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Isosuon tuulivoimaosayleiskaava 

VASTINERAPORTTI 
Viranomaislausunnot ja mielipiteet, ehdotusvaiheen kuuleminen (kaavaehdotus) 
 

Asemakaavamuutoksen asiakirjat olivat 25.6. - 31.7.2015 nähtävillä MRL 65 §:n MRA 27 §:n mukaisesti. Tässä on lyhennelmä saadusta palautteesta ja 
kaavoittajan vastineet.  Varsinais-Suomen liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. Pirkanmaan maakuntahallitus antaa vastineensä 17.8.2015. 
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LAUSUNNOT 
 

1.1. Pirkanmaan ELY –keskus (28.7.2015) 

Lausunto 
Osayleiskaavan luonnosvaiheen jälkeen annettu viranomaisohjeistus 
ELY –keskus on antanut kaavaluonnoksesta lausuntonsa 28.4.2015, minkä 
lisäksi osayleiskaavasta on järjestetty viranomaisten työneuvottelu 2.6.2015. 

Kaavoittajan vastine 
 
 
 



 

 

  

 

 

Lausunnon mukaisesti kaavan lähtökohtana tulee ottaa huomioon 
tuulivoimaloiden sijoittaminen niin kauas asutuksesta tai muista häiriintyvistä 
kohteista, ettei ympäristölupa ole tarpeen sekä alueella sijaitsevat luonnon, 

maiseman ja kulttuurimaiseman arvot. ELY-keskus edellytti melumallinnukset 
tehtäväksi käytettävissä olevalla voimalatyypillä, ja mikäli päädytään 
tehokkaampaan 5 MW:n voimalatyyppiin, niin siitä tulee olla selvitys 
kaavaselostuksessa ja kaava-asiakirjoissa. Tuulivoimaloiden sijoitusta, kokoa, 
tehoa tai lukumäärää tuli tarkistaa siten, että osayleiskaava-alueelle tai sen 
vaikutusalueella olevalle ja sijoitettavalle asutukselle ei aiheudu melu- ja 

välkehaittoja. 
Maisemaselvitysten ja –vaikutusten osalta tuli tarkistaa vielä selvitysaineistoa 

erityisesti alueilla, joilla vaikutukset kohdistuvat maisemaan ja arvokkaaseen 
ympäristöön. 
Luontoselvitysten osalta ELY –keskus katsoi, että Natura –tarveharkinta oli 
tehty asianmukaisesti. Hankkeelle ei katsottu tarpeelliseksi tehdä 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia. Viitasammakoiden 

lisääntymis- ja levähtämispaikat tuli kuitenkin turvata lähiympäristön 
rakentamis- ja muilta toimenpiteiltä ja haitallisilta pintavesivaikutuksilta, ja 
lähiympäristön rakentamistaoimepiteet olisi hyvä ajoitaa viitasammakoiden 
lisääntymisajan ulkopuolelle. Pesimälinnuston ja lepakoiden osalta ELY –keskus 
katsoi voivansa lausua vasta näihin liittyvien selvitysten valmituttua kesällä 
2015. 
Osayleiskaavan tavoitetta tuli tarkistaa tuulivoimaloiden yksikkötehojen osalta 

suhteessa laadittuun meluselvitykseen siten, että meluselvityksen lähtökohtana 

ja nimellisteholtaan 3,0 MW:n tuulivoimalatyypillä saatuja tuloksia voidaan 
verrata kaavan tavoitteissa annettujen voimaloiden vaikutuksiin. 
Kokonaisuudessaan ELY-keskus katsoi, että kun kyseessä on 
oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka tavoitteena on ohjata tuulipuiston 
rakentamista suoraan rakennuslupien tarkkuudella, edellyttää se riittävän 

