
 

 

Punkalaitumen kunta 
Isosuon tuulivoimaosayleiskaava 
Kaavoittajan vastine kaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuun palautteeseen 
 
 

Valmisteluvaiheen kuulemisen aineisto (kaavaluonnos) asetettiin nähtäville 5.2. - 6.3.2015 väliseksi ajaksi ja 
siitä pyydettiin lausunnot ja saatiin mielipiteitä. Lausuntoja saatiin 18 ja mielipiteitä 11. 
 

KOOSTE LAUSUNNOSTA KAAVOITTAJAN VASTINE 

1. Digita 1.4.2015 

Digitan lausunnon liitteenä on karttakuva, johon merkitty 
tuulivoimalat, asuva väestö ja vapaa-ajanasunnot, 
lähetysten suunta lähetysasemilta ja potentiaalinen 
häiriöalue. 
Suunniteltujen tuulivoimaloiden ympäristössä 
televisiovastaanotto tapahtuu Tammelan lähetysasemalta, 
josta on puistoon matkaa noin 50 kilometriä. 
Eniten ongelmia on ennustettavissa alueella, jossa antenni-
tv:n vastaanotto tapahtuu suoraan suunnitellun 
tuulivoimapuiston läpi. Tällä alueella, noin 10 kilometrin 
etäisyydellä tuulivoimapuiston takan, on 8 vakituista 
asukasta. Tuulivoimalat eivät häiritse Digitan tiedonsiirtoy-
hteyksiä (linkkejä). 

 

 

Koska Isosuolle suunniteltu tuulivoimapuisto voi haitata 
antenni-tv:n vastaanottoa Digita esittää, että 
hankevastaavan on esitettävä suunnitelma 
valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden 
poistamiseksi ja osayleiskaavassa täsmennetään, että 
hanketoimija häiriön aiheuttajana on velvollinen 
huolehtimaan häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. 

Mahdollinen häiriö on todennettavissa vasta 
tuulivoimaloiden ollessa tuotannossa ja poistettavissa 
sijoittamalla välivahvistin uuteen paikkaan ja 
suuntaamalla antennit siihen. Tarvittaessa mahdollisesta 
vahvistimen siirrosta sovitaan Digitan ja 
tuulivoimayhtiön kesken. 
 
Tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeenkin voi 
tarvittaessa Viestintävirastolle tehdä ilmoituksen 
mahdollisista esimerkiksi TV-vastaanoton 
näkyvyysongelmista. Tämän jälkeen Viestintävirasto 
pyytää tarvittavat selvitykset verkkotoimiluvan haltijalta, 
jonka jälkeen sovitaan tuulivoimayhtiön kanssa 
tarvittavista toimenpiteistä.   

Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön 
energianlähteenä. Jo toteutuneet tuulivoimalat ovat 
kuitenkin osoittaneet, että tv –lähetysasemien jälkeen 
rakennetut tuulivoimapuistot voivat aiheuttaa olennaisia 
häiriöitä tv-vastaanottoon. 
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on 
mietinnössään (LiVM 10/2014 vp – HE 221/2013 vp) 
todennut, että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja 
huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. Valiokunta 
on jo aiemmin katsonut, että tämänkaltaisen aiheuttaja 

 



 

 

vastaa –periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien 
häiriöiden yhteydessä noudatettava lähtökohta. 

2. Huittisten kaupunki  17.3.2015 

Huittisten kaupungilla ei ole lausuttavaa Isosuon 
tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

3. Huittisten seudun ympäristöyhdistys ry 6.4.2015 

Tuulivoima on ympäristöystävällinen, uusiutuva 
energiavara, jonka käytön lisääminen on kannatettavaa, 
mutta ei hinnalla millä hyvänsä. 
Suomi on harvaan asuttu maa ja tuulivoimalle sopivaa 
maastoa on paljon. Senpä vuoksi tulisi eri tavoin arvokkaat 
kohteet jättää tuulivoimankin ulkopuolelle. 
Punkalaitumenjoen laakso on valtakunnallisesti arvokas 
maisemakokonaisuus. Se on myös osa Punkalaitumen 
keskustaajamaa, jossa asuu parituhatta ihmistä. Arvokkailla 
maisema-alueilla ei saa ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka 
saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Jos suunniteltu 
tuulivoimapuisto toteutuu, maisema ei ole enää entisensä. 
Siksi ympäristöyhdistys vastustaa näiden tuulivoimaloiden 
rakentamista eikä osayleiskaavalle ole tarvetta. 

 

Jos tuulivoimapuisto kuitenkin rakennetaan ja kun sen 
käyttöikä on rajallinen, on rakenteiden purkamisesta 
huolehdittava. Sitä varten olisi jo nyt perustettava rahasto 
tms., jolla taataan käytön jälkeinen purkutyö. 
Tällä lausunnolla ympäristöyhdistys täydentää 23.11.2014 
antamaansa lausuntoa. 

Tuulivoimayhtiö varautuu ja huolehtii tuulivoimaloiden 
purkamisesta niiden elinkaaren loppupäässä. 

4. Hämeen liitto 16.2.2015 Maakuntahallitus 22 § HL/222/03.01.00/2014 

Kaavan vaikutusten arvioinnissa on erinomaisen hyvin 
otettu huomioon tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset 
Hämeen puolen merkittäviin hankkeisiin niin tuulivoiman 
kuin mahdollisen tulevan lentokenttätoiminnan osalta sekä 
hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Lukuun 4.3.1.2 olisi hyvä päivittää Suomen 
ilmastostrategian vuoden 2013 päivityksestä. Sen mukaan 
tavoitteeksi on asetettu tuulivoimalla tuotetun sähkön 
osuuden nostaminen yhdeksään terawattituntiin vuoteen 
2025 mennessä. Tämä tarkoittaa Suomen 
tuulivoimatuotannon kapasiteetin nostamista noin 3000 
megawattiin eli noin tuhannen voimalan rakentamista.  

Päivitetään asiakirjoihin. 

Myös Tyrinselän tuulivoimahankkeessa on hiljattain 
tapahtunut muutoksia selostustekstiin nähden, alueelle on 
valmisteilla osayleiskaava kahdeksan voimalan 
kokonaisuudelle. 

Päivitetään asiakirjoihin. 

5. Pirkanmaan ELY –keskus 28.4.2015 

Pirkanmaan ELY –keskuksen 23.9.2014 antaman lausunnon 
mukaan Isosuon kyseessä olevaan hankkeeseen ei 
sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 
(458/2006) mukaisten ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä (YVA –menettelyä). 

Osayleiskaava-alueen sijoittuminen ja kaavan 
vaikutusalueen ulottuminen erityisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueen sekä 
luonnonympäristön läheisyyteen asettaa haasteita 
osayleiskaavan laatimiselle. Suunnittelussa on 
huolehdittava ympäristön, kulttuuriarvojen ja luonnon 
säilymisen ohella myös ihmisten elinympäristön hyvästä 
laadusta ja eri toimintojen yhteensovittamisesta. 

Erityisesti on huomattavaa, että tuulivoimat tulee sijoittaa 
niin kauas asutuksesta tai muusta kohteesta, ettei 
ympäristölupa ole tarpeen. 

 

Alustava suunnittelualueen rajaus on mitoitettu noin 1000 
metrin etäisyydelle kustakin tuulivoimalan sijoituspaikasta. 
ELY –keskuksen näkemyksen mukaan kaava-alueen 
rajauksessa olisi tarkoituksen mukaista harkita myös 

Osayleiskaava-alueen rajausta on laajennettu 
maanomistajille tasapuolisesti noin kilometrin 
etäisyydelle voimaloiden suunniteltavista 
sijoituspaikoista Pirkanmaan ELY -keskuksessa käydyn 



 

 

lähimpien asuinalueiden sisällyttämistä osayleiskaavan-
alueeseen eri toimintojen yhteensovittamiseksi sekä 
asukkaiden osalta elinympäristön laadun turvaamiseksi. 

kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 
27.11.2014 tuloksena, jotta alue käsittäisi paremmin 
tuulivoimaloiden keskeisen vaikutusalueen. Osa 
maanomistajista on toivonut, että heidän kiinteistönsä 
rajattaisiin kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavan 
suunnittelualueen rajausta on tarkistettu 
kaavaehdotusta varten uuden tuulivoimaloiden 
sijoitussuunnitelman mukaisesti. 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu 
aluevarauksia tuulivoiman sijoittamiseksi alueelle. Lu-
onnosvaiheessa olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa 
2040 on suunnittelualueelle osoitettu tuulivoimaloiden 
alue. 

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen 
välittömään läheisyyteen ja vaikutusalueelle sijoittuu 
Isosuon Natura 2000 –alue ja luonnonsuojelualue (SL). 
Punkalaitumenjoen valtakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö (Punkalaitumen kulttuurimaisema, 
akv134), maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 
(Punkalaitumenjoki, akm135) ja MY -merkinnällä 
maatalousaluetta, jolla on ympäristöarvoja. 

Pirkanmaalla on valmistumassa v. 2015 aikana 
valtakunnallisten arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- 
ja täydennysinventointi. 

 

Tuulivoimaosayleiskaavan aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu pidettiin 27.11.2014. Neuvottelussa 
todettiin maakuntakaavaluonnoksen eteneminen 
samanaikaisesti tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen 
kanssa. Samaan aikaan ajoitettu nähtävillä olo ja 
palautteen saaminen selkeyttää ja nopeuttaa myös 
osayleiskaavan etenemistä. 

Neuvottelussa korostettiin linnustoselvityksen 
tarpeellisuutta, riittävyyttä ja yhteisvaikutuksia sekä 
kulttuuriympäristöön liittyvien selvitysten osalta 
maisemaselvitysten riittäviä selvitysmenetelmiä. 
Melumallinnuksen osalta korostettiin, että mallinnus tulee 
lähtökohtaisesti tehdä käytettävissä olevalla 
voimalatyypillä, ja mikäli päädytään 5 MW voimalatyyppiin, 
niin siitä tulee olla selvitys kaava-asiakirjoissa. Voimaloiden 
säädettävyyteen ei ole mahdollista tukeutua, vaan 
osayleiskaava tulee laatia siten, että lähtökohtaisesti ei 
tarvita ympäristölupaa. Välkkeen osalta voimalapaikat 
tulee suunnitella siten, että päästään 8 h /a tavoitearvoon. 
Kaava-alueen rajauksen osalta todettiin, että kaava-aluetta 
tulisi tarkistaa välkemallinnuksen mukaiseksi. 1 km:n 
etäisyys tuulivoimaloista kaava-alueen rajaan todettiin 
suositeltavaksi etäisyydeksi. 

Osayleiskaavassa tulisi osoittaa myös muu maankäyttö ja 
siihen liittyvät toiminnat. Asuinalueiden sisällyttäminen 
kaava-alueeseen olisi perusteltua asukkaiden 
näkökulmasta. Kaava-asiakirjoihin olisi tarpeen sisällyttää 
kaava-alueeseen rajoittuvan alueen osalta Huittisten 
kunnan maankäyttö ja Satakunnan maakuntakaavaote 
osayleiskaavan kannalta tarkoituksenmukaiselta alueelta. 
Puolustusvoimien lausuntopyyntöön ja siihen liittyvään 
kaavamääräykseen kiinnitettiin huomiota. Vaikutusten 
arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös kuntarajan yli 
ulottuvat vaikutukset. Todettiin, että Punkalaitumen kunta 
harkitsee rakennuskiellon määräämistä kaavoitettavalle 
alueelle, koska yleiskaava-alueella rakennuskielto ei tule 
voimaan ilman erillistä kunnan päätöstä. 

Kaavaluonnos valmisteltiin viranomaisneuvottelussa 
todettujen lähtökohtien perusteella - muun muassa 
kaava-aluetta laajennettiin noin kilometriin 
voimalapaikoista. 

Jokaisella tuulivoimahankkeen vaikutustyypillä on erilainen 

vaikutusalueensa. Pääosa ympäristövaikutuksista rajoittuu 

rakennuskohteiden läheisyyteen ja osa levittäytyy laajemmalle 

alueelle. Tästä johtuen tarkastelualueen laajuus riippuu 

tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Vaikutuksia on 

tarkasteltu yli kuntarajan. 

 

Lausunnossa on todettu osayleiskaavaa varten laaditut 
selvitykset. Selvityksiä täydennetään kaavaselostuksen 
mukaan vielä tekemällä pesimälinnustokartoitus vuonna 

Pesimälinnusto- ja lepakkoselvitykset laaditaan 
maastokaudella 2015 ja raportoidaan selvitysten 
valmistuttua. 



 

 

2015 ja lepakkokartoitus kesällä 2015. 

Maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet todetaan 
lausunnossa. Kaavaa ja vaikutustenarviointia varten on 
käytetty olemassa olevia selvityksiä ja 
paikkatietoaineistoja. Karttaselvityksinä on esitetty 
tuulivoimaloiden näkyvyys ympäristössä, maisemarakenne 
suunnittelualueen ympäristössä, maisema-analyysi 
suunnittelualueen ympäristöstä, suunnittelualueen 
ympäristössä sijaitsevat maisema-alueet, 
kulttuuriympäristöt sekä maisemavaikutukset 
kaukomaisemassa että lähimaisemassa ja tunnetut 
muinaisjäännökset. 

Lausunnossa esitetään seuraavia täydennyksiä: 

- Maisemavaikutuksiin liittyvän materiaalin 
täydentäminen erityisesti karttamateriaalin osalta 
(mittakaavat, kohteiden ja kohdemerkintöjen 
erottaminen) 

- Valokuvasovitteiden täydentäminen talviolosuhteissa 
ja lentoestevaloin kuvattuna, erityishuomio 
arvokkailta maiseman ja kulttuurimaiseman alueilta 
riittäviin kuvasovitteisiin. Niissä tarvittaessa tulisi 
osoittaa kulttuurimaisemaan näkyviin että esim. 
metsäsaarekkeiden taakse jäävien tuulivoimaloiden 
sijainti selkeästi värein korostettuina. 

Vaikka kulttuurimaisema muodostuukin uudesta ajallisesta 
maisemakerrostumasta, tulee lähtökohtana myös uudelle 
kerrostumalle aina olla olemassa olevan maiseman arvot ja 
kulttuuriympäristön sietokyky. 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksiä täydennetään. 
Laaditaan lisää valokuvasovitteita ja kartta-aineistoa. 

Kaava-alueeseen rajautuvan Isosuon Natura 2000 –verkostoon 
kuuluva alue on erityisten suojelutoimien alue (ns. SAC-alue), 
jonka suojeluperusteena ovat luontodirektiivin liitteen I 
luontotyypit kuten keidassuot, humuspitoiset järvet ja lammet 
sekä puustoiset suot. Suojeluperusteena olevia luontodirektiivin 
liitteen II lajeja Punkalaitumen Isosuolla ei esiinny. 

Isosuo on myös linnustoltaan edustava, mikä on tuotu 
kaavaselostuksessa esille. Alueen linnustolla ei ole kuitenkaan 
Natura 2000 –alueen suojeluperusteena olevaa luontoarvoa. 
Luontoselvityksessä ei tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla todettu 
olevan metson soidinpaikkoja. Pesimälinnusto kartoitus 
hankealueelle tehdään kaavaselostuksen mukaan 2015. 

Luontoselvityksessä ei havaittu liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja. Lepakkokartoitus tehdään kaavaselostuksen 
mukaan kesällä 2015. Lepakkokartoituksen tulisi sisältää tietoa 
lisääntymis- ja levähdyspaikoista, lepakoiden käyttämistä 
kulkureiteistä ja muuttoreiteistä sekä arvioinnin hankkeen 
vaikutuksista näihin. 

Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja havaittiin 
hankealueelta Isosuon turvetuotantoalueen reunaojista. 
Luontoselvityksen mukaan rakentamistyöt em. paikkojen 
läheisyydessä suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pitkälle 
viitasammakoiden lisääntymisajan ulkopuolella siten, että ojien 
veden määrä tai virtausolosuhteet eivät muutu. 

Viitasammakoiden levähdys- ja lisääntymispaikat sekä 
lisääntymisaika huomioidaan rakentamisen 
valmistelussa. Varmistetaan kaavamääräyksellä. 

Mikäli tavoitteena on pysyttää tuulivoimaloiden toiminta 3 
MW:n yksikkötehon ja 20 MW:n yhteistehon sisällä, voidaan 
laaditut meluselvitys ja välkemallinnus katsoa riittäviksi. Mikäli 
tuulivoimaloiden tehoihin sisältyvä tavoite koskee 5 MW:n 
yksikkötehoa voimalakohtaisesti ja 28 MW:n yhteistehoa, tulee 
melu- ja välkeselvitykset tarkistaa ja laatia lähtökohtaisesti 
lähtökohtina esitetyt maksimitehot 5 MW:n ja 28 MW:n 
yhteisteho. 

Melumallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että 
tuulivoimalat aiheuttavat lähtömelutasolla 104,5 dB 
suunnitteluohjearvon ylittävän melupäästön 1 

Meluselvitys päivitetään uuden voimaloiden 
sijoitussuunnitelman mukaiseksi. Mallinnetun 
voimalatyypin teho esitetään kaavaselostuksessa. 

