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1. Kokouksen järjestäytyminen ja osanottajat 

 

Strandén avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Pu-

heenjohtajaksi valittiin Leena Strandén ja sihteeriksi Pirjo Pellikka. 

Käytiin esittäytymiskierros. 

 

Hankevastaavan edustajina Pentti Itkonen ja Erkka Saario osallis-

tuivat suunnitteluvaiheen esittelyyn ja teemakeskusteluun auki ole-

vista asioista ennen varsinaista viranomaisneuvottelua. 

 

2. Suunnitteluvaiheen esittely ja teemakeskustelu 
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Kunnanjohtaja kertoi, että tuulivoimahankkeiden jäsentymistä odotetaan. Uusi hallitusoh-

jelma on käynnistynyt. Hankevastaava on tehnyt pyydetyt muutokset. Kunnanhallitus hy-

väksyi kaavaehdotuksen, jossa vähennettiin merkittävästi negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

Muutokset on tehty hankkeen kannattavuuden kanssa tasapainoilemalla. Kaavaratkaisu on 

kompromissi ympäristön ja hankevastaavan näkökulmasta. Tehdyt muutokset eivät kaikin 

osin tyydyttäneet osallisia, vaan kolme muistutusta jätettiin. Vuorovaikutusjärjestelmä on 

toiminut ja vuoropuhelu on ollut keskustelevaa asioiden hoitoa. Maanomistajatapaamisia ja 

neuvotteluita Vapo Oy:n kanssa on käyty. 

 

Hankevastaavan edustajat toivat esiin, että kaavaprosesseissa on monia eri näkökulmia asi-

antuntijoilla, muilla osallisilla sekä tuulivoimayhtiöllä myös talousarvot. Eri intressejä pyri-

tään yhteen sovittamaan. Isosuon osayleiskaavaehdotusta varten on muutoksia tehty siten, 

että tuulivoimalat jossain määrin häiritsevät toisiaan. Suolle perustaminen niin ikään lisää 

kustannuksia. Voimaloiden sijainteihin ei ehdoteta muutoksia, vaan voimalapaikat on katsot-

tu ympäristönäkökohdista mm. etäisyys Natura-alueelle ja etäisyydet paloturvallisuussyistä 

Vapo Oy:n ehtojen mukaan.  Kuulemista on tehty paljon Punkalaitumen Tuulivoima Oy:n 

toimipisteessä. Kaavan selvitysten perusteella on asetettu lähtömelutasorajat ja määritelty 

voimaloiden ulottuvuudet. 

 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

- Kuitunen toi esiin, että kaavaehdotusta varten täydennetyssä maisema- ja kulttuu-

riympäristöselvityksessä on tehty hyvää pohjatyötä vaikutusten arviointia varten. 

Ongelmana on, että muodostuu paikallisesti kohdistuvia vaikutuksia. Alue A on on-

gelmallisin. Ristiriita syntyy uuden teknisen elementin sijoittumisessa pienipiirtei-

seen maisemaan. Alueen mittakaava on ristiriidassa teknisen ympäristön kanssa. 

Talalaan voimaloita näkyy myös. Tavoitteena tulee olla järkevä ja toteuttamiskelpoi-

nen kaava. Onko voimaloiden koon, sijainnin tai määrän suhteen pelivaraa? 

- Itkonen vastasi, että 10 – 20 metriä matalampi torni ei vähennä maisemavaikutuk-

sia vastaavasti riittävästi. Tornin koon puolittaminen ei ole mahdollista, sillä se syö 

kannattavuuden kokonaan. Tuulivoimaloita on sijoitettu alkuperäistä lähemmäs toi-

siaan. Hankkeen tuulivoimaloiden lukumäärä on alkuperäisestä suunnitelmasta vä-

hentynyt kuuteen voimalaan, mikä on tuulivoimahankkeena pieni. Tuulivoimapuisto-

jen koot tulevat olemaan uudessa mallissa ratkaisevia. Valtio ei tule takaamaan ny-

kyistä parempaa kannattavuutta tulevaisuudessa. Tuulivoimalat on sijoitettu kaava-

ehdotuksessa kauemmaksi asutuksesta ja maisema- ja kulttuuriympäristöistä. 