yksityiskohtaisia selvityksiä ja vaikutusarviointeja erityisesti ympäristön ja 
elinympäristön laadun osalta. 
2.6.2015 käydyssä viranomaisten työneuvottelussa korostettiin erityisesti 
Punkalaitumen alueella sijaitsevien kulttuurimaisemallisesti arvokkaiden 
alueiden merkitystä ja suhdetta maakuntakaavaan. Todettiin, että 
osayleiskaava-aluetta oli siirretty etäämmälle etelään tavoitteena 
maisemallisten ja kulttuurimaiseman arvojen ja elinympäristön laadun (melu ja 

välke) paremmin huomioon ottaminen. Kaavaselostukseen tulee sisällyttää 
tieto, millä tehoilla meluselvitys on tehty sekä, että kaavamääräyksiin tulee 
sisällyttää melun suunnitteluohjearvot pysyvän asumisen ja loma-asumisen 
osalta. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

Kaava-asiakirjojen ja selvitysten täydentäminen ja riittävyys 
Osayleiskaavan asiakirjoja on täydennetty luonnosvaiheen jälkeen toivovotulla 
tavalla siten, että ne antavat riittävät lähtökohdat tuulivoimaloiden sijoitukselle 

kaava-alueelle ja vaikutusten arvioinnille. Kaavan edetessä keskeisiksi 
tekijöiksi on noussut tuulivoimaloiden vaikutukset kulttuurimaisemaan ja 
alueen luontoarvoihin. 
 
Maisema ja kulttuuriperintö 
Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta asiakirjoa on täydennetty merkittävissä 

määrin koskien maisemarakennetta, asutushistoriaa, muinaisjäännöksiä, 
rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemallisesti arvokkaita kohteita sekä 

niihin kohdistuvia vaikutuksia. Havainnollisuutta on parannettu lisäämällä ja 
tarkentamalla karttamateriaalia ja valokuvasovitteita kulttuuriympäristön osalta 
merkittäviltä paikoilta sekä karttatarkastelulla koskien kulttuuriympäristön 
herkkyyttä. 
Kaavaselostuksessa on esitetty laajasti kulttuuriympäristöön kohdistuvat 

vaikutukset. 
 
Natura-tarveharkinta 
Natura –tarveharkinta on päivitetty vastaamaan kaavaehdotusta. Pirkanmaan 
ELY –keskus katsoo, että Natura –tarveharkinta on päivitetty asianmukaisesti. 
Tarveharkinnan mukaan tuulivoimahankkeella ei ole yksin eikä yhdessä 
turpeenoton kanssa vaikutuksia Punkalaitumen Isosuon Natura 2000 –alueen 

suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. Hankkeelle ei ole siten tarvetta tehdä 

luonnonsuojelulain 65 § mukaista Natura –arviointia. 
Huomattava on, että tuulivoimaloiden sijoittamista ei saa aiheutua 
turvetuotantoalueiden vesienkäsittelyyn tai muuhun toimintaa sellaisia 
vaikutuksia, jotka voisivat aiheuttaa haitallisia pintavesivaikutuksia Natura 
2000 –alueelle. 

 
Hankkeen pesimälinnustoselvitys 
Pesimälinnustoselvitys on tehty suppeana ajankohtana ja pariin 
laskentakertaan perustuen, joten se voidaan katsoa vain yleispiirteiseksi 
kuvaukseksi alueen pesimälinnustosta. 
 
Lepakkokartoitus 

Lepakkokartoitus tullaan tekemään kesän 2015 aikana. Lepakoiden osalta ELY 
–keskus lausuu selvityksen valmistumisen jälkeen. 
 
Viitasammakko 
Kaavaehdotuksessa ei ole huomioitu riittävästi viitasammakkoa, jonka 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Lepakkokartoituksen alustavat tulokset esitetään 6.8.2015 
viranomaisneuvottelussa. Valmis raportti lähtetetään 
kommentoitavaksi ELY –keskukselle. 
 