Laaditulla melumallinnuksella ei oteta kantaa 
voimaloiden tehomääriin, vaan voimaloiden 
dimensioihin ja äänitehotasoihin, jotka vaikuttavat 
toteuttamiskelpoisuuteen. Mallinnuksilla otetaan kantaa 
siihen, minkä laajuisena ja minkä äänitehotason 
omaavilla tuulivoimaloilla hanke voisi toteutua, jotta 
meluvaikutukset ovat ympäristöministeriön antamien 
suunnitteluohjearvojen mukaisia. Se mihin 



 

 

tuotantorakennuksen ja sen yhteydessä olevan 
asuinrakennuksen kohdalla sekä 35 dB:n melutason ylittävän 
melupäästön pienellä alueella Isosuon luonnonsuojelualueen 
koillisosassa. 

voimalaitosmalliin hankkeen osalta päädytään, riippuu 
useista tekijöistä, eikä sitä ratkaista kaavan yhteydessä.  

 

Välkemallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että 
välkemallinnuksen mukainen varjostusaika 8 h / vuosi (Saksan ja 
Ruotsin ohjearvot) ylittyy kaava-alueen pohjoisosassa ME-
alueella yhden tuotantorakennuksen ja sen yhteydessä olevan 
asuinrakennuksen kohdalla sekä kaava-alueen pohjoispuolella 
yhden asuinrakennuksen ja itäpuolella yhden asuinrakennuksen 
kohdalla. 

 

Tuulivoimaloiden alueelle eikä osayleiskaava-alueelle sijoitu 
vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita. 

 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Maisemaselvityksiin liittyviä vaikutusten arviointeja tulee vielä 
tarkentaa mittakaavan ja valokuvasovitteiden osalta. 
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös tuulipuiston 
edellyttämät toiminnat ja vaikutukset ympäristöön myös 
rakentamisen aikana ja sen jälkeen. 

Tuulivoimaloista on kaavatyön yhteydessä laadittu 
näkyvyysanalyysi, jota olisi myös perusteltua täydentää esim. 
merkitsemällä karttaan tarkemmin asutuskeskittymät ja 
maisemallisesti ja kulttuuriympäristön kannalta herkät kohteet 
riittävän tarkassa ja havainnollisessa mittakaavassa. 

Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointia 
täydennetään.  

Luontovaikutukset ja vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 

Tuulivoimahankkeeseen on laadittu ns. Natura –arvioinnin 
tarveharkinta, jonka mukaan rakentamisella ei ole suoria 
vaikutuksia suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin 
etäisyyksistä johtuen. Tuulivoimaloiden sijoitusalueelta ei ole 
suoria pintavesiyhteyksiä Isosuolle. Läntisimpien myllyjen 
sijoituspaikoilta vedet virtaavat koilliseen poispäin Natura 2000 
–alueesta ja itäisimpien myllyjen sijoituspaikoilta 
turpeenottoalueen läpi kulkevaa ojaa myöten Natura 2000 –
alueen ohi sen itäpuolelta. Tuulivoimaloista, tieyhteyksistä ja 
sähkönsiirrosta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia 
suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin. 

Punkalaitumen Isosuon Natura 2000 –alueen välittömässä 
läheisyydessä toimii tupeenottoalue, jonka vesistövaikutukset 
eivät ympäristöluvan mukaan kohdistu Natura 2000 –alueelle. 
Tuulivoimahankkeella ja turpeenottoalueella ei arvioida 
myöskään olevan yhteisvaikutuksia Natura 2000 –alueen 
suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. 

 

Vaikutukset linnustoon 

Kaavaselostuksen mukaan tuulivoimaloilla ei arvioida olevan 
vaikutuksia avosuolla pesiviin lintulajeihin etäisyyden vuoksi. 
Keskiäänitaso jää Natura 2000 –alueella alle 40 dB ja 
tuulivoimaloiden visuaalinen häiriö on alhainen. 
Tuulivoimapuistolla on arvioitu kuitenkin olevan lievä 
heikentävä vaikutus seudun metsokantaan häiriön lisääntyessä 
tuulivoimapuiston alueella ja sitä kautta elinympäristön 
pirstaloituessa. 

Kaavaselostuksessa on arvioitu muuttolinnustoon kohdistuvia 
vaikutuksia. Kurkien päämuuttoreitti voi kulkea keväällä ja 
syksyllä hankealueen ylitse. Vaikutukset kurkiin on arvioitu 
kuitenkin vähäisiksi, koska ne lentävät yleensä korkealla ja 
väistävät tuulivoimaloita jopa satojen metrien etäisyydellä. 
Merikotkien keväinen muuttoreitti kulkee hankealueen kohdalla 
ja ne voivat lentää törmäysriskikorkeudella. Tuulivoimaloiden 
välillä on noin 500 metrin vapaat vyöhykkeet. Muuttavien 
hanhien on todettu väistävän herkästi tuulivoimapuistoja ja 
karttavan niitä talvehtimis- ja ruokailualueillaan 600 metrin 

 



 

 

etäisyydelle saakka. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan 
merkittäviä vaikutuksia hanhien muutolle, koska hanhia keväisin 
keräävä turvetuotantoalueen laskeutusallas sijaitsee 1,5 km 
päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Muuttolinnustoon 
kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa on mukana osittain 
epävarmuuksia mm. koska arvioinnin pohjana olevat 
kartoitukset perustuvat yhden vuoden selvityksiin. 

Eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia on arvioitu 
kaavaselostuksessa merikotkan ja kurjen osalta. Merikotkat 
muuttavat yleensä selkeällä kelillä, jolloin tuulivoimalat ovat jo 
kaukaa havaittavissa. Väistäminen ei ohjaa törmäyslinjalle 
muiden tuulivoimaloiden kanssa. Kurkien kevätmuutto tapahtuu 
yleensä yöllä, mikä voi lisätä törmäysriskiä. Yhteisvaikutusta ei 
pidetä kuitenkaan merkittävänä, koska yksittäinen 
tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittävää törmäysriskiä ja 
lähiseudun hankkeet eivät kohota törmäysriskiä. Hanhet eivät 
lennä merkittävässä määrin hankealueen kautta. 

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin 

Selvityksen mukaan rakentamistyöt em. paikkojen läheisyydessä 
suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pitkälle 
viitasammakoiden lisääntymisajan ulkopuolella ja siten, että 
ojien veden määrä tai virtausolosuhteet eivät muutu. 

 

Osayleiskaavaluonnos 

Tuulivoimaloiden aluetta koskevissa melumääräyksissä on 
lähdetty sallittavan melutason osalta perustellusti 
ympäristöministeriön ohjearvoista, jotka on kohdistettu melun 
leviämisen rajoittamiseen maastossa ja ympäristössä. ELY –
keskus katsoo, että kaavassa esitetty määräys:” Ennen 
rakennusluvan myöntämistä tulee varmistaa, etteivät 
tuulivoimalat aiheuta ympäristöministeriön 
suunnitteluohjearvon (4/2012) keskiäänitasoja ylittävää melua 
(asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, sekä loma-
asuntoalueilla päiväaikaan 40  dB ja yöaikaan 35 dB) täyttää 
oikealla tavalla tuulivoimalan aiheuttaman melun rajoittamista 
koskevat tavoitteet. 

Tavoitteena oikeusvaikutteiseksi suunniteltavan osayleiskaavan 
tuulivoimaloiden aluevarauksissa on, että tuulivoimalat tulee 
lähtökohtaisesti sijoittaa niin kauas asutuksesta, ettei 
ympäristölupa ole tarpeen. Tällöin tulee ottaa huomioon myös 
yleistä melunmallintamista tarkemmin erillisten 
tuulivoimaloiden sijoittaminen osittain kumpuilevaan maastoon 
ja tuulivoimaloiden rakenne ja mitoitus sekä niiden vaikutus 
melun etenemiseen sekä varmentaa, että melualueelle tai 
välkkeen vaikutusalueelle ei sijoitu pysyvää asutusta tai muuta 
niille altistuvaa toimintaa. Myös luonnonsuojelulle aiheutuvat 
mahdolliset haitat tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden 
sijoittamisessa. 

 

Johtopäätökset: 

- Pirkanmaan ELY -keskus katsoo, että Natura-
tarveharkinta on tehty asianmukaisesti. 
Tarveharkinnan mukaan tuulivoimahankkeella ei ole 
yksin eikä yhdessä muiden hankkeiden kanssa 
vaikutuksia Punkalaitumen Isosuon Natura 2000-
alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. 
Hankkeelle ei ole tarvetta tehdä luonnonsuojelulain 
65 §:n mukaista Natura –arviointia. 

- Tuulivoimalan rakentaminen ei saa aiheuttaa sellaisia 
pintavesivaikutuksia, että viirasammakoiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikat heikentyisivät. 
Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lähiympäristössä 
rakentamistoimet olisi hyvä ajoittaa viitasammakon 
lisääntymisajan ulkopuolelle. Pesimälinnuston ja 
lepakoiden osalta ELY –keskus voi lausua vasta 
kyseisten selvitysten valmistuttua. 

 

Ei vastattavaa. 

 

 

 

 

 

 

Viitasammakon lisääntymisaika huomioidaan 
rakentamisen valmistelussa ja varmistetaan 
kaavamääräyksellä. Pesimälinnusto- ja 
lepakkoselvitykset laaditaan maastokaudella 2015 ja 
raportoidaan selvitysten valmistuttua. 

 



 

 

- Maisemaselvitysten ja –vaikutusten osalta 
selvitysaineistoa tulee tarkistaa karttamateriaalin 
mittakaavojen ja kuvasovitteiden osalta erityisesti 
alueilla, joilla vaikutukset kohdistuvat maisemaan ja 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. 

- Osayleiskaavan tavoitetta tuulivoimaloiden 
yksikkötehojen 3-5 MW ja yhteistehojen 20-28 MW 
osalta tulee kokonaisuudessaan tarkistaa suhteessa 
laadittuun meluselvitykseen. Meluselvityksen 
lähtökohtana ja nimellisteholtaan 3 MW:n 
tuulivoimatyypillä saatuja tuloksia ei voi verrata 
kaavan tavoitteissa annettujen voimaloiden 
vaikutuksiin. Tuulivoimaloiden sijoitusta, kokoa tai 
tehoja tulee vielä tarkistaa siten, että osayleiskaava-
alueella tai sen vaikutusalueelle sijaitsevalle 
asutukselle tai muille toiminnoille ei aiheudu melu- tai 
välkehaittaa. 

- Kun kysymyksessä on oikeusvaikutteinen 
osayleiskaava, jonka tavoitteena on ohjata 
tuulivoimapuiston rakentamista suoraan 
rakennusluvan tarkkuustasolla, edellyttää se riittävän 
yksityiskohtaisia selvityksiä ja vaikutusarviointeja 
erityisesti ympäristön ja elinympäristön laadun osalta. 
ELY –keskus katsoo, että haitallisten vaikutusten 
syntyminen voidaan ehkäistä ensisijaisesti yleiskaavan 
laatimisen yhteydessä tuulivoimaloiden sijoittamista, 
tehoa, lukumäärää ja mahdollisuuksien mukaan 
korkeutta säätelemällä. 

 

 

Kartta-aineistoa ja valokuvasovitteita täydennetään. 

 

 

Kaavaehdotusta varten tutkitaan mahdollisuutta 
muuttaa hankesuunnitelmaa sekä samalla päivitetään 
melu- ja välkeselvitykset. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkitaan mahdollisuutta ehkäistä haittavaikutuksia 
kehittämällä hankesuunnitelmaa kaavaehdotusta varten. 

Kaavaehdotusvaiheessa ELY –keskukselle tulee varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Kaavaehdotusvaiheessa lähetetään lausuntopyynnöt. 

6. Pirkanmaan maakuntamuseo 21.4.2015 

Suunnittelualueen ja hankkeen keskeisimmät 
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot liittyvät 
Punkalaitumenjoen jokivarren pitkään asutus- ja 
viljelyhistoriaan, talonpoikaiseen rakennusperintöön ja 
historiallisten maakirjakylien ympärille rakentuneeseen 
kunnan hallinnolliseen keskustaajamaan. Punkalaitumen 
keskusta on levittäytynyt 1900 –luvun aikana 
nauhataajamaksi ja säilyttänyt monikerroksiset ajalliset 
piirteensä hienosti. 

 

Tuulivoimahankkeen kannalta kriittisin osa 
kulttuuriympäristöä on taajamarakentamista edeltäneen 
ajan agraarimaisema, johon uusi tekninen ja 
mittakaavaltaan nykyisestä rakentamisesta täysin 
poikkeava elementti luo voimakkaan kontrastin. 

Tuulivoimaloiden jäädessä osaksi kaukomaisemaa ei 
vaikutus maisemaan tai kulttuuriympäristön arvoihin nouse 
häiritsevän suureksi. Sen sijaan voimaloiden noustessa 
hallitsevampaan asemaan joko pienipiirteisten, peltojen 
keskelle sijoittuneiden pihapiirien yläpuolelle tai metsän 
rajaan, avoimen maisematilan päätteeksi, on vaikutus 
suuri. Kriittisimpiä kohtia ovat näkymät pohjoisesta 
Parrilan ja kaakosta Talalan suunnasta. Näiltä osin 
vaikutukset kulttuurimaisemaan ja koko 
kulttuuriympäristöön ovat kohtalaisen suuria tai jopa 
merkittäviä ja haitallisia. 

Kaavaluonnoksen maisema- ja 

kulttuuriympäristöselvityksen karttoja päivitetään 

mittakaavan ja kohteiden erottelevuuden osalta. 

Merkittävimmiltä paikoilta kartoista tehdään 

osasuurennoksia. Kaavaselostuksen 

kulttuuriympäristöselvitystä täydennetään vanhoihin 

karttoihin, alueella tehtyihin selvityksiin ja muihin 

saatavilla oleviin aineistoihin perustuvalla tarkennetulla 

kulttuuriympäristöselvityksellä. Alueen arvoalueet ja 

kohteet esitetään kartoin sanallisen kuvauksen lisäksi. 

Arvioinnissa keskitytään siihen, miten tuulivoimalat 

vaikuttavat alueen historialliseen kehitykseen ja 

kulttuuriympäristön arvoihin ja ymmärrettävyyteen. 

 

Havainnekuvissa ei ole esitetty millaisia vaikutuksia 
tuulivoimaloilla on Punkalaitumen keskustan arvokkaasta 
kulttuuriympäristöstä esim. kirkolta, Mäenpään 
seuraintalolta tai pappilan kohdalta avautuvaan 
maisemaan. Tulisi huomioida paikallisesti arvokkaat 
rakennetun ympäristön kohteet ja niiden muodostamat 
erityisen arvokkaat kokonaisuudet kyläraitin varressa ja Yli-

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksiä täydennetään. 
Laaditaan lisää valokuvasovitteita ja kartta-aineistoa. 



 

 

Kirran ympäristössä. Havainneaineistoa tulee täydentää 
tältä osin. 

Kaava-aineistossa on esitelty suunnittelualueen ja 
hankkeen vaikutusalueen kulttuuriympäristön 
ominaispiirteitä. Kokonaiskuvaa kulttuuriympäristöstä on 
vaikea saada eikä alueen kulttuuriympäristöprofiilin 
ymmärtäminen onnistu selostuksen avulla. 
Kulttuuriympäristöselvitys, joka kaava-aineistossa 
mainitaan, puuttuu kaavaluonnoksen liitteistä. Kaava-
aineistoa on syytä täydentää yhteenvedolla mm. karttojen 
avulla, josta käy ilmi, millaisia historiallisia piirteitä alueella 
on. 

Kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja kaavan 
vaikutukset kulttuuriympäristöön on raportoitu 
kaavaselostukseen.  

Kaava-alueella ja hankkeen vaikutusalueella on tehty useita 
maisemaa, maatalousaluetta, rakennettua ympäristöä ja 
muinaisjäännöksiä koskevia inventointeja. Liitekartoille 
tulee lisätä tuoreiden inventointien ehdotukset arvoiksi ml. 
viimeisimmät Pirkanmaan liiton selvitykset 
maatalousmaisemista ja rakennetuista ympäristöistä. 
Päivitetyissä inventoinneissa on huomioitu myös Oriniemi 
ja Liitsola. 

Tuoreiden inventointien ehdotukset arvoiksi viedään 
kartalle ja tiedot huomioidaan vaikutusten arvioinnissa. 

Arkeologista inventointiraporttia (Mikroliitti Oy 2014) 
voidaan pitää riittävänä kaava-alueen osalta. 
Tuulivoimahankkeen maisemallista vaikutusta kaava-
alueen ulkopuolella sijaitseviin kiinteisiin 
muinaisjäännöksiin ei ole selvitetty riittävästi. 