Isosuon suuntaan tuulivoimaloita ei ole enempää mahdollista siirtää. Turvesuolla on 

huomioitu 80 metrin paloturvallisuusetäisyys sekä 160 metrin etäisyys auma-

alueista (nostettu turve). Jos voimaloita olisi mahdollista siirtää esimerkiksi 500 

metriä, niin muutos näkyvyydessä jäisi kuitenkin todella pieneksi. 

- Reunaehtona on myös Natura-alueen sijainti. 

- Kuitunen totesi, että tämä selvensi reunaehtoja voimaloiden osalta. 

 

Maakuntakaavan mukaisuus 

- Mäkynen kertoi, että Pirkanmaan maakuntaliitto ei ole vielä antanut lausuntoaan 

kaavaehdotuksesta, vaan Maakuntahallitus antaa lausunnon 17.8.2015. Osayleis-

kaavan mahdollistamalla maankäytöllä on maisemavaikutuksia, mutta kaavalla ei 

nähdä muodostuvan niin merkittäviä vaikutuksia, että ne estäisivät maakuntakaavo-
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jen toteuttamisen. Maakuntaliitolla ei ole osayleiskaavaehdotuksesta huomautetta-

vaa. On hyvä, että voimalat on siirretty turvetuotantoalueelle, mikä on sopivaa alu-

een jälkikäyttöä ja olemassa olevan infran hyödyntämistä. Osayleiskaavaehdotus ei 

ole ristiriidassa voimassa olevien maakuntakaavojen kanssa, eikä aiheuta haittaa tu-

levan maakuntakaava luonnoksen mukaiselle toteuttamiselle. 

 

 

Luonnonympäristö 

- Natura –alue ja vesienhallinta: 

 Pitkänen kertoi, että Natura –tarveharkinta on päivitetty vastaamaan kaava-

ehdotusta. Natura –tarveharkinta on päivitetty asianmukaisesti. Tarvehar-

kinnan mukaan kaavan maankäyttö ei aiheuttaisi ongelmia Isosuon Natura –

alueelle. Lausuntoa annettaessa pohdittiin mahdollisia välillisiä vaikutuksia 

turvetuotantoalueen vesienhallintaan.  

 Itkonen tähdensi, että Vapo edellyttää tuulivoimayhtiöltä vesienhallinnan 

hoitamista. Vapon ympäristöluvan ehdot sitovat tuulivoimayhtiötä. Yhtiöiden 

väliseen sopimukseen kirjataan muun muassa vesienhallinta, tie- ja maa-

kaapeliasiat, rakentamisen aikaiset menettelyt ja järjestelyt. Turvetuotanto-

alueen ympäristöluvan ehdot tullaan siirtämään tuulivoimatoiminnanharjoit-

tajalle. 

 Inna kommentoi, että alueella on vanhan turvetuotantoalueen puhtaita maa-

talousvesiä ja saastuneita turvesuoalueen vesiä. 

 

- Lepakot: 

 Pellikka esitteli lepakkoselvityksen alustavia tuloksia. Aktiivisen kartoituksen 

perusteella lepakoiden määrät alueella ovat tavanomaisia tai hieman tavan-

omaista matalampia. Alueelle ei sijoitu luokkaan I lukeutuvia tiukasti suojel-

tuja lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita. Lepakkokartoitus on tehty 

kesän 2015 aikana ja toimitetaan ELY –keskukselle. Lepakoiden osalta ELY –

keskus lausuu selvityksen valmistumisen jälkeen.  

 

- Viitasammakot: 

 Viitasammakoiden osalta kaavaehdotusta tulee täydentää arviolla siitä, mi-

ten voimaloiden ja huoltoteiden rakentaminen sekä maakaapelien sijoittami-

nen on käytännössä mahdollista toteuttaa siten, että lajin lisääntymis- ja le-

vähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. Viitasammakoiden elinalueet tu-

lisi osoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi 

tai maa-ainesten ottoalueen (EO-t/M) määräykseen lisätään määräys ” Alu-

een toiminnassa tulee huomioida viitasammakon lisääntymis- ja levähdys-

paikkojen säilyminen.” Pitkänen kysyi, miksi kapeita turvetuotantoalueita on 

osoitettu kaavaan maa-ainestenottoalueina?  

 Itkonen vastasi, että Vapon virallinen kanta on, että alueet ovat turvetuo-

tantoalueita, joilla saattaisi olla nostettavaa turvetta. Alueet eivät ole varsi-

naisesti ojitusalueita. Luo  -merkintä olisi ristiriidassa turvetuotannon kans-

sa. 