 



 

 

  

 

 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty 
luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin perusteella. Luonnon monimuotoisuuteen 
kohdistuvissa vaikutuksissa tulee mainita erityisenä luontoarvona 

viitasammakko. 
Tuulivoimala-alueet sijoittuvat kaavaehdotuksessa lähemmäksi tiedossa olevia 
viitasammakon havaintopaikkoja kuin ne olivat kaavaluonnoksessa. Kaavan 
yleisiin määräyksiin liitetty maininta siitä, rakennustöissä ja niiden 
ajoittamisessa tulee huomioida viitasammakoiden elinympäristöjen säilyminen, 
ei yksin riitä turvaamaan viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

Kaavaehdotusta tulisi täydentää arvioinnilla siitä, miten voimaloiden ja 
huoltoteiden rakentaminen sekä maakaapelien sijoittaminen on käytännössä 

mahdollista toteuttaa siten, että lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei 
hävitetä eikä heikennetä. Arvioinnin pohjalta voi olla tarvetta tehdä lisäyksiä 
kaavamääräyksiin. 
 
Linnustovaikutukset 

Vaikutukset pesimälinnustoon on arvioitu asianmukaisesti, vaikka itse kartoitus 
on suppea. Natura 2000 –alueen arvokkaaseen pesimälinnustoon ei arvioinnin 
mukaan aiheudu häiriötä. Lähin tuulivoimala sijoittuu 800 metrin päähän 
puuttoman avosuon reunasta ja tuulivoiman häiriövaikutusten on tutkimuksissa 
todettu yltävän herkimimmillä lajeilla 600 metrin etäisyydelle. Suon 
pesimälinnuston ei ole myöskään arvioitu lentävän säännöllisesti ruokailemaan 
tuulivoimapuiston läpi alueen pohjoispuolelle ainakaan riskikorkeudessa. 

Tuulivoimaloiden vaikutus kurkiin on arvioitu vähäiseksi. Muuttaviin hanhiin ei 

ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia. Muuttavien merikotkien on arvioitu 
pystyvän väistämään tuulivoimaloita. Muuttolinnustoon kohdistuvassa 
vaikutusten arvioinnissa on mukana osittain epävarmuuksia mm. koska 
arvioinnin pohjana olevat kartoitukset perustuvat yhden vuoden selvityksiin. 
Lisäksi tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia muutavaan linnustoon ei ole 

juurikaan arvioitu. 
Punkalaitumen Isosuon Natura 2000 –alue ja turvetuotantoalueen 
laskeutusaltaat on monessa yhteydessä todettu olevan linnustollisesti 
merkittävimpiä alueita hankkeen välittömässä lähiympäristössä. Näiden 
alueiden linnustollinen merkittävyys tulisi huomioida kaavan yleisissä 
määräyksissä mm. niin, että rakentamistyöt suositellaan tehtäväksi lintujen 
pesimäkauden (15.4.-31.8.) ulkopuolella. Tuulivoimaloihin ei suositella kirkasta 

valaistusta eikä rakenteita, jotka houkuttelisivat lintuja istumaan potkureiden 
läheisyydessä. 
 
Melu ja välke 
Melumallinnuksessa on esitetty meluvyöhykkeiden vaikutukset kaavassa 

 
Kaavamääräys tarkistetaan 6.8.2015 viranomaisneuvottelussa. 
Täydennetään EO-t/M alueelle määräyksellä, jossa huomioidaan 

lajisuojelu. 
 