Kaavaselostuksessa on arvioitu vaikutuksia 7 kohteen 
osalta. Arviointi puuttuu Haviokosken ja Parrilan 
historiallisten asuinpaikkojen sekä historiallisesti 
merkittävän Punkalaidun-Urjala –tielinjaan liittyvien 
kohteiden osalta. Arkeologisten kohteiden sijaintia ei ole 
huomioitu riittävästi valokuvasovitteiden 
havainnepisteiden valinnassa. Aineistoa on täydennettävä 
erityisesti Parrilan ja Vanttilan alueiden muinaisjäännösten 
osalta. Myös hankkeen kokonaisvaikutusta Punkalaitumen-
joen laakson muinaisjäännöksiin ei ole arvioitu. 

Vaikutusten arviointia täydennetään. Suunnittelualueen 

lähimaisema-alueella (0-6 km) sijaitseviin 

muinaisjäännöksiin mahdollisesti kohdistuvien 

vaikutusten arviointia tarkennetaan ja täydennetään 

erityisesti arkeologisten kohteiden maisemassa 

koettavien vaikutusten osalta.  Arviointiin sisällytetään 

Haviokosken ja Parrilan historialliset asuinpaikat sekä 

Punkalaidun-Urjala tielinjan muinaisjäännöskohteet, 

jotka käydään arvioimassa myös maastossa. Myös 

kokonaisvaikutuksia Punkalaitumenjoen laakson 

muinaisjäännöksiin tarkennetaan. Verrokkiaineistona 

käytetään RKY -alueen kuvasovitteita ja varaudutaan 

tarvittaessa tekemään kuvasovite myös 

muinaisjäännöskohteelta näkyvistä tuulivoimaloista.  

 

Neljän kiinteän muinaisjäännöksen kohdalla selostuksessa 
todetaan, että tuulivoimalat voivat vaikuttaa historiallisen 
tai esihistoriallisen asuinpaikan tunnelmaan ja historiallisen 
yhteyden kokemiseen. Vaikutuksen voimakkuutta ei ole 
kuitenkaan arvioitu, mikä heikentää laaditun selvityksen 
käyttökelpoisuutta. Tehdyn arvioinnin lopputulos, jonka 
mukaan tuulivoimalat eivät uhkaa tunnettujen 
muinaisjäännösten säilymistä ja historiallista arvoa, ei 
vastaa kohdekohtaisen analyysin ja koko alueen 
kulttuurimaisemaa koskevien analyysien tuloksia. 

Kiinteän muinaisjäännöksen arvo muodostuu monesta 
tekijästä, joihin kuuluvat mm. ympäristön ja maiseman 
autenttisuus, kohteen ymmärrettävyys ja kertovuus. 

Kaavan selvitysaineiston perusteella voidaan olettaa, että 
hankkeen vaikutus Punkalaitumenjoen laakson 
arkeologisten kohteiden maisemaan voi olla merkittävä. 
Arvioitu visuaalinen vaikutus on voimakkainta kaava-
alueen pohjoispuolella, missä selostuksen mukaan voimalat 
vaikuttavat kulttuuriympäristön luonteeseen ja 
kokemukseen kielteisesti. 

 

Hankkeen selvitysaineistoa ja vaikutusten arviointia tulee 
täydentää. Vaikutusten arvioinnista ei käy ilmi, missä 
määrin negatiivisia vaikutuksia maisemaan voidaan 
vähentää tuulivoimaloiden korkeutta ja sijoitusta 
muuttamalla; suositukset ja mahdollisten vaihtoehtoisten 
ratkaisujen käsittely puuttuvat. Vaikutusten kuvaaminen, 
haitallisten vaikutusten arviointi ja haitallisten vaikutusten 

 



 

 

vähentämiskeinot olisi syytä esittää selkeämmin esim. 
taulukkomuodossa. Maakuntamuseo esittää tutkittavaksi 
tuulivoimaloiden korkeuden pienentämistä ja sitä koskevan 
kaavamääräyksen muuttamista. 

Osayleiskaavaehdotus tarkennettuine aineistoineen tulee 
toimittaa Pirkanmaan maakuntamuseolle lausuntoa varten. 

7. Pirkanmaan liitto 16.3.2015, Maakuntahallitus § 46 

Pirkanmaan liitto toteaa, että Punkalaitumen Isosuon 
tuulivoimaosayleiskaavaluonnos on valmisteltu 
asiantuntevasti ja hyvin vuorovaikutteisesti. Vaikutusten 
arvioinnit ovat kattavat ja kaavatyössä on huomioitu 
lähialueen tuulivoimahankkeet ja niiden yhteisvaikutukset. 
Työssä on huolellisesti arvioitu vaikutuksia 
suunnittelualueen lähivaikutusalueella sijaitseviin luonnon 
ja maiseman sekä kulttuuriympäristön arvoihin. Lisäksi 
vaikutuksia alueen elinkeinoihin on huomioitu hyvin mm. 
melumallinnusta hyödyntäen. Vaikutusten arvioinnit vielä 
täydentyvät ja tarkentuvat mm. linnustoon liittyvien 
selvitysten valmistuttua. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Suunnittelualue sijaitsee maakunnallisella tuulivoima-
alueella, jota on selvitetty osana valmisteilla olevaa 
kokonaismaakuntakaavaa, Pirkanmaan maakuntakaava 
2040. Kaavaluonnos on asetettu nähtäville 3.5.2015. 

 

Pirkanmaan liitolla ei ole huomautettavaa Isosuon 
tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta. 

 

8. Pirkanmaan pelastuslaitos 11.3.2015 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa 
osayleiskaavaluonnoksen suhteen. 
Tuulivoimaloiden turvallisuuteen vaikuttavien teknisten 
ratkaisujen osalta kuitenkin todetaan, että niihin liittyvä 
pelastusviranomaisen arviointi tehdään kaavaluonnoksen 
mukaisesti hankkeelta edellytettävän 
turvallisuusselvityksen pohjalta ja vaatimukset ratkaistaan 
osana rakennuslupamenettelyä. Valmisteluasiakirjoissa 
mainittujen turvallisuusratkaisujen riittävyyteen ei tässä 
yhteydessä oteta kantaa. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

9. Puolustusvoimat, 2. Logistiikkarykmentti 4.5.2015 

Puolustusvoimat ilmoittaa olevansa osallinen 
tuulivoimaosayleiskaavan laatimisessa ja 2. 
Logistiikkarykmentti alueellisena edunvalvojana ei näe 
omalta osaltaan estettä kaavan jatkotyölle. 

 

Kaavaan tulee tuulivoimaloiden alueiden kaavamääräyksen 
kohdalle oikeusvaikutteinen kaavamääräys, jonka mukaan 
ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on 
saatava hyväksyntä puolustusvoimien pääesikunnalta. 
Määräystä ei pidä muuttaa pelkäksi 
lausuntopyyntövelvoitteeksi, koska se ei riittävästi turvaa 
puolustusvoimien etuja. Tämä löytyy kaavaluonnoksesta 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 24 §:n mukaan 
kaikessa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on 
otettava huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. Tuulivoimaloiden rakentamista 
koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon 
maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat 
erityistavoitteet. Niiden huomioonottamisella turvataan 
riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja 
harjoitusalueille, varikkotoiminnalle, sotilasilmailulle sekä 
muille maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille. 
Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva 
vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa 
käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tuulivoimaloiden tiedetään 
aiheuttavan haittaa erityisesti tutkille, joille voimalat ovat 
suuria tutkakohteita. Häiriöt ilmenevät mm. 
varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä 
johtuen valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä 

 



 

 

tutkakuvassa. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia 
puolustusvoimien lakisääteiseen aluevalvontatehtävän su-
orittamiselle. 

Kaavasta ja YVA:sta lausunnon antaa 2. 
Logistiikkarykmentti toimialueeltaan. Hankkeisiin liittyen 
puolustusvoimat (Pääesikunta) antaa erikseen 
pyydettäessä yleensä omat erilliset lausunnot 
tutkavaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja 
tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä 
puolustusvoimien kannalta. 
Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten 
arviointi VTT:llä. Arvion tarkemman tutkaselvityksen 
tekemisen tarpeesta Pääesikunta (operatiivinen osasto) 
saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot suunnitelluista 
tuulivoimaloista. Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa 
tuulivoimatoimija tai kaavoittaja. Jos tutkavaikutuksen 
selvitys tarvitaan, tulee se tehdä viimeistään 
yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 

Tuulivoimatoimija on pyytänyt ja saanut lausunnon 
Pääesikunnan Operatiiviselta osastolta 
tuulivoimahankkeen tutkavaikutusten 
selvittämistarpeesta (lausunto 9.4.2015 AL6046 
24/10.03/2015). 

Puolustusvoimat esittää, että OAS:ssa ja jatkovalmistelussa 
otetaan huomioon tämän lausunnon kohdissa 3-4 ja 
seuraavassa esiintuodut asiat. 
Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää 
puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausuntoa, mikäli 
hanke voi muun muassa aiheuttaa haittaa 
puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän 
suorittamiselle esim. ilmavalvontatutkat. 
Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnan lausunto 
tämän tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä. Jos 
toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä 
(enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla 
Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on 
antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee 
hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto 
hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. 

Tarvittaessa pyydetään Pääesikunnalta uusi lausunto 
hankkeen hyväksyttävyydestä. 

Rakennus- ym. töitä tehtäessä tulee huomioida alueella ja 
läheisyydessä mahdollisesti olevan kaapelilinjat. 
Mahdollisten puolustusvoimia palvelevien kaapelilinjojen 
sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa 
ennen aiottua rakentamista Suomen Turvallisuusverkot 
Oy:ltä (STUVE). 

Huomioidaan kaavan mahdollistaman hankkeen 
jatkosuunnittelussa. 

Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla 
voidaan joskus ratkaista yksittäisiä tuulivoimakohteita, 
Puolustusvoimat esittää, että Punkalaitumen kunta lisäisi 
laadittavaan kunnalliseen rakennusjärjestykseen ja 
tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seuraavat lauseet: ” 
Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista 
tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto 
Pääesikunnalta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 
metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista 
pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu 
puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin.” 
Lisäksi lausunnossa on yhteystiedot lausuntojen ja kutsujen 
lähettämistä varten sekä alueellisten yhteyshenkilöiden 
maankäyttö- ja kaavoitusasioissa yhteystiedot. 

 

10. Satakunnan museo 2.4.2015 

Tässä lausunnossa Satakunnan Museo ottaa kantaa 
osayleiskaavaan vain siltä osin kuin sillä on vaikutuksia 
museon toimialan osalta Satakunnan puolella. Kaava-alue 
sijaitsee lähimmillään noin 3 km:n etäisyydellä Huittisten ja 
Satakunnan maakunnan rajasta. 
Satakunnan puolella Huittisissa osayleiskaavan 
vaikutusalueella on muutamia merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä: Punkalaitumen kylä- ja 
viljelysmaisema (etäisyys kaava-alueelta n. 5 km, 
lähimmästä voimalasta n. 5,5 km) sekä etelämpänä, lähes 
suoraan länteen maisemaltaan hyvin avoin Kukonharjan 
kulttuurimaisema, joka liittyy suoraan laajaan Loimijoen 

Lausunto merkitään tiedoksi. 



 

 

kulttuurimaisemaan, jota on ehdotettu myös 
maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi vv. 2014 - 
2015 toteutetun Satakunnan maakunnallisen 
maisemaselvityksen pohjalta. 
Lausunnossaan Pirkanmaan ELY –keskukselle YVA –
menettelyn tarpeellisuudesta Punkalaitumen Isosuon 
tuulivoimahankkeessa museo kiinnitti erityisesti huomiota 
maisemavaikutusten havainnollistamistarpeeseen ja esitti 
pallopanoraamakuvien laatimista alueelta, joita on laadittu 
Satakunnan puolelta neljästä eri tarkastelupisteestä. 
Näkyvyysaluekartasta voidaan havaita näkymäalueen 
ulottuvan Punkalaitumenjokilaaksoon ja sitä seurailevalle 
tielle sekä Kukonharjun kulttuurimaisemaan monin paikoin. 
Toteutuneiden tuulivoimapuistojen osalta tiedetään, että 
tuulivoimaloiden näkyminen voi vaihdella voimakkaasti jo 
pienilläkin siirtymillä riippuen tarkastelupisteen 
korkeusasemasta, lähiympäristön peitteisyydestä ja 
sijainnista suhteessa voimaloihin. Myös vuoden ja 
vuorokaudenaika vaikuttaa voimaloiden näkymiseen. 
Voimaloiden lentoestevalot saattavat näkyä pimeässä 
kauaskin, vaikka voimalat eivät näkyisikään. 
Analyysin mukaan voimalat näkyvät Satakunnan 
arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin paikoitellen, mutta 
vaikutusta ei pidetä hallitsevana voimaloiden etäisyyden 
vuoksi. Satakunnan Museo pitää toteutettuja 
pallopanoraamakuvia havainnollisina ja kaavaselostuksen 
sanallisen arvioinnin perusteella voidaan olettaa 
kuvauspisteet valitun teoreettisilta näkyvyysalueilta 
(näkyvyysaluekarttoihin kuvauspisteitä ei ole merkitty). 
Havainnollistamisaineiston perusteella vaikuttaa, ettei 
Satakunnan puolelle aiheutuisi merkittäviä negatiivisia 
kulttuuriympäristövaikutuksia. Satakunnan Museo toteaa 
kuitenkin, että valtakunnallisesti merkittävästä 
Punkalaitumenjoen kylä- ja viljelysmaisemasta avautuu 
paikoin pitkiä näkymiä, joihin vielä melko etäälläkin 
sijaitsevat tuulivoimalat ja varsinkin niiden lentoestevalot 
saattavat vaikuttaa merkittävästi. Siksi muutoksiin 
osayleiskaavaratkaisussa tulee varautua kaavatyön 
myöhemmissäkin vaiheissa, mikäli negatiivisia vaikutuksia 
havaitaan. 

Arkeologisen kulttuuriympäristön osalta Satakunnan 
Museolla ei ole huomautettavaa. Koska osayleiskaava-alue 
sijaitsee Pirkanmaan puolella, ei hankkeella voida katsoa 
olevan vaikutuksia Satakunnan puolen arkeologiseen 
kulttuuriperintöön. 

 

11. Satakuntaliitto 30.3.2015 

Kuten Satakunnan liitto toi OAS:sta antamassa 
lausunnossaan esiin, oli Satakunnan vaihemaakuntakaavan 
havainnollistamisen ja vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
käytetyillä pallopanoraamaesityksillä ratkaiseva merkitys 
arvioitaessa tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia. 
Satakuntaliitto pitää erityisen hyvänä, että Isosuon 
tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnin yhteydessä on 
kehitetty pallopanoraamaesityksiä entistä 
havainnollisempaan suuntaan. Yhteisvaikutusten arviointi 
mahdollisten muiden tuulivoimahankkeiden kanssa on 
erityisen tärkeää tämän kaltaisessa avoimessa 
maisematilassa, jossa vaikutusalue ulottuu kauas ja alueella 
on maisemallisia arvoja. 
Kaava-aineiston ja pallopanoraamaesitysten perusteella 
Isosuon tuulivoimahankkeella ei ole tässä supistetussa 
laajuudessaan enää voimakkaita maisemavaikutuksia 
Satakunnan puolelle Punkalaitumenjoen 
kulttuurimaisemaan tai matkailutiestatuksen omaavalle 
tielle nro 230, mutta Punkalaitumen puolella voimalat 
näkyvät paikoin voimakkaasti ja tällä saattaa olla välillisiä 
vaikutuksia myös Satakunnan puolelle. 

 



 

 

Voimaloiden sijoitteluun tässä herkässä maisematilassa 
tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota. 

Tutkitaan mahdollisuutta ehkäistä haittavaikutuksia 
kehittämällä hankesuunnitelmaa kaavaehdotusta varten. 

12. Sastamalan kaupunki 17.3.2015 

Ympäristöjaosto päättää antaa ympäristö- ja 
terveydensuojeluviranomaisen lausuntona Punkalaitumen 
kunnan Isosuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta 
seuraavaa: 
1. Sosiaali- ja terveysministeriö on 

maakuntakaavalausunnoissa esittänyt nyrkkisääntönä, 
että etäisyys asutukseen ja tuulivoimaloiden välillä 
tulisi olla noin 10 kertaa voimalan napakorkeus. 

2. Kaavaluonnoksessa edellä mainittu nyrkkisääntö ei 
toteudu. Tuulivoimamelun mallintaminen tulee tehdä 
ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti ja verrata 
mallintamisen tuloksia ympäristöministeriön 
suunnitteluohjeen arvoihin. Ohjeiden mukaan 
tuulivoima-alueen melumallinnuksen lähtöarvoina 
käytetään ensisijaisesti valmistajan standardin IEC TS 
61400-14 mukaisesti ilmoittamia tuulivoimaloiden 
melupäästön (äänitehotaso) takuuarvoja. 
Mallintaminen tulee tehdä voimalatyypille, mikä 
alueelle todellisuudessa tullaan toteuttamaan. Näin 
tehdyn melumallinnuksen suunnitteluohjearvot eivät 
saa ylittyä. 

3. Tuulivoima on energiantuotantomuotona 
kansanterveydellisesti ja ympäristönsuojelullisesti 
kannatettavaa. 

4. Parhaillaan valmisteilla oleva tuulivoimameluasetus 
tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan 
suunnittelun jatkovaiheessa. 