 Osa kapeista turvetuotantoalueista on aumaus- ja kuormauskäytössä. Vii-

tasammakoita on koneellisesti kaivetuissa ojissa. 
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 Pellikka esitti viitasammakkoselvityksen havaintoja kaavaehdotuskartalla 

sekä kartan turvetuotantoalueista. Viitasammakoiden elinalueet sijoittuvat 

tuulivoimaloiden alueiden ulkopuolelle paitsi tv-2 -alueen reunassa. Kohteet 

ovat huomioitavissa rakennustöissä ja niiden ajoittamisessa. tv-2 -alueella 

kumpikaan tuulivoimaloista (T5 tai T6) ei sijaitse viitasammakoiden havain-

non kohdalla. Viitasammakoista ei tehty havaintoja metsä- tai pelto-ojissa. 

 Saario kertoi, että Alajärvellä tuulivoimapuiston osayleiskaavassa viitasam-

makon esiintymisalueet osoitettiin luo –merkinnällä. 

 Keskusteltiin, voisivatko kapeat turpeenottoalueet olla maa- ja metsätalous-

valtaisia alueita (M), johon olisi viitasammakon esiintymisalueet merkitty luo 

-merkinnällä kaavakartassa. Alueella on voimassa oleva turpeenoton ympä-

ristölupa. Pitkänen totesi, että on riittävää täydentää maa-

ainestenottoalueen (EO-t/M) määräystä viitasammakon lajisuojelun intres-

sistä määräyksellä. 

- Linnustovaikutukset: 

 Pitkänen esitti, että Punkalaitumen Isosuon Natura 2000 –alue ja turvetuo-

tantoalueen laskeutusaltaat ovat linnustollisesti merkittävimpiä alueita 

hankkeen välittömässä lähiympäristössä. Olisi tarpeen suositus rakentamis-

töiden rajaamisesta lintujen pesimäkauden (15.4. -31.8.) ulkopuolelle sekä 

suositus, ettei tuulivoimaloihin suositella kirkasta valaistusta eikä rakenteita, 

jotka houkuttelisivat lintuja. 

 Saario kertoi, että valtaosa rakentamisesta on maarakennusta, vastaavaa 

toimintaa kuin turvetuotanto. Tuulivoimaloiden rakennustyö ei lisää linnus-

tovaikutuksia alueella. Muissakin tuulivoimaosayleiskaavoissa on suositukse-

na tosin metsäisessä ympäristössä esitetty, että esimerkiksi puunkaadosta 

pidättäydytään. Riskialtteimmat työvaiheet on mahdollista siirtää muuhun 

ajankohtaan. 

 Pellikka toi esiin, että lähimmästä tuulivoimalan paikasta on yli kilometrin 

etäisyys laskeutusaltaille. Pesimälinnustoselvityksessä laskeutusaltailla ha-

vaittiin silmällä pidettäviä lajeja sekä vaarantuneista lajeista muun muassa 

mustakurkku-uikkua ja heinätavia. Natura-alueen linnusto ei ole suojeltu 

linnustodirektiivin perusteella. Määräys tuulivoimarakentamisen rajoittami-

sesta koko pesimäkauden ulkopuolelle on liian rankka. 

 Inna huomautti, että Vapolla on nostotavoitteena alkukeväästä Juhannuk-

seen 50 %, joten Vapon liikenne alueella kohdistuu kevääseen. 

- Natura-alueen ja tuulivoima-alueen välinen alue: 

 Natura 2000 –alueen suojeluarvojen turvaamiseksi ELY –keskus ehdottaa, 

että tuulivoimaloiden ja Natura –alueen välinen alue merkittäisiin tavalliseksi 

metsätalouskäyttöön tarkoitetuksi alueeksi. 

 Todettiin, että alue on vesistösuota, jonne ei voi mennä tai rakentaa, eikä 

tuulivoimatoimijalla ole intressejäkään sinne rakentaa, joten alue voidaan 

osoittaa M –alueeksi. 

- Luonnonsuojelualueet SL: 

 Kaavaehdotuksessa SL –alueeksi merkitty läntisempi alue kuuluu valtakun-

nalliseen soidensuojeluohjelmaan ja itäisempi alue on soidensuojelualue. 