Kaavaselostusta täydennetään arviolla siitä, miten rakentaminen ja 
maakaapeleiden sijoittaminen on mahdollista toteuttaa. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Laskeutusaltaille on lähimmästä tuulivoimalan paikasta yli kilometrin 

etäisyys. Pesimälinnustoselvityksessä laskeutusaltailla havaittiin 

silmällä pidettäviä lajeja sekä vaarantuneista lajeista muun muassa 

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

suojeltu linnustodirektiivin perusteella. Määräys 

tuulivoimarakentamisen rajoittamisesta koko pesimäkauden 

ulkopuolelle on liian rankka, kun huomioidaan, että alueella on 

turvetuotantoa ja siitä johtuvaa liikennettä. Valtaosa rakentamisesta 

on maarakennusta. Riskialtteimmat työvaiheet on mahdollista siirtää 

muuhun ajankohtaan. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Kaavaehdotuksessa on määrätty, että Tuulivoimaloiden 



 

 

  

 

 

esitetyille, tarkistetuille tuulivoimaloiden sijoituspaikoille äänitasoilla 35 dB – 50 
dB. Voidaan todeta, että keskiäänitaso lähimmän loma-asunnon kohdalla alittaa 
päiväajan suunnitteluohjearvon 40 dB ja on yöajan suunnitteluohjearvon 35 dB 

tasalla. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan tuotantorakennuksen yhteyteen 
myönnetyn asunnon rakennusluvan kohdalla melutaso on noin 37,5 dB. 
Kyseisten kohteiden osalta tulee melunormien täyttyminen tarkistettavaksi 
tuulivoimaloille myönnettävän rakennusluvan yhteydessä. 
Välkemallinnuksessa laitosmallin mittoina käytettiin arvoja, joiden mukaan 
tuulivoimalan napakorkeus on 144 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä tai 

132 metriä. Vertailusta voidaan todeta, että välkemäärä kaava-alueen 
pohjoisosassa olevan tuotantorakennuksen kohdalla, jolle on myönnetty 

rakennuslupa varastotilan muuttamiseksi työntekijän asunnoksi, on noin 9-11 
tuntia vuodessa. Myös tältä osin rakennuslupavaiheessa tulee tarkistaa, ettei 
tuulivoimaloiden asutukselle aiheuttama välkemäärä asutukselle ylitä 
8h/vuodessa mukaista varjostusaikaa. 
 

Liikenne ja tieverkko 
Rakentamisen aikaiset liikenteelliset vaikutukset voivat olla lähialueen ja 
kulkuväylien asukkaille merkittäviä. Poikkeuksellisista kuljetusaikatauluista on 
syytä informoida alueen asukkaita ennakkoon. Erikoiskuljetusluvat tulee hakea 
Pirkanmaan ELY-keskukselta. 
Jatkosuunnittelussa on selvitettävä maanteiden, kuten Kanteenmaantien 
tierakenteiden mukaan lukien rumpujen ja siltojen mm. Kourajoen ylittävän 

sillan kantavuus erikoiskuljetuksille ja muulle raskaalle liikenteelle. On myös 

selvitettävä maanteiden liittymien tuulivoimapuiston rakentamisaikaiset ja 
myös käytön aikaiset leventämistarpeet. Mikäli alueen rakentamisen tai käytön 
aikainen liikenne edellyttää maanteiden ja liittymien parantamista, kuuluu 
niiden suunnittelu ja toteuttaminen tuulivoimapuiston toimijalle. Maanteille 
tehtävät parantamis- ja purkamistoimenpiteet edellyttävät ELY-keskuksen 

lupaa. 
Kulku tuulivoimala-alueelle pitäisi hoitaa Isosuontien liittymästä noin 500 
metriä Punkalaitumen keskustan suuntaan olevaa turvetuotanto-alueelle 
johtavaa yksityistietä pitkin. Näin kaavassa lienee suunniteltukin, mutta 
selostuksessa asiaa ei ole selkeästi kuvattu. Alueen kulkuyhteys on syytä 
täsmentää kaava-asiakirjoihin. 
 

