähitulevaisuudessa. Näin ollen saattaa olla, 
että havainnekuvassa näkyvät kuusi oikeanpuoleista tuulivoimalaa eivät toteudu tai niiden toteutu-
minen siirtyy kauas tulevaisuuteen. 

 

Ote Mettälänkylän pellon reunasta tehdystä havainnekuvasta 

 

Ote Mettälänkylän pellon reunasta tehdystä havainnekuvadraftista 
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Maisema-analyysi Pohjois-Parkanon alueelta 

 Yhteenveto 

Maisemakuvallisesti kiinnostavimmat alueet Parkanon kaupungin alueella liittyvät kulttuurivaikuttei-
siin viljelyalueisiin ja vesistöihin. Myös topografialla ja maastonmuodoilla on tärkeä osuutensa alueen 
erityispiirteitä haettaessa. Kuntaa koillis-lounaissuunnassa jakava vesistöakseli Linnanjärveltä Par-
kanonjärvelle siihen liittyvine viljelyalueineen muodostaa hienoimman kokonaisuuden kunnan alu-
eella. Muita maisemakuvallisesti kiinnostavia alueita ovat länsipuoliskon suhteellisen kapeat jokilaak-
sot (Kuusijokilaakso ja Kovesjokilaakso) sekä Lapinkylän läheisyyden viljelyalueet, Vuorijärveen työn-
tyvä sormimainen harjumuodostuma, kunnan itä- ja kaakkoisosan moniulotteinen vesistöreitti, Kui-
vasjärven ja Vatajankylän väliin jäävä viljelyalue sekä Kuivasjärven pohjoispuolinen viljelyalue. Lisäksi 
Karvian rajan tuntumaan melko pohjoisessa sijoittuva Alkkianvuori, joka kohoaa 201 metrin mpy kor-
keuteen, on kiinnostava muun muassa geologisessa mielessä. 

Monipuolisin ja kiinnostavin yksittäinen alue on Parkanonjärven ympäristö. Viljelyalueet ovat laajoja 
mutta polveilevat kauniisti. Parkanonjärven ympäristö on suurimmaksi osaksi maakunnallisesti arvo-
kasta kulttuurimaisema-aluetta. Toiseksi mielenkiintoisin alue sijoittuu Linnanjärven ympäristöön. 
Sekin on suurelta osin maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.  

Arvoalueiden ohella herkimpiä alueita ovat viljelyalue- ja vesistökokonaisuudet. Tosin mainittakoon, 
että ainakin pari huomionarvoisiksi merkityistä viljelyalueista on päässyt kategoriaan lähinnä kokonsa 
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puolesta ja saattaa olla maisemakuvaltaan suhteellisen tavanomaisia, eikä näin ollen kovin herkkiä 
alueita. Herkkien alueiden kyky sietää maisemakuvan muutoksia on heikohko.  

Parkanossa on runsaasti sulkeutuneita metsäisiä alueita. Tuulivoimaloiden näkyvyysalueet ovatkin 
keskittyneet järvien rannoille ja laajempien viljelyalueiden yhteyteen. Voimaloita näkyy myös soille ja 
turvetuotantoalueille. Jälkimmäiset eivät ole kuitenkaan maisemallisesti herkkiä alueita, joten voima-
loiden mahdollinen näkyminen ei muodostu ongelmaksi.  Soilla puolestaan ei oleskella kovin usein. 
Suoalueiden osalta myös käyttäjäryhmä on pienehkö, lähinnä marjastajat syksyllä ja luonnontarkkai-
lijat. Toki voimaloiden näkyminen muuttaa luontokokemusta teknisempään suuntaan. 

Useimpien järvien ja näiden tuulivoimapuistoja kohti suuntautuneiden ranta-alueiden osalta voima-
loiden näkyvyys on monesti melko hyvä. Tavallisesti samaan katselupisteeseen näkyviä voimaloita on 
kuitenkin maltillinen määrä. Rantatontit ovat lisäksi usein melko puustoisia, joten mökeiltä itseltään 
ei näkyvyys useinkaan ole kovin hyvä tai ainakaan täysin esteetön. Laiturilta tai vesirajasta tilanne on 
toinen.  