Kaupunki viittaa Sosiaali- ja terveysministeriön 
antamaan lausuntoon maakuntien 
maakuntakaavoituksesta ja näissä lausunnoissa 
mainittuun nyrkkisääntöön. Sosiaali- ja 
terveysministeriön Internet-sivulla julkaistussa 
ministeriön ylitarkastaja Vesa Pekkolan haastatteluun 
perustuvassa artikkelissa 2 km:n etäisyyttä on 
luonnehdittu seuraavasti:  
”Paras keino ehkäistä meluhaittoja on rakentaa voimalat 
riittävän kauas asutuksesta. Julkisuudessa näkynyt 
kahden kilometrin etäisyys ei silti ole mikään ministeriön 
asettama minimietäisyys, vaan se jäi elämään kahteen 
maakuntakaavaan annetusta lausunnosta. Pekkolan 
mukaan suunnittelun lähtökohtana pitää kuitenkin olla 
sisämelutasojen pysyminen terveydensuojelulain 
mukaisina.” (Eri erityiskohtelua tuulivoimamelulle 
17.11.2014, http://www.stm.fi/ylakulma/artikkeli/-
/view/1895934). 
Viitattujen lausuntojen jälkeen on julkaistu muun 
muassa neljän ministeriön yhteistyössä valmisteltu 
tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti sekä 
tuulivoimaloiden melutasojen säätelyä selvittäneen 
työryhmän loppuraportti, joissa molemmissa on 
katsottu, että kiinteiden metrimääräisten 
suojaetäisyyksien käyttö ei ole perusteltua 
tuulivoimamelun säätelyssä. Työryhmien mukaan 
tuulivoimamelua on säänneltävä desibelimääräisten 
äänenvoimakkuuden raja-arvojen kautta. 
Isosuon osayleiskaavan tuulivoimaloiden aiheuttama 
melu on mallinnettu Ympäristöministeriön ohjeiden 
mukaisesti ja suunnittelussa on noudatettu 
Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvoja (ohje 
2/2012). 

13. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry 23.3.2015 

Luonnonsuojelupiiri kannattaa periaatteessa tuulivoimaa 
uusiutuvana ja päästöttömänä energiantuotantomuotona. 
Tuulivoimaloiden sijoittelu voi kuitenkin olla ongelma 
luonnon monimuotoisuuden kannalta. Valitettavaa on 
vallalle tullut linjaus perustaa suuria tuulivoimapuistoja 
syrjäseuduille. Hankkeissa ei pääsääntöisesti oteta 
huomioon esim. arvokkaiden luonnon alueiden 
pirstoutumista. Syrjäseuduille rakennettava tuulivoima 
tarvii tuekseen myös mittavan ja kalliin infrastruktuurin, 
joita ei alueilla useinkaan ole valmiina. 

Isosuon tuulivoimaloiden alue sijoittuu asutulle alueelle 
verrattain lähelle Punkalaitumen keskustaa. 
Tuulivoimalat ovat liitettävissä Carunan nykyiseen 110 
kV voimajohtoon ja alueelliseen sähköverkkoon 
maakaapeleilla rakennettavan sähköaseman kautta. 

Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan alue on osoitettu 
tuulivoimaloiden alueeksi Pirkanmaan 
maakuntakaavaluonnoksessa 2040. Isosuon tapauksessa 
tuulivoimaloiden sijoituspaikkoihin ei liity 
ylitsepääsemättömiä ongelmia, mutta Isosuon 
soidensuojelu- ja Natura 2000 –alue tekee kaavasta 
kuitenkin haasteellisen: Kaavaluonnoksessa lähin voimala 
sijaitsee reilun 700 metrin päässä suojelualueen rajasta. 
Luonnonsuojelupiiri ehdottaa, että tutkittaisiin 
mahdollisuutta sijoittaa voimat kauemmaksi suosta. 
Suojavyöhykkeen olisi hyvä olla vähintään kilometrin 
levyinen. 

Kaavoituksen yhteydessä on laadittu Natura-arvioinnin 
tarveharkinta suunnittelualueeseen rajautuvalle Isosuon 
Natura –alueelle. Isosuon tuulivoimahanke ei 
merkittävällä tavalla vaikuta niihin luontoarvoihin, joiden 
vuoksi Isosuon Natura-alue on sisällytetty osaksi Natura 
2000 –verkostoa. Natura-alueen suojeluperusteiden 
lisäksi tuulivoimaloilla ei arvioida olevan vaikutuksia 
avosuolla pesiviin lintulajeihin etäisyyden vuoksi. 
Keskiäänitaso jää Natura 2000 –alueella alle 40 dB:n ja 
tuulivoimaloiden visuaalinen häiriö on alhainen. 

Kun turpeenotto joskus loppuu kaivetulla puoliskolla, 
alueelle ei voida kehittää esimerkiksi uutta suota tai muuta 
kosteikkoa (jollaisia käytöstä poistuneille 
turpeenottoalueille usein perustetaan) – ainakaan, jos sen 
haluttaisiin palvelevan linnustoa. Nykyisen 
turpeenottoalueen reunasta on vain pari sataa metriä 
lähimpiin kaavailtuihin voimaloihin, joten riski 
linnustovahingoille olisi merkittävä. 

Suuri osa isosuon turvetuotantoalueesta sijaitsee yli 1km 
etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista, 
joten mahdollisen kosteikon suunnittelu 
turvetuotantoalueelle on mahdollista niin, että linnuille 
ei aiheudu merkittävää törmäysriskiä.  



 

 

Kaavan vaikutukset luontoon on selvitetty pääsääntöisesti 
hyvin. Olennaisia ovat vaikutukset soidensuojelu- ja Natura 
2000-alueeseen ja siellä eläviin lajeihin. Isosuo on edustava 
esimerkki kilpikeitaasta, jonka keskustassa on runsaasti 
avovetisiä allikoita. Alueen linnusto on huomattava arvokas 
– Natura –tietolomakkeen lajistossa mainitaan jopa 
suokukko, joka on nykyisin luokiteltu erittäin uhanalaiseksi 
(EN).  
Kaavaselostuksen mukaan kaava-alueen pesimälinnusto 
kartoitetaan vuonna 2015, minkä jälkeen vaikutukset 
pesimälinnustoon arvioidaan kaavaehdotusvaiheessa 
tarkemmin. Tämä on hyvä linjaus, mutta kaavaan voitava 
tehdä aitoja muutoksia, jos esimerkiksi suojelutarve vaatii. 

 

14. Urjalan kunta 30.3.2015 

Urjalan kunnalla ei ole huomautettavaa Isosuon 
tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta. Kunnanhallitus 
pyytää kuitenkin huomioimaan Urjalan valtuuston 
kokouksessaan 16.2.2015 § 1 hyväksymän Urjalan kunnan 
alueelle laaditun Humppila-Urjala oikeusvaikutteisen 
tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen jälkeen 
muuttuneen kaava-alueen rajauksen. Aluerajaus tulisi 
esittää hyväksytyn kaavan rajauksen mukaisena 
kaavaselostuksen karttakuvissa, joissa on esitetty 
lähialueen tuulivoimahankkeita. 

Humppila-Urjalan tuulivoimaosayleiskaavan muuttunut 
rajaus huomioidaan kaavan karttakuvissa. 

15. Vapo Oy  5.3.2015 

Osayleiskaavaluonnos ja siinä esitetty tuulivoimapuisto 
vastaa pääsääntöisesti Vapo Oy:n näkemyksiä 
turvallisuuskriteerit ja muun maankäytön huomioivasta 
kaavoitustyöstä. 
Vapo Oy painottaa toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyttä. 
Tuulivoimatoimijan tulee suunnitella lähtökohtaisesti 
toimintansa siten, että alueella harjoitettava turvetuotanto 
ja turvetoimitukset eivät kärsi tuulivoimahankkeen 
aikaisista ympäristövaikutuksista. 
Erityssuunnittelua vaativia kohteita ovat voimaloiden 
rakennusaikaisen liikennöinnin ja maanrakennustöiden 
ajoittaminen ja laajuus. Suotavaa ei ole muuttaa tai 
leventää tielinjauksia siten, että muutoksen vuoksi tien alle 
jää esim. tuotantokelpoista turvetta, turvetuotantoon 
liittyviä vesiensuojelurakenteita tms. 
Näiden edellä esitettyjen kohtien osalta nähdään 
tuulivoimatoimijan ja Vapon Oy:n välinen tiivis yhteistyö 
välttämättömänä. 

Tuulivoimatoimijan ensisijainen intressi on toimia 
yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa siten, 
että molempien edut tulevat huomioiduiksi. 
 
Kaavaehdotusta varten tarkistetaan 
turvetuotantoalueen rajaus. Liikennöinti ja 
maarakennustöiden ajoittuminen aikataulutetaan 
myöhemmin. Mahdollisesti tarvittavista tiestön muuto-
starpeista neuvotellaan erikseen. 
 

16. Varsinais-Suomen liitto, maankäyttöjaosto 23.2.2015 

Varsinais-Suomen liitonmaankäyttöjaosto päätti 
kokouksessaan 23.2.2015 § 25, että lausuntopyyntö ei 
anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon 
antamiseen, koska liitolla ei ole niistä huomautettavaa, 
eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen 
maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

17. Varsinais-Suomen maakuntamuseo 4.3.2015 Dnro 11172-2014 

Varsinais-Suomen maakuntamuseolla ei ole omalta 
toimialaltaan huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

18. Vesilahden kunta 7.4.2015 

Yleiskaavoitus sijoittuu melko etäälle Vesilahden kunnan 
alueelta (n. 20 km rajasta), joten ei ole oletettavissa että 
hankkeella olisi ympäristövaikutuksia Vesilahteen. Ei 
huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

 
  



 

 

 

KOOSTE MIELIPITEESTÄ KAAVOITTAJAN VASTINE 

1. Lahja, Paavo, Jari,   ja Aila Niemelä 9.2.2015 

Mielipiteen esittäjät eivät voi hyväksyä omistamillensa 
maille kaavoittamista vastoin tahtoaan, eivätkä he halua, 
että tuulivoimatornit sijaitsevat vain kilometrin päässä 
heidän pihapiiristään. 

Myllyt tulee siirtää vähintään kahden kilometrin päähän 
heidän asunnostaan ja heidän omistamansa tilat tulee 
rajata yleiskaava-alueen ulkopuolelle. Myllyjä siirtämällä 
myös kaava-alueen rajaa voidaan vastaavasti siirtää niin, 
että myllyjen suojaetäisyys rajalle säilyy entisenä, jolloin 
mielipiteen esittäjien omistamat maat jäävät kokonaan 
kaavarajan ulkopuolelle. 

Mielipiteen esittäjät pelkäävät kotinsa muuttuvan 
asuinkelvottomaksi melun ja vilkkuvien valojen johdosta. 
Muutto rasittaisi iäkkäitä ja sairaanloisia mielipiteen 
esittäjiä ja rasittaisi terveyttä. Terveys on kärsinyt 
tulevaisuuden epävarmuudesta johtuvan unettomuuden 
vuoksi. He pelkäävät, jos kuitenkin joutuvat myymään 
kotinsa, niin sen arvo voi olla mitätön tuulimyllyjen 
häiriöstä johtuen, eikä seuraavan sukupolven kannata 
remontoida rakennuksia tai rakentaa jotain uutta, koska 
rakennuspaikan arvo laskee niin asumis- kuin 
lomailukäytössä. Koti on ollut rauhallinen paikka, jossa 
lapset perheineen ovat kokoontuneet viikonlopun viettoon 
ja lomille. Paikka on suvulle tärkeä ja perinteinen, 
erityisesti evakkoon kaksi kertaa lähteneille vanhemmille. 

Osayleiskaava-alueen rajausta on laajennettu 
maanomistajille tasapuolisesti noin kilometrin 
etäisyydelle voimaloiden suunniteltavista 
sijoituspaikoista Pirkanmaan ELY -keskuksessa käydyn 
kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 
27.11.2014 tuloksena, jotta alue käsittäisi paremmin 
tuulivoimaloiden keskeisen vaikutusalueen. 

 

Suopelto 2:90 ja Pirttimaa 2:144 on mahdollista rajata 
kaavoitettavan alueen ulkopuolelle, koska kaavan 
tavoitteissa ei ole osoittaa uutta maankäyttöä, eivätkä 
tilojen nykyiset maankäyttömuodot edellytä kaavoitusta. 

Tuulivoimaloiden etäisyyttä asutukseen ei ole 
mahdollista kasvattaa kahteen kilometriin. Kahden 
kilometrin etäisyysvaatimukseen asunnoista on vastattu 
tarkemmin vastineessa Ilpo Jalasjoelle ja 
allekirjoittaneille. 

Tuulivoimaloiden sijoittumista tarkistetaan. 

Rakennukset ovat vanhoja ja puurakenteisia. Mielipiteen 
esittäjät pelkäävät äänen tulevan sisälle niin, etteivät he 
voi enää nukkua. 

Kyseisen asuinrakennuksen kohdalla laskettu 
keskiäänitaso 31,6 dB ulkona jää alle ulkomelun 
ohjearvojen kaavaluonnoksen mukaisella 
tuulivoimaloiden sijoittumisella. 

Pienitaajuinen melu laskettiin viiteen 
reseptoripisteeseen, joista yksi on kyseessä oleva 
asuinrakennus. Ulkomelutasot ovat kaikilla 
terssikaistoilla Asumisterveysohjeen sisätilojen 
ohjearvoa pienemmät tai ohjearvon tasalla. Tulokset 
osoittavat, että normaalia rakennustapaa vastaava 
ilmaääneneristys riittää vaimentamaan 
tuulivoimalaitosten pienitaajuisen melun ohjearvon alle 
sisätiloissa. 

Työterveyslaitos on julkaissut tutkimuksen 
”Tuulivoimlamelun terveysvaikutukset, Valtteri Hongisto 
2014”. Tutkimuksessa yhteyttä tuulivoimalamelun 
äänitason ja unenlaadun välillä ei ole löytynyt. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö herkimmät yksilöt 
voisi kokea tuulivoimalamelun häiritsevän unta. Suurin 
osa kyselyihin vastanneista sijaitsee alueella, jossa 
tuulivoimaloiden äänitaso LAeq on alle 40 dB. Tässä 
tilanteessa melun häiritsevyyttä näyttäisivät selittävän 
äänitasoa paremmin erilaiset väliin tulevat muuttujat 
kuten tuulivoimalan näkyminen asuntoon tai pihamaalle, 
asenteet tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia kohtaan, 
odotuksen asuinalueen rauhallisuuden suhteen ja 
taloudellinen hyötyminen tuulivoimaloista (Hongisto 
2014). 

Puhelinyhteydet toimivat nykyäänkin huonosti ja 
televisiokuvassa on häiriöitä. Kuka vastaa, jos TV:n katselu 
menee mahdottomaksi ja puhelimet eivät toimi. 

Digita on kaavan osallisena antanut lausuntonsa mm. 
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksesta. Vaikutuksia on käsitelty mm. 
Viestintäviraston tiedotteessa 9.10.2014 ”Tiedote 
tuulivoimapuiston rakentajille”. 

Viestintävirasto on 9.10.2014 tiedottanut, että 



 

 

tuulivoimapuistolla voi olla vähäisiä vaikutuksia 
lähietäisyydellä oleviin radiojärjestelmiin, kun 
tuulivoimalat saattavat esimerkiksi vaimentaa 
radiosignaalia. Viestintäviraston tehtävänä on 
viestintämarkkinalain nojalla valvoa säännösten 
noudattamista. Tuulivoimayhtiö ilmoittaa 
rakennuslupavaiheessa voimaloiden tarkemmat paikat 
tiedossa oleville radiojärjestelmien käyttäjille 
suunnittelualueen lähialueella. Vastaavasti 
Viestintävirasto pyrkii yhteistyöllä eri tahojen kanssa, 
taajuuksien käytön suunnittelulla ja radiotaajuisin 
mittauksin ratkaisemaan käytännössä syntyvät ongelmat 
tapauskohtaisesti. 

Viestintäviraston tilaaman VTT:n tutkimuksen 
”Tuulivoimaloiden vaikutus matkaviestin ja TV-
verkkoihin” 25.1.2015 mukaan tuulivoimalat voivat 
aiheuttaa vastaanotto-ongelmia 
antennitelevisioverkossa, mikäli voimala sijoittuu 
lähettimen ja vastaanottopaikan väliin. 
Matkaviestinverkon osalta tutkimustulokset osoittavat 
tiheän tukiasemaverkon rajoittavan tehokkaasti 
tuulivoimapuiston vaikutusaluetta. Tuulivoimaloiden 
vaikutukset GSM-puheluihin olivat pienet. 

Mahdollinen häiriö on todennettavissa vasta 
tuulivoimaloiden ollessa tuotannossa ja poistettavissa 
sijoittamalla välivahvistin uuteen paikkaan ja 
suuntaamalla antennit siihen. Tarvittaessa mahdollisesta 
vahvistimen siirrosta sovitaan Digitan ja 
tuulivoimayhtiön kesken. Lähialueen TV-näkyvyyttä ja 
radiokuuluvuutta ylläpidetään Tammelan, Eurajoen sekä 
Turun radio- ja TV-asemilta. 

Tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeenkin voi 
tarvittaessa Viestintävirastolle tehdä ilmoituksen 
mahdollisista esimerkiksi TV-vastaanoton 
näkyvyysongelmista. Tämän jälkeen Viestintävirasto 
pyytää tarvittavat selvitykset verkkotoimiluvan haltijalta, 
jonka jälkeen sovitaan tuulivoimayhtiön kanssa 
tarvittavista toimenpiteistä.   

Mielipiteen esittäjät ovat vuosikaudet maksaneet veronsa 
Punkalaitumen kunnalle, eivätkä hyväksy, että kunta 
kohtelee heitä näin huonosti rakentamalla tuulimyllyjä 
pihansa viereen. 

Mielipiteen esittäjät ovat valmiit taistelemaan loppuun 
asti, jotta myllyt vietäisiin niin kauas, etteivät ne häiritse 
heidän asumistaan eli vähintään kahden kilometrin päähän 
ja vaativat omistamiensa maa-alueiden (Suopelto 2:90 ja 
Pirttimaa 2:144) rajaamista pois kaava-alueesta. 

Mielipiteen esittäjillä on kaavan osallisina oikeus tulla 
kuulluiksi ja mahdollista esittää kaavan eri vaiheissa 
mielipiteitä ja muistutuksia. Kaavan hyväksy-
mispäätöksestä voi valittaa. 

2. Lahja ja Paavo Niemelä sekä kirjoittanut Jouni Niemelä 12.2.2015  

Mielipiteen esittäjät ovat yrittäneet päästä 
pakkokaavoituksesta pois jo lähes vuoden. He eivät ole 
laatineet minkäänlaista vuokrasopimusta omistamistaan 
alueista Suopelto 2:90 tilasta. Kansanedustaja Matti Mölsä 
on todennut hänelle, että kaavoitus perustuu 
vapaaehtoisuuteen. 

Kunnanjohtaja Lauri Inna sanoo, että ELY-keskus vaatii 
heidän alueitaan mukaan ja hän ymmärtää mielipiteen 
esittäjien tahtoa pitää alueita omassa hallussaan ja on 
luvannut kirjoittaa ELY:lle, jotta mielipiteen esittäjän alueet 
poistettaisiin kaavoituksesta. Mielipiteen esittäjät haluavat 
tiedottaa asiasta kaavan laatijalle, jottei syntyisi turhaa 
kaavoitusta. Valtuusto ja hallitus ovat saaneet heiltä 
kirjeen ja karttaliitteen, mistä alueista on kyse. Mitään ei 
tapahdu. Hanke etenee luonnoksen nimissä ennallaan. 

Osayleiskaava-alueen rajausta on laajennettu 
maanomistajille tasapuolisesti noin kilometrin 
etäisyydelle voimaloiden suunniteltavista 
sijoituspaikoista Pirkanmaan ELY -keskuksessa käydyn 
kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 
27.11.2014 tuloksena, jotta alue käsittäisi paremmin 
tuulivoimaloiden keskeisen vaikutusalueen. 
 
Suopelto 2:90 ja Pirttimaa 2:144 on mahdollista rajata 
kaavoitettavan alueen ulkopuolelle, koska kaavan 
tavoitteissa ei ole osoittaa uutta maankäyttöä, eivätkä 
tilojen nykyiset maankäyttömuodot edellytä kaavoitusta. 
 
Osayleiskaava ei sisällä aluevarauksia tai 
kaavamääräyksiä, joiden voisi katsoa asettavan 
maaomistajia perusteettomasti epäyhdenvertaiseen 



 

 

Eikö maanomistajalla ole mitään sananvaltaa ja 
oikeusturvaa omia alueitaan kohtaan? Mielipiteen esittäjiä 
on aivan kaavoitusalueen ulkolaidalla, joten ulosrajaus ei 
ole ongelma. Myös Erkka Saario tuulivoimayhtiöstä on 
sanonut, jottei heidän alueitaan tarvita. 

Mielipiteen esittäjä pyytää vapauttamaan heidän 
omistamansa Suopelto 2:90 ja Pirttimaa 2:144 tilat 
kaavoituksesta. 

asemaan tai rajoittavan merkittävästi maanomistajien 
mahdollisuuksia käyttää hallitsemiaan alueita nykyisiin 
maankäyttömuotoihin. Kaava-alueella tai sen 
lähiympäristössä ei ole voimassa olevia yleis- tai 
asemakaavoja. Kaava-alue on lainvoimaisessa 
maakuntakaavassa osoitettu osin turpeenottoalueeksi ja 
turvetuotannon kannalta tärkeäksi vyöhykkeeksi, eikä 
alueelle ole osoitettu muita maankäyttömuotoja. Kaava-
aluetta ei ole maakuntakaavassa tarkoitettu asunto- tai 
loma-asuntoalueeksi. 

3. Jouni Niemelä 19.2.2015 

Mielipiteen esittäjä on tutkittuaan aineistoa havainnut, 
että melu, välke yms. mallinnukset on tehty vain 3 MW 
Nordex N 131/3000 mallilla. Kuitenkin kaavoitus 
mahdollistaa suurempien jopa 5 MW laitosten 
rakentamisen. Isommilla laitteilla myös varo ym. alue on 
laajempi, melu ja välke suurempaa. Alue on kuitenkin 
laadittu 3 MW laitoksille. Mielipiteen esittäjä pitää 
virheellisenä viedä hanketta eteenpäin tutkimatta mitä n. 5 
MW laitokset aiheuttavat alueen asukkaiden terveydelle. 

Ensin tehdään ja sitten tutkitaan menettely ei 
varmaankaan ole tässä mittakaavassa se oikea 
toimintamalli. Pentti Itkonen tänään käymässäni 
keskustelussa sanoi, että melua tullaan mittaamaan 
paikanpäälle, kun laitokset on tehty. Kannattaako rakentaa 
miljoonia maksavia laitteita epäsuotuisalle alueelle, jossa 
asutusta on noin 1 km päässä. Mielipiteen esittäjä epäilee, 
että yrityksen etu ajaa yksilön edun edelle ja myllyt 
pyörivät mikäli tuulee oli melumittarin lukema mitä 
hyvänsä. 

Mielipiteen esittäjä toivoo kunnan ja suunnittelijoiden 
tuovan esille, että myllyt tulevat olemaan mahdollisimman 
suuria eli 5 MW, joita ei vielä Suomessa ole maalla 
lainkaan, vaan ovat merialueella käytössä. Haluammeko 
todella olla hankkeen pioneereja? Terveys on ihmisten 
perusoikeus ja sitä ei saa vaarantaa esim. melulla. 5 dB me-
lun lisäys vaatii kaksinkertaisen suojaetäisyyden. 

Melumallinnukset on laadittu Ympäristöministeriön 
hallinnon ohjeita 2/2014 ”Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen” raportin mukaisilla 
laskentaparametreilla. Koska kyseessä on kaavavaiheen 
selvitys, on meluvyöhykkeiden mallinnuksessa käytetty 
laskentamallia ISO 9613-2. Pienitaajuisen melun 
tarkastelu on tehty soveltaen DSO 1284 mukaista 
menetelmää Ympäristöministeriön 2/2014 ohjeen 
mukaisesti. 
 
Laaditulla melumallinnuksella ei oteta kantaa 
voimaloiden tehomääriin, vaan voimaloiden 
dimensioihin ja äänitehotasoihin, jotka vaikuttavat 
toteuttamiskelpoisuuteen. Mallinnuksilla otetaan kantaa 
siihen, minkä laajuisena ja minkä äänitehotason 
omaavilla tuulivoimaloilla hanke voisi toteutua, jotta 
meluvaikutukset ovat ympäristöministeriön antamien 
suunnitteluohjearvojen mukaisia. Se mihin 
voimalaitosmalliin hankkeen osalta päädytään, riippuu 
useista tekijöistä, eikä sitä ratkaista kaavan yhteydessä.  
 
Voimalan nimellisteho ei korreloi suoraan äänitehon 
kanssa ja nimellisteholtaan saman koko luokan 
voimalatyypeillä saattaa olla eroa äänitehotason osalta 
jopa 3-5 dB. Koska lähtömelutaso ja teho eivät suoraan 
korreloi keskenään, olisi harhaanjohtavaa esittää 
mallinnuksissa teholuokaltaan 5 MW ainoa markkinoilla 
oleva voimala, jota ei meluvaikutuksiltaan ole 
mahdollista alueelle toteuttaa. Koska voimalat kehittyvät 
koko ajan, tilanne voi olla täysin erilainen parin vuoden 
kuluttua tai silloin kun tuulivoimala-alue rakennetaan ja 
valitaan rakennettava voimalatyyppi. Tuulivoimaloiden 
tekninen kehitys on nopeatempoista ja yleinen suunta 
on se, että lähtömelutasot ovat pienentyvät tekniikan 
kehittyessä. 
 

Kaavoituksen jälkeen rakennusluvan yhteydessä 
esitetään melumallinnukset toteutettavalla 
voimalatyypillä. Tästä annetaan kaavamääräys. Tällä 
varmistetaan se, että melutasot ovat hyväksyttäviä koko 
kaava- ja rakennuslupaprosessien ajan. Melua tullaan 
myös mittaamaan voimaloiden toiminnan aikana, millä 
varmistetaan se, ettei ohjearvot ylittävää melua saa 
aiheutua lähialueen asutukselle. Suunnittelun 
lähtökohtana on se, että kohtuuttomat meluhaitat 
pyritään välttämään voimalaitosten sijoittelun ja 
laitevalintojen avulla. Mikäli haittoja kuitenkin ilmenee, 
on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen virkansa 
nojalla mahdollista tehdä tai teettää tarvittavat 
selvitykset ja mittaukset ja arvioida niiden tulosten 
perusteella tarvetta rajoittaa voimalaitosten toimintaa. 
Tämä on aivan normaali menettelytapa millä tahansa 
muullakin teollisuudenalalla tai energiantuotannossa. 

4. Hanna Santakangas-Eskola  4.3.2015 kaksi samalla päiväyksellä olevaa mielipidettä 

Mielipiteen esittäjä pyytää laajentamaan ME Kotieläintalouden suuryksikön (ME) laajennuksen 



 

 

kotieläintalouden suuryksikön aluetta karttaliitteen 
mukaiselle alueelle.  

 

 

osoittamiseksi kaavassa tarvitaan suunnitelmat ja 
riittävät selvitykset sekä vaikutusarvioinnit (Mrl 9 §). 
Sikalatoiminnanharjoittajan konsultti voisi olla suoraan 
yhteydessä ELY -keskukseen, jotta voitaisiin varmistaa 
suunnitelmien ja erityisesti selvitysten riittävyys ennen 
hankkeen sisällyttämistä yleiskaavaan. Kotieläintalouden 
suuryksikön mahdollisesta kaavoituksesta päätetään 
myöhemmin. 

Suunnitellut tuulivoimalat ovat edelleen liian lähellä 
maatilan päärakennusta.  

Mielipiteen esittäjä on huolissaan kiinteistölle aiheutuvista 
melu-, välke- ja arvonalennushaitoista.  

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa tarkistetaan 
kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Kaavaluonnosta varten laaditun tuulivoimaloiden 
meluselvityksen melumallinnusten perusteella melutasot 
asunnon kohdalla jäävät alle asuinrakentamiseen 
käytettävien ulkotason suunnitteluohjearvojen yöllä 40 
dB ja päivällä 45 dB. Santakankaan maatilan 
päärakennuksen kohdalla LAeq on 33,9 dB 
kaavaluonnoksen melumallinnuksen mukaan. 

Kaavaluonnosta varten laaditun tuulivoimaloiden 
välkeselvityksen välkemallinnusten perusteella 
asuinrakennuksen kohdalla vuotuinen välkemäärä on yli 
8 tuntia vuodessa (mallinnuksen mukaan 8 h 22 
min/vuodessa). Santakankaan asuinrakennuksen 
kohdalla välkettä voi esiintyä loka-helmikuussa. 
Santakankaan päärakennuksen pihapiiriin 
näkyvyysanalyysin mukaan tuulivoimat tai osia niistä 
näkyy. Pihapiiristä avautuu näkymiä tuulivoimaloiden 
suuntaan, joita puusto jonkin verran rajoittaa. 

Suomessa ei ole määritelty välkkeen raja- tai ohjearvoja, 
mutta suositellaan käyttämään muiden Euroopan 
maiden raja-arvoja. Esimerkiksi Tanskassa on 
ohjeistuksena annettu, että vuotuinen todellinen 
välkemäärä ei saa ylittää 10 tuntia vuodessa asutukselle. 
Ruotsissa käytännön laskelmissa on ohjeellisena arvona 
8 tuntia vuodessa asutukselle. 

Lennonestovalojen haitallisuudesta ei ole aiemmin 
mainittu ollenkaan. 

Kaavassa on määrätty lentoestevaloista sekä arvioitu 
niiden vaikutukset muun muassa maisemaan.  

Kokonaiskorkeudeltaan yli 150-metrinen voimalaitos 
tulee Trafin lentoestemerkintöjä koskevien ohjeiden 
(31.1.2013) mukaan varustaa päivällä ja yöllä käytössä 
olevilla lentoestevaloilla. Päivävalo on suuritehoinen 
vilkkuva valkoinen valo ja yövalo suuritehoinen vilkkuva 
valkoinen tai keskitehoinen vilkkuva / kiinteä punainen 
valo. Ohjeistuksessa esitetyistä valovaihtoehdoista 
kiinteä punainen valo aiheuttaa vähiten huomiota 
ympäristöön. Kyseiset lentoestevalot asennetaan 
tuulivoimalan konehuoneen päälle eli ne sijaitsevat 
voimaloiden napakorkeudella. 

Koska hankkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden maston 

korkeus on yli 105 metriä maanpinnasta, tulee maston 

välikorkeuksiin sijoittaa pienitehoiset lentoestevalot 

tasaisin, alle 52 metrin välein. Tornivaloista vähintään 

kahden valon tulee näkyä kaikista ilma-alusten 

lähestymissuunnista. 

Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi 

yhtenäisen tuulivoima-alueen lentoestevalot voidaan 



 

 

ryhmitellä siten, että alueen reunaa kiertää voimaloiden 

korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien 

valaisinten kehä (suuritehoisella vilkkuvalla, valkoisella 

valolla varustettujen voimaloiden etäisyys toisistaan on 

oltava alle 2 km) ja kehän sisäpuolelle jäävien 

voimaloiden lentoestevalot voivat olla pienitehoisia, 

jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Tuulivoima-

alueen sisällä merkittävästi muita korkeampi voimala 

tulee merkitä tehokkaammin estevaloin. Tuulivoima-

alueen lentoestevalojen tulee välähtää samanaikaisesti. 

Hyvissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalon nimellistä 

valovoimaa voidaan pudottaa 30 prosenttiin näkyvyyden 

ollessa yli 5000 metriä ja 10 prosenttiin näkyvyyden 

ollessa yli 10000 metriä, mikä vähentää ympäristöön 

välittyvää valomäärää. Ilmailumääräys AGA M3-6 

määrittää maksimiarvot lentoestevalon 

pystysuuntaiselle valokeilalle. B-tyypin suuritehoisissa 

lentoestevaloissa pystysuuntaisen valokeilan tulee olla 3-

7 astetta. Näin minimoidaan valomäärän 

suuntautuminen kohti maanpintaa sekä taivasta. 

Tietyissä sääolosuhteissa lentoestevalon valo voi 

heijastua voimalaa ympäröivistä pilvistä tai sumusta. 

Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne 

näkyy tuulivoimalatornin korkein kohta (napakorkeus). 

Käytännössä valo on siis mahdollista havaita sää- ja 

valaistusolosuhteista riippuen kauempaa kuin itse 

voimala eli esimerkiksi kirkkaana yönä yli 30 kilometrin 

päästä. Valonlähteet on suunnattu ylöspäin, joten ne 

valaisevat enemmän taivasta kuin ympäröivää 

maisemaa.  Päiväsaikaan taivaan valoisuus on niin suuri, 

ettei lentoestevalon kirkkaus pysty nousemaan 

häiritsevän voimakkaaksi taustavaloon nähden. Pilvisellä 

säällä valot voivat jonkin verran heijastua pilvissä, mikä 

erottuu erityisesti pimeään aikaan. Päiväsaikaan 

huonolla kelillä valot eivät näy kauas runsaan pilvisyyden 

ja sateen takia. Korkeisiin voimaloihin vaaditaan yöllä 

vilkkuva valkoinen valo, joka on paljon päivävaloja 

himmeämpi. Valon vilkkuminen muuten pimeässä 

näkymässä voidaan kuitenkin kokea häiritsevänä 

tekijänä. 

Talon hälytyslaitteisto on GSM-pohjainen. Alueella on jo 
nytkin ongelmia puhelinyhteyksissä. Rakennettujen 
tuulivoimaloiden lähialueilla on todettu suuria 
heikennyksiä TV- ja puhelinyhteyksissä. 