SL-alueet 
Kaavaehdotuksessa SL-alueeksi merkitty läntisempi alue kuuluu 
valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Alue ei ole maakuntakaavassa SL-
aluetta. Aluetta ei ole perustettu luonnonsuojelualueeksi eikä Pirkanmaan ELY-
keskus tule perustamaan sitä suojelualueeksi mm. alueen muuttuneisuuden ja 

rakennuslupahakemusten liitteenä tulee olla melu- ja 
varjostusselvitykset valitulla voimalatyypillä. Rakennuslupavaiheessa 
tarkistetetaan melu- ja välkemallinnukset toteutettavalle 

voimalatyypille. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Erikoiskuljetusluvat ja muut luvat haetaan lupavaiheessa. Kulkuyhteys 
tuulivoima-alueelle täsmennetään kaavaselostukseen 
ehdotusvaiheessa esitetyn kartta-aineiston mukaisesti. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Soidensuojeluohjelmaan kuuluva läntinen alue ja 
soidensuojelualueeseen kuuluva itäinen alue on osoitettu SL –alueiksi 
kaavaehdotuksessa. Kaavakartan merkinnät ja määräykset 
täsmennetään 6.8.2015 viranomaisneuvottelussa sovittavasti. Valtion 



 

 

  

 

 

pienen kokonsa vuoksi. Alue voidaan esittää kaavassa M-alueeksi. 
Itäisempi SL-alue kaavaehdotuksessa ei kuulu valtakunnallisiin 
suojeluohjelmiin. Sen eteläosa on maakuntakaavassa SL-aluetta. Tätäkään 

aluetta Pirkanmaan ELY-keskus ei tule perustamaan suojelualueeksi mm. 
alueen muuttuneisuuden ja pienen kokonsa vuoksi. 
 
T2 ja T3-alueita ympäröivä maa-ainestenottoalue 
Tuulivoimaloiden T3 ja T2 ympärille on kaavaehdotuksessa merkitty kapea 
maa-ainesten ottoalue (EO-t/M). Alueelle sijoittuu useita luontoselvityksen 

yhteydessä havaittuja viitasammakon esiintymispaikkoja. Aluemerkintä on 
ristiriidassa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin kanssa. Sopiva kaavamerkintä 

olisi luo-merkintä, jonka kaavamääräykseksi ehdotetaan seuraavaa: 
"Merkinnällä osoitetaan viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka-alue, 
jonka hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 § 1 
momentin nojalla." 
 

 
 
 
 
Isosuon turvetuotantoalue 
Turvetuotantoalueen kaavamääräykseen tulisi sisällyttää lisämääräys alueella 
tehtyjen viitasammakkohavaintojen vuoksi. Lisämääräykseksi ehdotetaan 

seuraavaa: "Alueen toiminnassa tulee huomioida viitasammakon lisääntymis- 

ja levähdyspaikkojen säilyminen". 
 
Tuulivoimaloiden ja Natura-alueen välinen metsäalue 
Natura 2000-alueen suojeluarvojen turvaamiseksi ELY-keskus ehdottaa, että 
tuulivoimaloiden ja Natura-alueen välinen alue merkittäisiin tavalliseksi 

metsätalouskäyttöön tarkoitetuksi alueeksi. 
 
Natura 2000-alue 
Natura 2000-kaavamerkinnäksi riittää "Natura 2000-verkostoon kuuluva alue". 
 
Jatkotoimenpiteet 
Ennen osakaavaehdotuksen hyväksymistä tulee kaavaehdotuksesta järjestää 

viranomaisneuvottelu. Aineistosta puuttuva lepakkokartoitus tulee olla 
käytettävissä viranomaisneuvottelussa. 
 

intresseissä ei ole toteuttaa suojelualueiden osia niiden piaialaisuuden 
ja muuttuneisuuden vuoksi. Voidaan merkitä M-alueeksi. 
 

 
 
 
 

Alue on osoitettu Vapon turvetuotantoaluekartan mukaisesti maa-

ainestenottoalueeksi (EO-t/M). 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 havainnon kohdalla.Maa-ainesten ottoalueen (EO-

t/M) sekä maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-1) määräyksiin 

liitetään viitasammakkomääräys: ”Alueen toiminnassa tulee huomioida 

viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen.” 
 