Voimaloita näkyy tavallisesti oikein suuntautuneilta riittävän suurilta viljelyalueilta ja näiden kautta 
kulkevilta teiltä. Toisaalta maastonmuodot, metsäsaarekkeet ja esimerkiksi ranta- tai ojanvarsipuusto 
aiheuttavat katvevaikutusta. Näkymäalueanalyysi antaa toisinaan hieman virheellisen kuvan tuulivoi-
maloiden näkymisestä ikään kuin voimaloita näkyisi hyvinkin laajasti. Tämä johtuu siitä, että mallin-
nus ei ole huomioinut pienialaisia puustoalueita, kuten tonttikasvillisuutta tai tien/ojanvieruskasvilli-
suutta. Toisille viljelyalueille voimaloita ei näy lainkaan. Tästä esimerkkinä Lounais-Parkanosta Sau-
konkylän läheisyydestä pohjois-eteläsuuntainen viljelyalueiden sarja. 

Maakunnallisten arvoalueiden näkökulmasta tilanne on hyvä. Pääsääntöisesti nämä sijoittuvat riittä-
vän etäälle tuulivoima-alueista. Esimerkiksi yli 2/3 Alaskylän kulttuurimaisema -alueesta sijoittuu lä-
hivyöhykkeen ulkopuolelle eli yli seitsemän kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueista. Alaskylän 
kulttuurimaiseman tapauksessa edustavimmat näkymät avautuvat myös pääasiassa toisaalle kuin lä-
himpien tuulivoima-alueiden suuntaan järven länsirannalta katsottaessa. Toki niitä avautuu myös Lui-
kesneva-Susinevan tuulivoima-alueen suuntaan mutta se sijoittuu lähimmilläänkin yli 10 kilometrin 
etäisyydelle. Myös reilusti yli puolet Viinikanojan kulttuurimaisemasta sijoittuu yli seitsemän kilomet-
rin etäisyydelle lähimmästä tuulivoima-alueesta. Ainoastaan Linnankylän kulttuurimaisema sijoittuu 
varsin lähelle tuulivoima-aluetta (Isoneva). Lähimmän tuulivoimapuiston suuntaan ei kuitenkaan 
avaudu moninkaan paikoin pitkiä esteettömiä näkymiä ja tärkeimmät näkymäsuunnat ovat pääsään-
töisesti toisaalle. Vaikutukset saattavat paikallisesti lähennellä merkittävää muutaman lähimmän voi-
malan takia mutta muulta osin vaikutus jää kohtalaiseksi.  

Parkanon maamerkkinä toimivaan kellotapulin torniin kohdistuu tuulivoimaloiden rakentamisen 
myötä vaikutuksia. Isonevan voimalat sijoittuvat melko etäälle kellotornista eivätkä näy hallitsevasti 
Viinikanojan kulttuurimaiseman eteläosassa. Kuitenkin huomio kiinnittyy välittömästi niihin ja kello-
tapulin torni jää toissijaiseksi seikaksi. Näin ollen vanhan maamerkin arvo maisemassa heikkenee. 
Kellotapuliin kohdistuva vaikutus on vähintään kohtalainen. 

Paikallisesti, esimerkiksi joidenkin vesistöjen äärellä, jonne voimalat näkyvät lähes koko pituudes-
saan, maisemakuvan muutos on voimaloiden tulon myötä sen verran suuri, että vaikutukset saate-
taan kokea merkittävinä. Parkanon pohjoisosassa Niskalamminkankaan tuulivoima-alue on lähes 
kiinni Vähä-Särkijärvessä. Järvi on suosittu kalastuspaikka. Lähimmästä tuulivoimalasta, joka sijoittuu 
vain muutaman sadan metrin päähän ranta-alueesta, aiheutuu luonnollisestikin merkittäviä maise-
mavaikutuksia. Vähä-Särkijärven rannoilla ei ole loma- eikä vakituista asutusta. 
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Muulta osin muutos maisemakuvassa on usein pienehkö tai keskisuuri ja vaikutukset vaihtelevat 
useimmiten melko vähäisestä kohtalaiseen. Toisinaan muutos on melko suuri mutta voimalat saatta-
vat istua maisemaan sen verran hyvin, ettei vaikutus yllä merkittävälle tasolle. 