Vaikutuksista GSM-yhteyksiin on vastattu vastineessa 
Niemelöille. 

Voimalat on sijoitettu siten, että meluvaikutukset tulevat 
esiintymään juuri mielipiteen esittäjän suunnalla (yleinen 
vallitseva tuulensuunta alueella).  

Tuulivoimatoimijan ensisijainen intressi on toimia 
yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa siten, 
että molempien edut tulevat huomioiduiksi. 
 

Kaavaluonnosta varten laaditun tuulivoimaloiden 
meluselvityksen melumallinnusten perusteella melutasot 
sikalan ja sen yhteyteen rakennusluvitetun 
asuinhuoneiston kohdalla jäävät alle 
asuinrakentamiseen käytettävien ulkotason 
suunnitteluohjearvojen yöllä 40 dB ja päivällä 45 dB sekä 
lausuntokierroksella olleen tuulivoimaloiden 
meluasetuksen pysyvän asutuksen ohjearvojen yöllä 40 
dB ja päivällä 45 dB. Kaavaehdotusta varten 
tuulivoimaloiden sijaintia tarkistetaan vielä. 

 

Lisäksi hanke hankaloittaa maatalousyrityksen Kaavoituksella ei ole tarkoitus hankaloittaa alueella 
toimivien yritysten toimintaa tai 



 

 

laajentamista (tarveharkintakäsittely rakennusluville kaava-
alueella). 

laajennusmahdollisuuksia. 
 
Kunnanhallitus päätti määrätä kaava-alueelle MRL 
138§:n mukaisen rakennuskiellon kaavan laadinnan 
ajaksi. Rakennuskiellon tarkoituksena on antaa 
suunnittelurauha ja varmistaa alueen säilyminen 
muuttumattomana suunnittelun ajan. Rakennuskielto ei 
koske vähäisiä korjaus- ja muutostöitä, rakennusten 
laajennuksia tai hankkeita, joilla on voimassa oleva 
poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. 

Santaporsas Oy huomauttaa edelleen, että suunnitellut 
voimalat sijaitsevat liian lähellä sikalarakennusta 
vaarantaen elinkeinon. 

 

1. Välke ja melu ovat riskitekijöitä pitkähäntäisille 
porsaille. Jopa ulkomailla ollaan huolestuneita 
hännistä, vaikka ne ovatkin typistettyjä: 

http://landbruksavisen.dk/svin/vindm%C3%B8ller-
p%C3%A5-vej-landmand-bekymret-sine-dyr 

Eläinten hyvinvointi ei tule lisääntymään tuulivoiman 
myötä. Puhutaan tuulivoimalan välkevaikutuksista, jonka 
arvioidaan olevan max. vain 8 h/a tällä alueella. 
Mainitsematta jää kuitenkin lennonestovalojen häiritsevä 
valo, johon pyydämme teitä tutustumaan sivustoilla 

https://www.youtube.com/watch?v=eizQ 
Nvd084&list=UUB40flgPPy7f7pctFdgtQgg 

https://www.youtube.com.watch?v=3XljnWxsVrw 

 

Santaporsas Oy:n lausunnon liitteenä olevan 13.8.2014 
päivätyn lausunnon tuulivoimalan aiheuttamista melu- ja 
vilkkumisvaikutuksista sikojen hyvinvointiin ja 
tuotantoon mukaan taustamelu 80 – 90 dB voi aiheuttaa 
ongelmia. Valtioneuvoston asetuksen sikojen suojelusta 
(Eläinsuojelulaki (247/1996)) mukaan siat eivät saa olla 
jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä 
(dB(A)). Kaavaluonnoksen melumallinnuksen mukaan 
ulkomelutaso Santaporsas Oy:n tuotantorakennuksen 
kohdalla on noin 37 dB, mistä johtuen 
tuulivoimahankkeen meluhaitan läheisen sikatilan 
eläimiin ja niiden hyvinvointiin arvioidaan olevan pieni. 

 Lisäksi on huomioitava seinärakenteiden 
ääneneristävyys. Tämän perusteella voidaan todeta, 
etteivät kaavaluonnoksessa esitetyt tuulivoimalat aiheu-
ta porsaille tai sikalan työntekijän asunnolle suunnit-
teluohjearvot ylittävää melua. 

2. Esitetty kartta ei ole aivan tasalla. 2013 tehty uusi 
sikala ei näy kartoissa. Kun mitataan etäisyyksiä, niin 
voidaan todeta, että tuulivoimalalle varatun alueen 
(TV-alue) rajasta on matkaa Santaporsaan kiinteistön 
rajalle vain noin 470 m. Etäisyys tv-alueen rajasta 
sikalarakennukseen on noin 550 m. 

Kartta-aineistona on käytetty uusinta saatavilla olevaa 
Maanmittauslaitoksen virallista kartta-aineistoa. 

3. Alueen matkapuhelinyhteydet ovat heikot. Osa sikalan 
hälytyksistä on GSM –pohjaisia. Elinkeinon kannalta 
on siis äärimmäisen tärkeää turvata olemassa olevat 
yhteydet. Tuulivoimaloiden myötä TV- ja 
puhelinyhteyksien on todettu heikentyvän monin 
paikoin. Miten tämä voidaan estää? 

Vaikutuksista TV- ja GSM-yhteyksiin on vastattu 
vastineessa Niemelöille. 

4. Mahdolliset uudet rakentamishankkeet vaikeutuvat. 
Tontin arvo heikkenee. 

Kaavoituksella ei ole tarkoitus hankaloittaa alueella 
toimivien yritysten toimintaa tai 
laajenemismahdollisuuksia. 

 
Kunnanhallitus päätti määrätä kaava-alueelle MRL 
138§:n mukaisen rakennuskiellon kaavan laadinnan 
ajaksi. Rakennuskiellon tarkoituksena on antaa 
suunnittelurauha ja varmistaa alueen säilyminen 
muuttumattomana suunnittelun ajan. Rakennuskielto ei 
koske vähäisiä korjaus- ja muutostöitä, rakennusten 
laajennuksia tai hankkeita, joilla on voimassa oleva 
poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. 

5. Sikalan yläkerran huoneiston asumismukavuus 
heikkenee oleellisesti. 

Kaavaluonnosta varten laaditun tuulivoimaloiden me-
luselvityksen melumallinnusten perusteella melutasot 
sikalan ja sen yhteyteen rakennusluvitetun asuinhuo-
neiston kohdalla jäävät alle asuinrakentamiseen käytet-
tävien ulkotason suunnitteluohjearvojen yöllä 40 dB ja 
päivällä 45 dB sekä lausuntokierroksella olleen tuulivoi-
maloiden meluasetuksen pysyvän asutuksen ohjearvojen 
yöllä 40 dB ja päivällä 45 dB. 

5. Ruslan Panchenko 3.3.2015 

Mielipiteen esittäjän työpaikka ja asunto ovat liian lähellä Kaavaluonnosta varten laaditun tuulivoimaloiden me-

http://landbruksavisen.dk/svin/vindm%C3%B8ller-p%C3%A5-vej-landmand-bekymret-sine-dyr
http://landbruksavisen.dk/svin/vindm%C3%B8ller-p%C3%A5-vej-landmand-bekymret-sine-dyr
https://www.youtube.com/watch?v=eizQ%20Nvd084&list=UUB40flgPPy7f7pctFdgtQgg
https://www.youtube.com/watch?v=eizQ%20Nvd084&list=UUB40flgPPy7f7pctFdgtQgg
https://www.youtube.com.watch/?v=3XljnWxsVrw
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247


 

 

tuulivoimaloita. Asunto sijaitsee yläkerrassa, josta on 
suorat näköyhteydet tuulivoimaloihin. Mielipiteen esittäjä 
pelkää välkettä ja melua, jolle altistuu 24 h/vrk. 

luselvityksen melumallinnusten perusteella melutasot 
sikalan ja sen yhteyteen rakennusluvitetun asuinhuo-
neiston kohdalla jäävät alle asuinrakentamiseen käytet-
tävien ulkotason suunnitteluohjearvojen yöllä 40 dB ja 
päivällä 45 dB sekä lausuntokierroksella olleen tuulivoi-
maloiden meluasetuksen pysyvän asutuksen ohjearvojen 
yöllä 40 dB ja päivällä 45 dB. 
 
Suomessa ei ole määritelty välkkeen raja- tai ohjearvoja, 
mutta suositellaan käyttämään muiden Euroopan 
maiden raja-arvoja. Esimerkiksi Tanskassa on 
ohjeistuksena annettu, että vuotuinen todellinen 
välkemäärä ei saa ylittää 10 tuntia vuodessa asutukselle. 
Ruotsissa käytännön laskelmissa on ohjeellisena arvona 
8 tuntia vuodessa asutukselle. Välkemallinnuksen 
perusteella välkettä voi esiintyä sikalarakennuksen 
yhteydessä 14,5 tuntia vuodessa myöhään syksyllä ja 
talviaikaan, kun auringon säteet suuntautuvat 
tuulivoimalan liikkuvien lapojen takaa katselupisteeseen. 
Välkettä ei esiinny pilvisellä säällä tai tuulivoimaloiden 
ollessa pysähtyneenä. Välkevaikutuksia ei voi esiintyä 24 
h/vrk. 

6. Sergii Panchenko 3.3.2015 

Suunnitellut voimalat ovat liian lähellä mielipiteen esittäjän 
asuntoa ja työpaikkaa, joten hän on huolissaan tuulivoiman 
aiheuttamista haitoista, melu ja välke. 

Hänen työpaikkansa sijaitsee alle 1 km päässä (Santaporsas 
Oy) lähimmästä tuulivoimalasta ja hän tulee asumaan 
tulevaisuudessa ko. yrityksen osoitteessa eli tulee olemaan 
24 h/vrk tuulivoimalan läheisyydessä. Ikkunasta on suora 
näköyhteys tuulivoimaloihin. 

Vastine on annettu vastineessa Ruslan Panchenkon 
mielipiteeseen. 

7. Raili Saarikko  3.3.2015 

Nähtyään ja kuultuaan (Youtube) tuulivoimaloiden 
aiheuttamaa melua, välkettä ym. alueiden asukkaiden 
kokemuksia mielipiteen esittäjän kanta on seuraava: 

- suunnitelman mukaiset voimat tulevat liian lähelle 
muistuttajan kiinteistöä 

- melutaso liian kovaa, välkehaitat 

- jopa 5 km:n etäisyydellä haittaavat television ym. 
näkyvyyttä, puhelinliikenne häiriintyy 

- kiinteistön arvo laskee – tuskin kukaan ostaa 

Lisäksi mielipiteen esittäjä ei ole löytänyt vastausta 
kysymykseen, mitä punkalaitumelaisasukas ko. hankkeesta 
hyötyy. 

Kaavaluonnoksen lähimmästä ohjeellisesta tuulivoimalan 
paikasta on etäisyyttä Saarikkoon noin kilometrin verran. 
Kaavaehdotusta varten tuulivoimaloiden sijaintia 
tarkistetaan vielä. Saarikon kiinteistön rakennusten 
luokitus on tarkistettu Punkalaitumen kunnasta ja 
kiinteistörekisteristä.  

Kaavaluonnosta varten laaditun tuulivoimaloiden 
meluselvityksen melumallinnusten perusteella melutasot 
Saarikon kohdalla jäävät alle lomarakentamiseen 
käytettävien ulkotason suunnitteluohjearvojen yöllä 35 
dB ja päivällä 40 dB. 

Kaavaluonnosta varten laaditun tuulivoimaloiden 
välkeselvityksen välkemallinnusten perusteella Saarikon 
kesäpaikan pihapiirin kohdalla vuotuinen välkemäärä on 
noin 12 tuntia vuodessa. Näkyvyysanalyysin perusteella 
tuulivoimaloista näkyy osia pihapiiriin.  Pihapiiri sijaitsee 
peltojen välisellä metsäsaarekkeella, jonka metsää on 
äskettäin hakattu. Näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan 
muodostuu. Puusto osittain rajoittaa näkymiä. Hakatun 
metsän kasvaessa näkymät tuulivoimaloiden suuntaan 
muuttuvat rajoittuneiksi tai mahdollisesti estyvät 
kokonaan. Suomessa ei ole määritelty välkkeen raja- tai 
ohjearvoja, mutta suositellaan käyttämään muiden 
Euroopan maiden raja-arvoja. Esimerkiksi Tanskassa on 
ohjeistuksena annettu, että vuotuinen todellinen 
välkemäärä ei saa ylittää 10 tuntia vuodessa asutukselle. 
Ruotsissa käytännön laskelmissa on ohjeellisena arvona 
8 tuntia vuodessa asutukselle. 

Vaikutuksesta kiinteistön arvoon on vastattu vastineessa 
Ilpo Jalasjoelle ja allekirjoittaneille. Vaikutuksista TV- ja 
GSM-yhteyksiin on vastattu vastineessa Niemelöille. 

Kunta voi verottaa tuulivoimaa kiinteistöverotuksen 
kautta saaden alueelle tuloja. Jos kaavalla estetään tai 



 

 

haitataan kohtuuttomasti maanomistajan nykyistä 
maankäyttöä tai oikeusvaikutteisella kaavalla 
suunniteltua maankäyttöä, on maanomistaja oikeutettu 
korvauksiin. Tuulivoimalaitoksen perustaminen johtaa 
korvauksiin esim. silloin kun tie tai voimajohto 
rakennetaan toisen maa-alueen kautta. Energiayhtiöt 
voivat maksaa vuokria ja haitan korvauksia myös 
naapurimaanomistajille yksityisoikeudellisen sopimuksen 
mukaan. Mahdollisia korvauskysymyksiä ei ratkaista 
osayleiskaavassa. Mielipiteen esittäjän kiinteistölle ei 
sijoitu uusia teitä eikä voimaloita. 

8. Ilpo Jalasjoki ja 20 allekirjoittanutta Korpialhontien ja Korpialhonpolun asukasta ja loma-asukasta 

Etäisyys asunnoista: 

Nähtävillä olevassa kaavaluonnoksessa lähin tuulivoimala 
voi minimissään sijaita noin kilometrin päässä 
asumuksistamme. Allekirjoittaneet vaativat, että kaikki 
Isosuon voimalat sijoitetaan rakennusaloineen kaakko-
luodesuunnassa kulkevan ns. välitien eteläpuoleiselle 
alueelle turvesuon reunaan. Tarvittaessa yksi voimala on 
jätettävä pois. 

STM on maakuntakaavoitusta koskevissa lausunnoissaan 
esittänyt käsityksenään, että koska kaavoituksen 
yhteydessä ei vielä tiedetä todellisia sijaintipaikkoja, 
voimaloiden tyyppejä, melupäästöjä eikä niiden kokoa, olisi 
niissä puskurivyöhykkeenä käytettävä aina vähintään 2,0 
kilometriä. 

Raahen kaupunginvaltuusto teki viime vuonna 
kansalaisaloitteen pohjalta päätöksen, jonka mukaan 
kaupunginalueella tuulivoimaloita ei saa sijoittaa alle 
kahden kilometrin päähän asumisista. Useat muut 
länsirannikon kunnat ovat sen jälkeen tehneet vastaavan 
linjauksen. Perusteluina, että kaupungin on kohdeltava 
asukkaitaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti riippumatta 
siitä, millä alueella he asuvat. Tavoitteena on kielteisten 
vaikutusten jääminen mahdollisimman vähäisiksi.  

Esimerkit osoittavat, kuinka vastuulliset viranomaiset 
kantavat huolta kansalaistensa hyvinvoinnista. 

Mielipiteen esittäjä viittaa Sosiaali- ja terveysministeriön 
antamaan lausuntoon muiden maakuntien 
maakuntakaavoituksesta ja näissä lausunnoissa 
mainittuun kahden kilometrin suojaetäisyyteen. Sosiaali- 
ja terveysministeriön Internet-sivulla julkaistussa 
ministeriön ylitarkastaja Vesa Pekkolan haastatteluun 
perustuvassa artikkelissa 2 km:n etäisyyttä on 
luonnehdittu seuraavasti:  

”Paras keino ehkäistä meluhaittoja on rakentaa 
voimalat riittävän kauas asutuksesta. Julkisuudessa 
näkynyt kahden kilometrin etäisyys ei silti ole 
mikään ministeriön asettama minimietäisyys, vaan 
se jäi elämään kahteen maakuntakaavaan 
annetusta lausunnosta. Pekkolan mukaan 
suunnittelun lähtökohtana pitää kuitenkin olla 
sisämelutasojen pysyminen terveydensuojelulain 
mukaisina.” (Eri erityiskohtelua tuulivoimamelulle 
17.11.2014, 
http://www.stm.fi/ylakulma/artikkeli/-
/view/1895934). 

Viitattujen lausuntojen jälkeen on julkaistu muun 
muassa neljän ministeriön yhteistyössä valmisteltu 
tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti sekä 
tuulivoimaloiden melutasojen säätelyä selvittäneen 
työryhmän loppuraportti, joissa molemmissa on 
katsottu, että kiinteiden metrimääräisten 
suojaetäisyyksien käyttö ei ole perusteltua 
tuulivoimamelun säätelyssä. Työryhmien mukaan 
tuulivoimamelua on säänneltävä desibelimääräisten 
äänenvoimakkuuden raja-arvojen kautta. 