 

 
 
Täydennetään kaavamääräykseen. 
 

 
 
 

 
Alue voidaan merkitä M -alueeksi. 
 
 
 
Poistetaan kaavamääräyksen selite. 
 

 
Viranomaisneuvottelu käydään 6.8.2015, jossa myös 

Lepakkokartoituksen tuloksia esitellään. 



 

 

  

 

 

1.2. Varsinais-Suomen maakuntamuseo (2.7.2015) 

Lausunto 
Ei huomauttamista.  

Kaavoittajan vastine 
Merkitään tiedoksi. 

1.3. Sastamalan kaupungin ympäristöjaosto (17.3.2015) 

Lausunto  
1. Sosiaali- ja terveysministeriö on maakuntakaavalausunnoissa esittänyt 

nyrkkisääntönä, että etäisyys asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä tulisi 

olla noin 10 kertaa voimalan napakorkeus. Kaavaluonnoksessa edellä 

mainittu nyrkkisääntö ei toteudu. 

2. Tuulivoimamelun mallintaminen tulee tehdä ympäristöministerön 

antamien ohjeiden mukaisesti ja verrata mallintamisen tuloksia 
ympäristöministeriön suunnitteluohjeen arvoihin. Ohjeiden mukaan 

tuulivoima-alueen tuulivoimaloiden melumallinnuksen lähtöarvoina 

käytetään ensisijaisesti valmistajan standardin IEC TS 61400-14 
mukaisesti ilmoittamia tuulivoimaloiden melupäästön (äänitehotaso) 

takuuarvoja. Mallintaminen tulee tehdä sille tuulivoimalatyypille, mikä 

alueelle todellisuudessa tullaan toteuttamaan. Näin tehdyn 
melumallinnuksen suunnitteluohjearvot eivät saa ylittyä. 

3. Parhaillaan valmisteilla oleva tuulivoimameluasetus tulee huomioida 

mahdollisuuksien mukaan suunnittelun jatkovaiheessa. 

 

Kaavoittajan vastine 
Ympäristöjaosto 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). 
 

1.4. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Ympäristöterveydenhuolto (20.7.2015) 

Lausunto  

1. Ympäristöjaoston 17.3.2015 antama lausunto tuulivoimaosayleiskaavan 

Kaavoittajan vastine 
Melumallinnukset on laadittu Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 



 

 

  

 

 

luonnoksesta tulee huomioida tuulivoimayleiskaavan laadinnassa. 

2. Kaavaluonnosvaiheessa tuulivoimalatyypin arvioitu äänitehotaso, LwA 

oli 104,5 dB(A) ja nyt kaavaehdotuksessa 106 (dB(A). 
Tuulivoimalatyypin valinnassa tulee käyttää parhaan mahdollisen 

tekniikan käytön periaatetta ja valita mahdollisimman alhaisen 

äänitehotason tuulivoimaloita. 
 

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. 
 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on tuulivoimaloiden 
sijoittumista tarkistettu. Uusi sijainti mahdollistaa kaavaehdotuksessa 

mallinnetun äänitehotason. 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.  
 

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. 
 

1.5. Satakuntaliitto (13.7.2015) 

Lausunto  
Ei huomauttamista. 

 

Kaavoittajan vastine 
Merkitään tiedoksi. 
 

1.5.     Caruna Oy (30.6.2015) 

Lausunto  
Alustavan tarkastelun perusteella Punkalaitumen Tuulivoima Oy:n 6 

Kaavoittajan vastine 
Merkitään tiedoksi ja huomioidaan jatkosuunnittelussa. 



 

 

  

 

 

tuulivoimalaitosta voidaan liittää Caruna Oy:n voimajohtoon uudella 
Jussinmäen sähköasemalla. Suurin sallittu 110 kV päämuuntajan nimellisteho 
on 25 MWA. Liityntä edellyttää myös kytkinlaitteiden lisäystä Seikunmaalle. 