Molemmat alueet ovat niin pieniä, ettei niitä tulla toteuttamaan. Alueet voi-

daan esittää kaavassa M –alueeksi. 
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Elinympäristön laatu – melu ja välke 

- Välke 

 Varmennetaan rakennuslupavaiheessa, ettei toteutettavan voimalatyypin 

melu ja välke ylitä normeja. Kaavaehdotuksessa on annettu määräys: ” Tuu-

livoimaloiden rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja varjos-

tusselvitykset valitulla voimalatyypillä.” 

 Lusa kysyi, onko roottorin koolla millainen merkitys välkkeen määrään?  

 Saario kertoi, välkeselvitys on tehty kahdella erisuuruisella voimalatyypillä, 

joista toinen vastaa kaavan melumallinnuksessa käytettyä (Vestas V126 3.3. 

MW, jonka tornin korkeus on 144 m ja roottorin halkaisija 126 m) sekä tois-

ta, joka vastaa korkeudeltaan kaavan mahdollistamaa maksimikokonaiskor-

keutta (tornin korkeus 144 m ja roottorin halkaisija 132 m). Jälkimmäisen 

roottorin halkaisija on pidempi, joten välkemäärä on suurempi. Välkemallin-

nusten perusteella välke jää alle 8-10 h vuodessa asuin- ja lomarakennusten 

kohdalla. Tuotantorakennuksen kohdalla, jonne on myönnetty rakennuslupa 

asuntoa varten välkettä voi esiintyä mallinnuksen mukaan lyhyemmällä 

roottorilla 9 tuntia ja pidemmällä 11 tuntia vuodessa. Välkemäärän 8 -10 

tuntia vuodessa on suositus välkkeen enimmäismääräksi asuinrakennuksien 

osalta.  Mahdollinen esiintymisaika on lokakuun lopulta helmikuun loppuun.  

 Lusa kehotti, että asiakirjoihin voisi tarkentaa, miksi kahdenlaisia välkearvo-

ja on välkeselvityksessä käytetty.  

 Strandén kokosi, että kaavaan välkeselvitys on riittävä, mutta kaavamäärä-

yksen mukaisesti rakennusluvan liitteenä tulee olla esim. naapurikuulemista 

varten varjostusselvitykset valitulla voimalatyypillä. 

- melu 

 Vakituisen asutuksen kohdalla melutasot alle päiväajan suunnitteluohjearvon 

45 dB ja yöajan 40 dB. Loma-asuntoalueilla melutasot alle loma-asumiseen 

käytettävien alueiden päiväajan suunnitteluohjearvon 40 dB ja yöajan 35 

dB. Saarikon loma-asunnon kohdalla ollaan yöajan suunnitteluohjearvon 35 

dB tasalla. 

 Saario kertoi, että tällä hetkellä tuulivoima-alueelle soveltuu kaksi tuulivoi-

malatyyppiä: Vestas V126 ja Nordex 131. Nordex on hiljaisempi, mutta Ves-

taksen varjostus jää lyhyemmällä roottorilla pienemmäksi. 

 Inna muistutti, että välkemallinnukset tehdään pinnanmuotojen mukaan il-

man puustoa, joten todellinen välkemäärä tulee olemaan pienempi. Asutuk-

sen ja tuulivoimaloiden välissä on talousmetsää. 

 Strandén korosti, että rakennusluvan yhteydessä rakennusvalvonnan tulee 

tarkistaa, etteivät melu- ja välkenormit ylity valitulla voimalatyypillä. 

 

Liikenne 

- Vapon käyttämä kuljetusreitti kulkuyhteydeksi tuulivoima-alueelle kirjataan kaa-

vaselostukseen. 

 

Muistutukset 

- Muistutuksia jätettiin kolme, joista yhdellä oli 23 allekirjoittajaa. 
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- Inna tiedusteli mahdollisuutta siirtää tuulivoimalaa numero 1 Niemelöiden muistu-

tuksen johdosta. 

- Itkonen vastasi, että siirto tien toiselle puolelle ei ole mahdollista, koska silloin tuuli-

voimala numero 1 varjostaisi toista tuulivoimalaa ja sijoittuisi liian lähelle Natura –

aluetta. Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmasta näkee, että voimalat on sijoitettu 

ketjuksi riittävän etäälle Natura –alueesta, mikä puolestaan ei ole aivan paras mah-

dollinen tilanne sähköntuotannon kannalta. 