Isosuon osayleiskaavan tuulivoimaloiden aiheuttama 
melu on mallinnettu Ympäristöministeriön ohjeiden 
mukaisesti ja suunnittelussa on noudatettu 
Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvoja (ohje 
2/2012). 

Tuulivoimaloiden sijoittumista tarkistetaan 
kaavaehdotusta varten. 

Melumallinnuksen epävarmuus: 

Ympäristöministeriön antamat mallinnusohjeet eivät 
huomioi riittävästi melun syntyyn ja leviämiseen liittyviä 
epävarmuustekijöitä, kuten useat käyttöajan 
tuulivoimaloiden melumittaukset todistavat. 
Mallinnuksella saadaan aivan liian pieniä desibeliarvoja, 
joihin suojaetäisyydet perustuvat. Ainakin 15 hankkeessa 
on todettu ääniongelmia. Panu Maijalan väitöskirjan 
mukaan Suomessa käytössä oleva melumallinnuksen 
tietokoneohjelma on tarkka vain 400 metriin asti. 
Esimerkkinä mainitaan Raahen Kopsa, jossa ongelmia on 
ollut jo puolitoista vuotta, vaikka melumallinnuksen 
mukaan missään lähiasunnossa ei ulkomelun 35 dB pitänyt 
ylittyä, mutta työterveyslaitoksen tekemissä mittauksissa 

 

Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen oppaassa 
mainituista häiritsevyyskorjauksista on todettava, että 
niitä ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten 
meluun, sillä häiritsevimpien ominaisuuksien 
(amplitudimodulaatio) esiintyminen on paikallisista 
olosuhteista ja voimalatyypistä riippuva ilmiö. Ilmiötä ei 
pysty mallintamaan etukäteen, vaan se pystytään 
varmistamaan ainoastaan käytönaikaisilla 
melumittauksilla. Lisäksi melutason alhaisemmat 
suunnitteluohjearvot huomioivat jo tuulivoimalaitosten 
melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. 
Amplitudimodulaatio tulee tarkistaa aina 

http://www.stm.fi/ylakulma/artikkeli/-/view/1895934
http://www.stm.fi/ylakulma/artikkeli/-/view/1895934


 

 

toteutunut ulkomelutaso oli kuitenkin lähimmässä talossa 
keskimäärin 45-50 dB. Vastaavanlaisia ristiriitaisia arvoja 
on mitattu useilla paikkakunnilla. 

Yksi syy poikkeavuuteen on amplitudimodulaation äänen 
häiritsevyyttä lisäävä ominaisuus eli sykkivä, nopeasti noin 
sekunnin välein vaihteleva, jymähtävä ääni, jota esiintyy 
yleisesti 3 MW:n ja suurempien voimaloiden yhteydessä. 
Ilmiö syntyy sääolosuhteiden vaikutuksesta ja pitkien 
lapojen pyörimisliikkeestä eri ilmakerroksissa. Raahen 
Kopsassa mitattiin hetkittäin sekä ulko- että sisämelussa 
erittäin voimakas, alle sekunnin välein toistuva jopa 10-15 
dB humahteleva sykintä, joka kuulosti erittäin häiritsevältä. 

Pelkästään amplitudimodulaatiosta johtuen 
laskentamalleihin tulisi lisätä 5 dB, jotta päästäisiin 
lähemmäksi todellisia, mitattuja lukemia. Ääniasteikon 
logaritmisuudesta johtuen 5 dB lisäys tarkoittaa 
suojaetäisyyksien lähes kaksinkertaistumista. Mielipiteen 
esittäjät vaativat Isosuon hankkeen melumallinnuksessa 
käytettäväksi 5 dB:n korjausta ja melumallinnuksen 
tekemistä juuri sille voimalatyypille ja –koolle, joka 
hankkeeseen lopullisesti valitaan. 

Ääniasiantuntija Vesa Viljasen (Promethor Oy) tekemien 
käytännön mittausten mukaan mallinnuksen ja toteuman 
ero johtuu amplitudimodulaation lisäksi valmistajien 
antamien lähtöarvojen epäluotettavuudesta, äänen 
kapeakaistaisuudesta ja useiden voimaloiden 
yhteisvaikutuksesta. Bassomelu vaimenee huonosti ja 
kantautuu kauas. Tavanomainen ääni vaimenee kilometrin 
matkalla ilmakehässä noin 6-9 dB, mutta 100 Hz:n 
bassoääni vain puoli desibeliä- Tämän huomaa nuorison 
ajaessa stereoiden bassoäänen kuuluessa selvimmin. 
Bassotaajuuksia on käytetty perinteisesti myös laivojen 
sumusireeneissä, jotka kuuluvat 10-20 km päähän. 

Koska em. korjauksia ei ole huomioitu, Isosuon 
melumallinnukset eivät anna oikeaa kuvaa todellisesta 
käyttöajantilanteesta ja melu tulisi häiritsemään vain 
kilometrin päässä sijaitsevia asuntoja. 

projektikohtaisesti.  

Ympäristöministeriön tuulivoimaloiden 
melumallinnusohjeen mukaan ”melun 
impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän 
(amplitudimodulaatio) vaikutukset sisältyvät 
lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön 
takuuarvoihin. 

Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan 
kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun 
impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän 
(amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan, että 
kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan 
ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin. Melun 
kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 
dB:n korjaus tehdään vain silloin, jos erityispiirteet ovat 
kuultavissa melulle altistuvassa kohteessa ja 
tuulivoimalan melupäästön tiedetään sisältävän 
kapeakaistaisuutta. Osayleiskaavassa tutkitut laitosmallit 
eivät valmistajan toimittamien tietojen mukaan aiheuta 
kapeakaistaista melua.  

Työterveyslaitoksen selvityksessä on todettu 
tuulivoimalaitosten melun häiritseväksi kokevien 
ihmisten osuuden kasvavan voimakkaasti, kun melutaso 
ylittää LAeq 40-45 dB. Sekä ympäristöministeriön ohjeessa 
4/2012 että luonnosvaiheessa olevassa Valtioneuvoston 
asetuksessa on yöajan ohjearvona asuinalueilla LAeq 40 
dB. Mallinnetut ulkomelutasot ovat lähimmissä melulle 
altistuvissa kohteissa (Parpo, Perälä, Santakangas ja 
Suopelto) 30,3-33,9 dB. 

Osayleiskaavassa määrätään, että ”Tuulivoimaloiden 
rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja 
varjostusselvitykset valitulla voimalatyypillä. Ennen 
rakennusluvan myöntämistä tulee varmistaa, etteivät 
voimalat aiheuta ympäristöministeriön 
suunnitteluohjearvojen keskiäänitasoja ylittävää melua.” 

 

Sisämelu: 

Asunnon sisään kuuluvaa melua on rajoitettu asetuksella. 
Asumisterveysohjeessa annetut sisämelun raja-arvot 
perustuvat siten lakiin ja niitä on ehdottomasti 
noudatettava. Uusi asetus tulee määrittämään sisämelun 
enimmäisarvoksi 25 dB. Se tulee useissa tapauksissa 
määrääväksi sijoitettaessa voimaloita asuntojen 
läheisyyteen. Asia on kuntien kannalta tärkeä, koska 
kuntien terveysviranomaisten lakiin perustuva velvollisuus 
on valvoa asetuksen toteutumista. Mikäli voimalat 
sijoitetaan liian lähelle asuntoja ja sisämeluraja ylittyy, 
kunnan viranomainen joutuu virkavastuulla antamaan 
määräyksen rajoittaa tai jopa pysäyttää voimaloiden 
toiminnan. 

 

Kaavaluonnosta varten mallinnetut ulkomelutasot ovat 
lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa (Parpo, Perälä, 
Santakangas ja Suopelto) 30,3 - 33,9 dB, mikä tarkoittaa 
sitä, että normaalia rakennustapaa vastaava 
ilmaääneneristys riittää vaimentamaan ulkomelun 
sisätiloissa alle Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 
raja-arvojen ja pienitaajuisen melun 
Asumisterveysohjeessa määriteltyjen ohjearvojen, jotka 
perustuvat Terveydensuojelulain (736/94) 
sisältövaatimuksiin. Normaalia rakentamistapaa 
vastaava ilmaääneneristävyys vaimentaa ulkomelun niin, 
että sisämelu jää edellä kuvatuissa kohteissa myös alle 
lausunnossa mainitun uuden asetuksen määrittämän 
sisämelun enimmäisarvon 25 dB. 

Pienitaajuisen melun tarkastelu on tehty soveltaen DSO 
1284 mukaista menetelmää Ympäristöministeriön 
2/2014 ohjeen mukaisesti. 

Pienitaajuinen melu laskettiin viiteen 
reseptoripisteeseen. Ulkomelutasot ovat kaikilla 
terssikaistoilla Asumisterveysohjeen sisätilojen 
ohjearvoa pienemmät tai ohjearvon tasalla. Tulokset 
osoittavat, että normaalia rakennustapaa vastaava 
ilmaääneneristys riittää vaimentamaan 
tuulivoimalaitosten pienitaajuisen melun ohjearvon alle 
sisätiloissa. 

Mikäli haittoja kuitenkin ilmenee, on 



 

 

terveysviranomaisella virkansa nojalla mahdollista tehdä 
tai teettää tarvittavat selvitykset ja mittaukset ja arvioida 
niiden tulosten perusteella tarvetta rajoittaa 
voimalaitosten toimintaa. 

Välke: 

Auringon paistaessa voimalan takaa aiheutuu valon ja 
varjon vilkkumista eli välkettä. Tällöin roottorin lapojen 
pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua 1-3 
kilometrin päähän. Korpialhontieltä katsottuna voimalat 
sijaitsevat etelä-länsisuunnassa eli juuri siellä, mistä 
suunnasta aurinko paistaa. Pahimmillaan siiven heittämä 
varjo voi pyyhkäistä kesäaikaan sekunnin välein 
lähiasuntojen pihan tai olohuoneen lattian poikki. 
Välkkeestä aiheutuvan haitan ovat kokeneet erittäin 
häiritseväksi esimerkiksi Huittisten kahden tuulivoimalan 
ympäristön asukkaat mm. auringon paistaessa alhaalla 
sekä pihalla että sisällä välkkyy, kaihtimet eivät auta. Välke 
kaksinkertaistuu, kun se heijastuu piharakennusten 
katoista. 

Sama ongelma tulee koskemaan Rambollin mallinnuksen 
mukaan Isosuon lähiasukkaita. Tällöin saattaa olla kyse 
naapuruussuhdelaissa tarkoitetusta kohtuuttomasta 
rasituksesta, jolloin voimaloille tarvitaan ympäristölupa. 

 

 

Vaikkei Suomessa ole annettu ohjearvoa välkkeelle, 
Ympäristöministeriö suosittelee käyttämän apuna 
muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. 
Esimerkiksi Tanskassa on ohjeistuksena annettu, että 
vuotuinen todellinen välkemäärä ei saa ylittää 10 tuntia 
vuodessa. Ruotsissa välkevaikutukset on rajoitettava 8 
tuntiin vuodessa. 

Tuulivoimaloista aiheutuvan välkkeen esiintymisalue ja -
tiheys laskettiin EMD WindPRO 2.9. –ohjelman Shadow –
moduulilla, joka laskee kuinka usein ja minkälaisina 
jaksoina tietty kohde on tuulivoimaloiden luoman 
liikkuvan varjon alaisena. Kaavaluonnosta varten tehdyn 
välkemallinnuksen mukaan Korpialhontien asuintaloilla 
välkevaikutukset jäävät selvästi alle 8 tuntiin vuodessa. 
Isosuon tuulivoimahankkeessa kahden asuintalon (C 
Santakangas ja F Pirttimäki) kohdalla vuotuinen 
välkemäärä on hieman yli 8 tuntia. Pohjoispuolella 
sijaitsevan tuotantorakennuksen, jonka yhteydessä 
sijaitsevaan siipirakennukseen on annettu rakennuslupa 
varastotilan muuttamiseksi sikalatyöntekijän 
asuinrakennukseksi (piste H), kohdalla vuotuinen 
välkemäärä on noin 14,5 tuntia. Santakankaan 
asuinrakennuksen kohdalla välkettä voi esiintyä loka-
helmikuussa. Kaakkoispuolella sijaitsevan Pirttimäen 
kohdalla välkkeen mahdollinen esiintyminen ajoittuu 
ennen auringonlaskua huhtikuun alusta syyskuun 
alkuun. Pohjoispuolella sijaitsevan tuotantorakennuksen 
kohdalla välkettä voi esiintyä myöhään syksyllä ja 
talviaikaan. Välkeilmiö on säästä riippuvainen. Välkettä 
ei esiinny, kun aurinko on pilvessä tai tuulivoimala ei ole 
käynnissä. Pisimmälle varjo ulottuu, kun aurinko on 
matalalla aamulla ja illalla. 

Osayleiskaava pyritään laatimaan siten, ettei 
ympäristöluvalle olisi tarvetta. Ympäristölupamenette-
lystä päättää kuitenkin ympäristöviranomainen. 

Kiinteistön arvon aleneminen: 

Tuulivoimaloiden vaikutuksesta lähialueiden kiinteistöjen 
arvoon on tehty monia tutkimuksia, jotka ovat yleisesti 
osoittaneet, että asuinkiinteistöjen arvot ovat laskeneet 
10-30 % 2-3 km etäisyydelle asti. Ostajat pelkäävät 
tuulivoimalan ääntä ja maisemahaittaa. Kuva-animaatiot 
Isosuolta osoittavat, kuinka massiivisia ja hallitsevia 
voimalat ovat verrattuna ympäristöönsä. Mielipiteen 
esittäjät vaativat, että voimaloiden näkyvyydestä tehdään 
vielä säähavaintopalloanalyysit. 

Mielipiteen esittäjät kokevat tilanteensa 
epäoikeudenmukaiseksi. Jotkut Isosuon tuulivoima-alueen 
asunnot voivat menettää markkina-arvonsa kokonaan, 
mikäli voimaloita ei siirretä kauemmaksi. Suomessa ei vielä 
ole ennakkotapauksia korvausvelvollisuudesta, mutta 
lähivuosina niitä on varmasti tulossa oikeusistuimista. 

Suomessa tuulivoimaloiden vaikutusten kiinteistön 
arvoon ei ole tutkittu juurikaan. Muissa maissa tehtyjen 
tutkimusten mukaan vaikutusta kiinteistöjen arvoon ei 
voida yksiselitteisesti osoittaa tai vaikutus on ollut 
vähäinen.  

Tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on 
käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens 
påverkan på människors intressen.  Henningsson (2012) 
on tutkimuksessaan vertaillut viittä vuosina 2000 - 
2009  tehtyä  tutkimusta  tuulivoiman  vaikutuksesta  kiin
teistön  arvoon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyssä 
tutkimuksessa tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta 
kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille sen, että 
maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin 100 
- 200 metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan 
merkityksettömästi.  Henningsonin ym. (2012) mukaan 
on olemassa vain vähän selvityksiä, joissa olisi tutkittu 
kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston 
rakentamista alueelle. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty 
tutkimus, jossa analysoitiin 42 000 pientalomyyntiä 
viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta.  Näitä 
verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, 
tarkoituksena selvittää, vaikuttaako tuulivoimaloiden 
läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. 



 

 

Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo todettiin 
laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, 
että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta 
tai epäsuorasta vaikutuksesta.  Tutkimuksessa ei voitu 
näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi 
vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen.  

Saksassa Stuttgartin seudulla useissa kunnissa tehdyn 
selvityksen mukaan tuulivoimaloilla ei ole havaittu 
vaikutusta kiinteistöjen arvonalenemiseen, ja Pohjois-
Saksassa vastaavanlaisessa selvityksessä kiinteistön 
arvojen alennus arvioitiin olevan 0,5 - 0,8 %. Saksassa 
tehtyjen selvitysten perusteella ei voida todeta 
suoraviivaisesti, että tuulivoimalahankkeen 
toteutuminen aiheuttaisi suoraan lähikiinteistöille 
arvonalennusta.  

Yhdysvalloissa laaditussa tutkimuksessa (Berkeley 
National Laboratory 2013) tarkasteltiin tuulivoimaloiden 
vaikutuksia kiinteistöjen arvoon yhteensä 50 000 
kiinteistön osalta 67 eri tuulipuiston 
alueella.  Tutkimuksessa ei havaittu tilastollista 
merkittävyyttä tuulivoimaloiden vaikutuksista 
kiinteistöjen arvoon riippumatta siitä, olivatko 
tuulivoimalat suunnitteilla, rakenteilla tai jo rakennettu. 