Siihen nähden, että kaavailtuja tuulivoima-alueita on melko runsaasti Parkanossa, vaikutukset jäävät 
suhteellisen maltillisiksi. 

 

 Suositukset 

Tässä selvityksessä on selvitetty tuulivoima-alueiden maisemavaikutuksia lähinnä lähialueen näkö-
kulmasta eli 0-7 kilometriä lähimmistä tuulivoimaloista. Painopistealueina ovat olleet Parkanon alu-
eelle sijoittuvat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäris-
töt sekä yleispiirteisessä maisemaselvityksessä esille tulleet muutoksia heikommin sietävät alueet. 
Valtakunnallisia maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteita ei löydy Parkanosta.  

Tämä maisemavaikutusten arviointiselvitys on suuntaa antava. Onhan kyseessä laaja koko kunnan 
kattava selvitysalue ja epätarkat lähtötiedot. Voimalapaikat eivät ole tiedossa, eivät myöskään voi-
maloiden korkeus eikä tyyppi. Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuus tarkentuu 
yksityiskohtaisemmalla kaavatasolla. 

Tuulivoimarakentaminen edellyttää usein YVA-menettelyä. YVA-menettelyn ja/tai kaavan laadinnan 
yhteydessä tulee yksityiskohtaisemmin arvioida kunkin hankkeen vaikutuksia maisemaan ja kulttuu-
riympäristöön. Tulee myös selvittää mahdollisuuksia haittavaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventä-
miseksi. Maisemaan kohdistuvien haittavaikutusten lievennystoimenpiteitä voivat olla muun muassa 
voimaloiden sijoitussuunnittelu maiseman ehdoilla/ ympäröivään maisemaan sovittaen tai hakkui-
den rajoittaminen tietyillä näkymäsektoreilla. Toisinaan joudutaan vähentämään voimalamäärää luo-
pumalla yhdestä tai useammasta häiritsevimmästä voimalasta. 

On tärkeää selvittää maamerkit vähintäänkin lähivyöhykkeen osalta, jotta vältyttäisiin kilpailutilan-
teelta ja maamerkin arvon laskulta. Esimerkiksi parisataa vuotta maamerkkinä ja maiseman hierark-
kisena pisteenä toiminut kirkontorni saattaa joutua täysin alisteiseksi vierellä tai taustalla näkyville 
tuulivoimaloille ja menettää samalla myös symboliarvonsa. Maamerkkejä on tässä selvityksessä aina-
kin arvoalueiden osalta selvitetty mutta jatkossa on syytä perehtyä niihin tarkemmin ja arvioida ku-
takin tilannetta erikseen yksityiskohtaisemmin, kun tiedetään tarkat voimalasijainnit ja voimaloiden 
korkeus ja tyyppi. 

Tarkemmassa suunnittelussa tulee selvittää ja huomioida myös paikalliset arvot. Tulee arvioida myös 
sähkönsiirron edellyttämien rakenteiden, kuten voimajohtojen, maakaapelien ja sähköasemien sekä 
uusien tieyhteyksien synnyttämät maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset. 
Maastonmuotojen ja puustoisten alueiden synnyttämä katvevaikutus tulee myös tarkemmin ottaa 
huomioon, kun tiedetään voimalapaikkojen sijoittuminen. 

Maisemallisten yhteisvaikutusten arviointi on erittäin olennaista. Arvioinnissa tulee huomioida kaikki 
kymmenen kilometrin etäisyydelle sijoittuvat pienetkin tuulivoimahankkeet, niin rakennetut kuin 
suunnitteilla olevatkin. Mahdollisia yhteisvaikutuksia ja niiden voimakkuutta arvioidaan kyseisten 
hankkeiden kanssa. Yleispiirteisesti täytyy tarkastella myös 20 kilometrin säteelle sijoittuvia tuulivoi-
mahankkeita. 
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