- Pitkänen huomautti, mikäli tuulivoimaloita siirrettäisiin lähemmäksi Natura –aluetta 

niin silloin meluvaikutukset ulottuisivat enemmän Natura –alueen puolelle. 

- Itkonen ehdotti, että vastauksena 23 allekirjoittajan muistutukseen ja huoleen tuuli-

voima-alueen mahdollisesta myöhemmästä laajentumisesta, olisi mahdollista muut-

taa kaava-alueen pohjoisosa tavanomaiseksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueek-

si (M). Esitystä pidettiin hyvänä ratkaisuna. 

- Strandén esitti, että maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (M) määräystä muutetaan 

siten, että siihen lisätään täsmennys: ”Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalous-

käyttöön tarkoitettuja alueita. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamis-

ta palveleva rakentaminen.” Täydennys täsmentäisi M –alueen suhdetta M-1 –

alueen määräykseen. 

 

 

Itkonen ja Saario poistuivat klo 14:30. 

 

3. Neuvottelun tarkoitus 

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeinen viranomaisneuvottelu 

 

4. Osayleiskaavaehdotus ja siihen tehdyt muutokset 

 

Osayleiskaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset on toimitettu viranomaisille 

ennen neuvottelua. Osayleiskaavaehdotukseen tehtäviä muutoksia käsiteltiin kohdissa 2 ja 

5. 

 

5. Osayleiskaavaehdotukseen liittyvät keskeiset kysymykset ja viranomais-

mielipiteet 

 

Viranomaiten kannanotot jatkosuunnitteluun 

 

Pirkanmaan maakuntamuseo 

- Edellytetyt lisäselvitykset kulttuuriympäristöstä ja maisemasta on tehty. 

- Haitallisia vaikutuksia kulttuuriympäristön arvoihin ei kohdistu koko valtakunnal-

lisesti arvokkaaksi ehdotettuun jokivarren maisema-alueeseen. 

- Yleismääräykseen lisätään velvoite ottaa kaava-alueella maiseman arvot huomi-

oon jatkotoimenpiteissä. 

- Kaavaselostukseen lisätään yleismääräykseen liittyvä tavoitteen kuvaus, että 

peltosaarekkeet ja reuna-alueet tulee ottaa huomioon, jotta pienimuotoinen, 

elävä maalaismaisema säilyy. 
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- Maakuntamuseo on saanut kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa edel-

lyttämänsä lisäselvityksen mahdollisuudesta muuttaa voimaloiden määrää, si-

jaintia tai korkeutta (ks. muistion alku). Maakuntamuseo ilmoittaa lopullisen 

kantansa hankkeesta, kun saa viranomaisneuvottelun tarkistetun muistion. 

 

Pirkanmaan maakuntaliitto 

- Maakuntaliitto puoltaa osayleiskaavan toteuttamista. 

- Maakuntahallitus antaa lausunnon osayleiskaavaehdotuksesta 17.8.2015. 

 

Puolustusvoimat 

- Leena Lusa välitti Eero Ruotsilan terveiset neuvotteluun. 

- Puolustusvoimien intressi on huomioitu kaavamääräyksessä, jota ei ole tarpeen 

muuttaa. 

 

Pirkanmaan ELY -keskus 

- Natura-alueeseen kohdistuvien vesistövaikutusten osalta vastuut turpeenoton 

ympäristölupaehtojen noudattamisesta koskevat myös tuulivoimahankkeen to-

teuttajaa ja toiminnanharjoittajaa toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaisesti. 

- Lajisuojelun osalta luontoselvityksen direktiivilaji viitasammakko tulee huomioi-

da siten, että suojelu käy ilmi turpeenottoalueen kaavamääräyksistä. 

- Kaavaselostukseen tulee täydentää viitasammakko-arvio, miten rakentaminen 

on mahdollista toteuttaa siten, ettei lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävitetä tai 

heikennetä. 

- Maa-ainesten ottoalueen (EO-t/M) sekä maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 

(M-1) tulee liittää viitasammakkomääräys: ”Alueen toiminnassa tulee huomioida 

viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen.” 

- Lepakkoselvityksen valmistuminen odotetaan. ELY –keskus antaa kommenttinsa 

selvityksestä viimeistään 17.8.2015. 