Liikkuminen voimala-alueella: 

Isosuon kaavaluonnoksessa todetaan, että alueella säilyy 
jokamiehen oikeudet ja metsästys sallitaan. Kuitenkin 
suurimmat laitevalmistajat kuten Vestas suosittelevat 
liikkumisen rajoittamista 400 metrin säteellä voimalasta. 
Honkajoen tuulivoima-alueella on vastoin lupauksia 
ilmestynyt liikkumista rajoittavat kieltotaulut. 
Lappeenrannan Muukosta on tehty useita ilmoituksia 
tuulivoimaloista ulkoilijoiden niskaan tippuvista jäistä. 
Voimalan edustajan mukaan alueella liikkuvat eivät 
noudata siellä olevia kieltotauluja ja muistuttaa, että 
tietyllä säällä kaikkiin rakennelmiin muodostuu jäätä ja sen 
putoamista täytyy jokaisen varoa. 

Kumpi on vastuussa mahdollisista onnettomuuksista 
Isosuon voimala-alueella, tuulivoimayhtiö vai kunta, joka 
sallii kaavassa alueen vapaan käytön? 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä 
tuulivoimaloihin liittyvät henkilövahingot ja 
onnettomuudet ovat poikkeuksetta tapahtuneet 
rakentamisvaiheessa, huoltojen aikana ja kuljetusten 
yhteydessä projekteissa työskennelleille henkilöille. 
Suomessa tilastoiduissa onnettomuuksissa ei ole 
aiheutunut onnettomuuksia sivullisille, joten 
turvallisuudesta keskusteltaessa on turvauduttava 
todennäköisyyslaskentaan. 
 
VTT:n johtava tutkija Petteri Antikainen on todennut, 
että onnettomuudet ovat poikkeuksellisia tapahtumia. 
Maailmalla on tällä hetkellä noin 150 000 tuulivoimalaa 
ja tällaisia tapauksia raportoidaan hyvin harvoin. 
Onnettomuudet ovat lähinnä tapahtuneet voimaloille, 
joissa on käytetty vanhaa teknologiaa. Hankkeessa 
käytettävät tuulivoimalat tulevat olemaan 
tyyppisertifioituja. Tuulivoimalamallin tyyppisertifiointi 
tarkoittaa, että sille on myönnetty jokin kansainvälisistä 
tuulivoimalasertifikaateista, joita ovat mm. IEC 61400-
22/IEC WT 01 ja GL-IV-1/GL-IV-2.   Voimalan sertifioinnin 
suorittaa ulkopuolinen taho, kuten DNV GL tai TÜV ja se 
vaatii tarkkaan määritellyn monivaiheisen prosessin. 
Tyyppisertifiointi varmistaa, että voimalan suunnittelu, 
valmistus, komponentit ja dokumentointi vastaavat 
standardissa määritettyä tasoa. Samalla voidaan 
vakuuttua, että turvallisuuteen liittyvät asiat on 
huomioitu kaikilla mainituilla osa-alueilla. 

Tuulivoimat voidaan varustaa 
jääntunnistusjärjestelmällä, mikä mahdollistaa jään 
havaitsemisen. Tuulivoimalan omistaja vastaa 
turvallisuudesta, jolloin omistajan velvollisuutena on 
varoittaa tuulivoimalan riskeistä. Lumen ja jään 
putoamisvaarasta ilmoitetaan varoituskyltein. 
Tarvittaessa voidaan myös asettaa mahdollisia 
varoitusvaloja, jotka ilmaisevat vaarasta olosuhteiden 
ollessa mahdolliset jään kertymiselle. 

Häiriöt TV-kuvassa ja matkapuhelinliikenteessä: 

Viestintävirasto tilasi kesällä 2014 VTT:ltä selvityksen 

Vaikutuksista TV- ja GSM-yhteyksiin on vastattu 
vastineessa Niemelöille. 



 

 

tuulivoimaloiden vaikutuksista antennitelevision 
vastaanottoon sekä matkaviestinverkkoihin. Tutkimuksen 
mukaan TV:n vastaanotto-ongelmat ilmenevät pahimpina 
lähettimestä katsottuna tuulivoimapuiston takana, mutta 
myös edessä ja sivuilla. 

On ilmennyt, että vastuukysymykset eivät 
häiriötapauksissa ole selviä. Asukas joutuu yksin 
taistelemaan oikeuksistaan Digitan ja voimayhtiön juristeja 
vastaan. Toteutuneilla tuulivoima-alueilla onkin jo 
käynnissä useita riitoja. Joissakin tapauksissa kunta on 
luvannut kustantaa lisälähettimet signaalin 
vahvistamiseksi. 

Tiedottaminen ja kansalaisten kuuleminen: 

Punkalaitumen kunnan taholta on monessa yhteydessä 
korostettu avoimuutta ja kuntalaisten kuulemista. 
Lehtikirjoitusten ja voimayhtiön välttelevien vastausten 
vuoksi on kuitenkin pelättävissä, että Isosuolle 
suunnitellaankin puheena olleita 3 MW:n voimaloita lähes 
kaksi kertaa suurempia 5 MW:n voimaloita. Mikäli näin on 
mielipiteen esittäjät tulevat varmuudella valittamaan 
hallinto-oikeuteen perustelunaan ylisuuret voimalat liian 
ahtaalla alueella asutuksen keskellä. 

Toivottavaa olisi, että asukaspalautteella olisi käytännön 
vaikutusta. Kunta avasi viime vuonna verkossa Ota Kantaa 
–sivuston kansalaismielipiteen selvittämiseksi 
tuulivoimahankkeessa. Palaute oli 90 prosenttisesti 
kielteistä niiden 500 – 600 nettikäyttäjän parissa, jotka 
sivustoilla kävivät. Kaavahanke ei kuitenkaan millään 
tavalla reagoinut tähän palautteeseen. 

Kunnalla on tämän kaavoitusprosessin aikana vielä 
mahdollisuus osoittaa, että kansalaispalautteella on myös 
todellista vaikutusta koskien esimerkiksi voimaloiden 
etäisyyttä asutuksesta. Kaavoitustyön ohjaus ja siten myös 
em. etäisyydet ovat kaavamonopolin perusteella 
yksinomaan kunnan päättäjien käsissä. Toivottavasti 
asukkaiden mielipide painaa ratkaisuissa enemmän kuin 
tuulivoimarakentajien taloudelliset intressit. 

 

Ota kantaa –sivuston keskustelut ja kannanotot on käyty 
kaavahankkeessa läpi ja niistä laadittu yhteenveto on 
kaavaselostuksen liitteenä nähtävillä olleessa kaava-
aineistossa. 

Useat keskusteluun osallistuneet kertoivat periaatteessa 
olevansa tuulivoiman ja uusiutuvan energian kannalla. 
Monet heistä kannattivat tuulivoimaloiden sijoittamista 
teollisuus/kaivosalueille ja alueille, joilla etäisyys 
asutukseen olisi tarpeeksi suuri, eikä voimaloista 
aiheutuisi haittaa ihmisille. Vastauksissa viitattiin myös 
julkisuudessa esillä mm. ajankohtaisohjelmissa, lehdissä 
olleisiin huonoihin kokemuksiin tuulivoimaloista. Yleinen 
huolenaihe oli asukkaiden kokemusten vähättely 
tuulivoimahankkeissa ja se, ettei haitoille tehdä mitään. 
Kantaa otettiin kunnan suhtautumiseen hankkeeseen ja 
päätöksentekoon sekä Isosuon tuulivoimahankkeeseen. 

Tuulivoimaloiden tarkentuviin sijoituspaikkoihin 
vaikuttavat lukuisat eri tekijät, joita ovat esimerkiksi 
asuin- ja loma-asumisen sijainti, muut 
maankäyttömuodot, maanomistus, perustettavuus, 
luonnon arvot, melu- ja välkevaikutukset, lisäksi 
tuulivoimaloiden keskinäisen etäisyyden tulee olla 
teknis-taloudellisesti järkevä. 

9. Leena Aro 4.3.2015 

Hankkeen lausunnossa sanotaan, että melu lähimpään 
loma-asutukseen on n. 40 dB. Käytännössä 40 dB:n 
tuulivoimamelu vastaa 70 dB maantiemelua. 

Paikallislehden kuvasta näkyy, kuinka hallitsevia voimalat 
maisemassa ovat, joten myös välkevaikutus ulottuu koko 
alueelle, suotuisalla tuulella myös melu. 

Tuulivoimalaitosten melun terveysvaikutuksista on 
Työterveyslaitos julkaissut tutkimuksen (Hongisto 2014) 
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/tuulivoimalamelu
n_terveysvaikutukset.aspx Tutkimusten perusteella noin 
10 % väestöstä kokee tuulivoimamelun häiritseväksi 
asunnon sisäpuolella, kun A-painotettu äänitaso ulkona 
ylittää 40 dB. Tätä korkeampien äänitasojen osalta ei ole 
olemassa luotettavaa tietoa, koska vastaajamäärät ovat 
erittäin pieniä. Tuulivoimalamelu koetaan yhtä 
häiritseväksi kuin tasoltaan samanlainen 
lentoliikennemelu, mutta hieman häiritsevämmäksi kuin 
tasoltaan samanlainen tieliikennemelu (Hongisto 2014). 

Kaavaluonnosta varten mallinnettaessa Nordex N117 –

laitosmallilla, jonka nimellisteho on 3,0 MW, 

keskiäänitasot ovat lähimmissä melulle altistuvissa 

kohteissa (Parpo, Perälä, Santakangas ja Suopelto) 30,3-

33,9 dB:n tasolla. Suunnittelualueen pohjoispuolella 

sijaitsevan Santaporsas Oy:n tuotantorakennuksen, 

jonka siipirakennukseen on myönnetty rakennuslupa 

varastorakennuksen muuttamiselle sikalatyöntekijän 

asunnoksi, kohdalla melutaso on noin 37 dB. 

Verrattaessa ympäristöministeriön 

”Tuulivoimarakentamisen suunnittelu” 4/2014 –

oppaassa annettuihin suunnitteluohjearvoihin ovat 

lasketut melutasot kaava-alueen ympäristössä vakituisen 

http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/tuulivoimalamelun_terveysvaikutukset.aspx
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/tuulivoimalamelun_terveysvaikutukset.aspx


 

 

asutukselle annetun päiväajan suunnitteluohjearvon 

LAeq 7-22 45 dB sekä yöajan suunnitteluohjearvon LAeq 

22-7 40 dB alapuolella. Myös loma-asutuksen osalta 

mallinnettu melutaso alittaa päiväajan 

suunnitteluohjearvon LAeq 7-22 40 dB ja yöajan 

suunnitteluohjearvon LAeq 22-7 35 dB.  

Välkkeestä on vastattu vastineessa Ilpo Jalasjoelle ja 

allekirjoittaneille. 

Tuulivoimaloiden vaikutus tv-, netti- ja puhelinyhteyksiin 
on selvitettävä. Signaaleissa ei nykyisinkään ole kehumista. 
Netin ja puhelimen on oltava toimintakunnossa aina, koska 
kaikki asiointi nykyisin on niiden varassa. Kauempana 
keskustasta niiden merkitys vain kasvaa. 

TV-lähetyksistä ja GSM-yhteydestä on vastattu 
vastineessa Niemelöiden mielipiteeseen. 

Koska terveyshaitoista on vielä erittäin vähän tietoa, 
sosiaali- ja terveysministeriö lausunnossaan katsoo, että 
maakuntakaavoituksessa suojavyöhyke lähimpään (loma-) 
asutukseen tulee olla vähintään kaksi kilometriä ja 
mahdolliseen Natura-alueeseen vieläkin enemmän. Ja 
tässä lausunnossa on kyseessä vain yksi 2 MW:n voimala. 
Terveyshaitoista ilmestyy tanskalainen tutkimus 2015 vuo-
den lopulla. 

Kaavoituksen yhteydessä on laadittu Natura -
tarveharkinta suunnittelualueeseen rajautuvalle Isosuon 
Natura –alueelle. Isosuon tuulivoimahanke ei 
merkittävällä tavalla vaikuta niihin luontoarvoihin, joiden 
vuoksi Isosuon Natura-alue on sisällytetty osaksi Natura 
2000 –verkostoa. 

 

10. Matti ja Katja Aapro 2.3.2015 

Mielipiteen esittäjät ovat huolissaan mahdollisista 
äänihaitoista, koska heillä on perhepäivähoitoa ja alle 12 -
vuotiaita lapsia. Netissä monissa tutkimuksissa mainitaan 
pienille lapsille tulevista kuulovaurioista vielä kahdenkin 
kilometrin päässä sijaitsevista tuulimyllyistä. 

Kuulon meluvaurio on aina kovaäänisen melun 
aiheuttamaa, joka voi vaurioitta korvaa myös pysyvästi. 
Melulle altistumisen turvallisuusrajan mukaan ihminen 
saa altistua yhden päivän aikana 85 dB keskiäänitasolle 
kahdeksan tunnin ajan. Esimerkiksi aikaraja, jonka 
jälkeen kuulovaurion riski on toistuvassa 
melualtistuksessa todennäköinen, on liikenteen 85 dB 
melutasolla 8 h ja moottorisahalla 100 dB 15 min. 

Kyseessä olevan asunnon kohdalla tuulivoimaloiden 
keskiäänitaso on niin alhainen, ettei riskiä kuulovauriolle 
käytännössä ole. Etäisyyttä lähimmästä kaavalu-
onnoksessa esitetystä tuulivoimalan rakennuspaikasta 
on noin 1,1 kilometriä. 

Mielipiteen esittäjät haluavat tietää, miten TV-lähetykset ja 
eritoten GSM-yhteys toimivat. Kiinteää yhteyttä ei ole edes 
saatavissa, jos Internet ei toimi, se hankaloittaa 
päivittäisten asioiden hoitoa huomattavasi. 
Viestintäviraston tutkimuksessa sanottiin tuulivoimaloiden 
heikentävän GSM –kuuluvuutta ja kun se on muutenkin 
vähän tarkalla. 

https://www.viestintävirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtai
sta/2015/tuoretutkimusvalottaatuulivoimaloidenvaikutuksi
aantennitelevisionvastaanottoonjamatkaviestinverkkoihin.
html 

TV-lähetyksistä ja GSM-yhteydestä on vastattu 
vastineessa Niemelöiden mielipiteeseen. 

11. Taavi Siuko 27.2.2015 

Mahdolliset ympäristöhaitat on huolella arvioitu - 
meluhaitakin perustuvat olettamukseen, että myllyt 
pyörisivät yli 10 m/s tuulessa. Siinä vieressä olevalla 
metsäpalstallani tuulen kaatamat puut kertovat rajuja 
tuulia joskus puhaltavan. 

Melumallinnuksen tuloskarttoja tutkittaessa on syytä 
muistaa, etteivät melutasot alueella ole jatkuvasti 
mallinnuksen mukaiset, vaan tuulivoimamelu riippuu 
voimakkaasti tuulennopeudesta. Tuuliatlaksen 
mallinnusten mukaan keskituulennopeus 100 - 200 m 
korkeudella, eli tuulivoimalaitosten roottorien 
pyörimiskorkeudella, on 6,2-8,4 m/s. Melutasot on 
mallinnettu tuulennopeudella 8 m/s 10 m korkeudella 
maanpinnasta, mikä vastaa noin 12-13 m/s 
tuulennopeutta laitosten napakorkeudella 140 m 
maanpinnasta. Tuulennopeus laitosten 
toimintakorkeudella on siis suurimman osan ajasta 
pienempi kuin se tuulennopeus, jolla laitokset tuottavat 
valmistajan ilmoituksen mukaan eniten melua ja jolla 

https://www.viestintävirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2015/tuoretutkimusvalottaatuulivoimaloidenvaikutuksiaantennitelevisionvastaanottoonjamatkaviestinverkkoihin.html
https://www.viestintävirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2015/tuoretutkimusvalottaatuulivoimaloidenvaikutuksiaantennitelevisionvastaanottoonjamatkaviestinverkkoihin.html
https://www.viestintävirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2015/tuoretutkimusvalottaatuulivoimaloidenvaikutuksiaantennitelevisionvastaanottoonjamatkaviestinverkkoihin.html
https://www.viestintävirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2015/tuoretutkimusvalottaatuulivoimaloidenvaikutuksiaantennitelevisionvastaanottoonjamatkaviestinverkkoihin.html


 

 

melutasot on mallinnettu. 

Käynnistyäkseen tuulivoimalaitos vaatii 3,5 m/s tuulen. 
Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. 
Laitos yleensä pysäytetään yli 25 m/s tuulennopeuksissa, 
jotta vältytään laitevaurioilta. 

Mielipiteen esittäjä ei ole löytänyt tietoa siitä mitä luokkaa 
hankkeesta veronmaksajalle aiheutuva haitta eli tukiaiset 
rakennettaessa ja sähkön ostohinnasta jakeluverkkoon 
ovat. 

Sen arvioimiseen tarvitaan tuulen nopeustiedot 
pysyvyyskäyrineen, mutta maallikolle riittää sekin, että 
kerrotaan mikä tulee olemaan arvioitu sähköteho 
keskimäärin asennetusta tehosta ja tuotannon pysyvyys. 

 

 
 
Vastineet on laatinut kaavoituskonsulttina Punkalaitumen kunnalle Ramboll. 
 
Lahdessa 11.5.2015 
 

  
Pirjo Pellikka  Kirsi Lehtinen 
kaavoitusarkkitehti  projektipäällikkö 
Ramboll   Ramboll 