- Alueella on ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa turvetuotantoa ja siitä ai-

heutuvaa liikennettä, mikä on otettava huomioon. ELY –keskus ei edellytä kaa-

vamääräystä rakentamisen rajoittamisesta lintujen pesimäajan ulkopuolelle. 

- Natura –arvojen turvaamiseksi on perusteltua osoittaa tuulivoima-alueen ja Na-

tura –alueen välinen alue tavanomaisena maa- ja metsätalousvaltaisena alueena 

(M), koska Natura –tarveharkinnassa ei ole arvioitu M-1 –merkinnän mahdollis-

tamia teitä, maakaapeleita tai kokoonpanoalueita tällä alueella, eikä niitä sinne 

ole tarpeen sijoittaakaan. 

- Kaavaehdotuksessa todennettuja suojelualueiden osia ei ole valtion intressissä 

toteuttaa niiden pienialaisuuden ja muuttuneisuuden vuoksi. Läntinen alue on 

osa soidensuojeluohjelmaa ja itäinen alue on soidensuojelualue. Nämä osoite-

taan kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

- Purkamista koskeva kaavamääräys tulee poistaa kaavaehdotuksesta. Kaava oh-

jaa rakentamista, eikä purkamista. 

- Yleistä määräystä maiseman huomioimisesta ja haitallisten vaikutusten lieven-

tämisestä esitetään täydennettäväksi seuraavasti: Tuulivoimaloiden suunnitte-

lussa, rakentamisessa sekä muussa alueen käytössä ja hoidossa on otetta-

va huomioon maisema ja pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia. 
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Keskusteltiin maisemavaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Kuitunen esitti, voidaanko 

antaa kaava-alueella määräys maiseman huomioonottamisesta lupakäytännöissä tai esimer-

kiksi maisematyölupa. Kunnan ja Pirkanmaan ELY –keskuksen kanta oli, ettei maisematyö-

lupamääräys sovellu alueelle, jossa maanomistajat elävät metsästä ja että määräys aiheut-

taisi kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisen. Todettiin, että kaava-alueella mai-

semalliset näkökohdat ovat turvattuja tavanomaisilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä.  

 

Kuitunen näki tärkeäksi, että varmistetaan kulttuuriympäristön ja maiseman huomioon ot-

taminen käytännössä. Miten varmistetaan, että nämä otetaan huomioon esimerkiksi lupa-

menettelyssä? Kuitunen ei nähnyt tarpeelliseksi, että rakennuslupaan tarvittaisiin maakun-

tamuseon lausunto. Maakuntamuseo voisi käydä kaavaselostuksen osalta rakentamistapaa 

koskevat osiot läpi ja kommentoida niitä tarvittaessa. Rakennusvalvonnan tulisi käyttää oh-

jeita lupaharkinnassa. Maisemavaikutuksiin voidaan vaikuttaa lentoestevalojen suuntaami-

sella ja ryhmittelyllä, tuulivoimaloiden värityksellä, heijastamattomilla materiaaleilla. Iso 

asia maisemavaikutusten kannalta on, että tuulivoimaloiden energiansiirtoverkko toteute-

taan maakaapelina, eikä ilmajohtona.  

 

Stránden korosti turvallisuusnäkökohtaa. 

 

6. Osayleiskaavaehdotuksen eteneminen 

 

Pirkanmaan maakuntaliitto ja maakuntamuseo antavat lausuntonsa  sekä ELY –keskus 

kommentoi lepakkoselvityksen viimeistään 17.8.2015.  Kunnanhallituksen ja –valtuuston 

esittelylistat lähtevät keskiviikkona 12.8.2015.  Kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelevät 

kaavan hyväksymistä 17.8.2015.  

 

7. Muut asiat 

 

Rakennuslupamenettelyssä on tarpeen huomioida, että rakennuslupaviranomaisen tulee tar-

kistaa, etteivät tuulivoimalan melu- ja välkenormit ylity. Kaavamääräyksen mukaisesti tuuli-

voimaloiden rakennuslupahakemuksen yhteydessä on tehtävä turvallisuusselvitys, josta tu-

lee pyytää pelastusviranomaisen lausunto. Lisäksi korostettiin, että rakennuslupaharkinnas-

sa edellytetään maiseman arvojen huomioimista. 

 

8. Neuvottelun päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05. 

 

 

Muistio toimitetaan kommenttikierrokselle. 

 

 

 

 

Muistion laati Pirjo Pellikka. 

 

 