Voimalaitosten tulee täyttää Fingrid Oyj:n määrittämät voimalaitosten 
järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2013) sekä yleiset liittymisehdot (YLE 

2013). 

 

 

1.6.  Puolustusvoimat (7.7.2015) 

Lausunto  

1. Punkalaitumen Isosuon tuuliosayleiskaavan kaavaehdotuksen 

kaavamääräykset tuulivoimaloiden alueille tv-1 ja tv-2 ovat riittävät 
turvaamaan puolustusvoimien toimintaedellytykset kaavoituksen 

kohteena olevalla alueella. Puolustusvoimat edellyttää, että ko. 

kaavamääräykset tulevat myös vahvistettavaan kaavaan. Mikäli 
kaavamääräyksiä näiltä osin muutetaan, varaa puolustusvoimat 

itselleen edelleen oikeuden lausua muutettuihin kaavamääräyksiin. 

2. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen organisaatiomuutosten 
ja Suomen Turvallisuusverkko Oy:n (STUVE OY) perustamisen vuoksi 

kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen on pyydettävä lausunto myös 

STUVE OY:Itä. 
3. Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä 

mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. 

 

Kaavoittajan vastine 
Ko. kaavamääräyksiä ei ole tarpeen muuttaa. Lausunto merkitään 

tiedoksi ja huomioidaan jatkosuunnittelussa. 
 

1.7.  Pirkanmaan pelastuslaitos (3.7.2015) 

Lausunto  

Ei huomauttamista. 

Kaavoittaja vastine 
Merkitään tiedoksi. 

 

1.8.  Digita (3.7.2015) 
 

Lausunto  
1. Koska Isosuolle suunniteltu tuulivoimapuisto voi haitata antenni-tv:n 

vastaanottoa, esitämme, että osayleiskaavassa täsmennetään, että 

hanketoimija häiriön aiheuttajana on velvollinen huolehtimaan 

häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

2. 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 

Kaavoittajan vastine 
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. 
Punkalaitumen tuulivoima Oy on valmis huolehtimaan tuulivoimaloista 
mahdollisesti johtuvien häiriöiden korjaamisesta. 
 
Tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeenkin voi tarvittaessa 



 

 

  

 

 

aiemmin katsonut, että tämän kaltaisen aiheuttaja vastaa –periaatteen 

tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä 

noudatettava lähtökohta. 
 

Viestintävirastolle tehdä ilmoituksen mahdollisista esimerkiksi TV-

vastaanoton näkyvyysongelmista. Tämän jälkeen Viestintävirasto 

pyytää tarvittavat selvitykset verkkotoimiluvan haltijalta, jonka 
jälkeen sovitaan tuulivoimayhtiön kanssa tarvittavista toimenpiteistä.   

1.9.  Pirkanmaan maakuntamuseo (3.8.2015) 

Lausunto  

1. Tuulivoimaloiden korkeutta koskevaa kaavamääräystä ei ole muutettu 
kaavaluonnokseen verrattuna. 

2. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa suurimmat haitalliset 

vaikutukset on osoitettu kohdistuvan Parrilan ja Talalan kylien 

ympäristöön. Maakuntamuseo esittää vielä selvitettäväksi millä tavoin 

erityisesti em. alueiden kohdalla todettuja vaikutuksia voidaan 

vähentää esimerkiksi tuulimyllyjen paikkaa, määrää tai korkeutta 
muuttamalla. Maakuntamuseo esittää, että vaikutusten vähentämisen 

keinot käydään tarkemmin lävitse Isosuon tuulivoimaosayleiskaavaa 

koskevassa viranomaisneuvottelussa 6.8.2015. 
  

Kaavoittaja vastine 
Kaavaehdotusvaiheessa on kaavaselostukseen laadittu tarkempi 
maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, jonka perusteella on 
vaikutukset arvioitu. Tuulivoimaloiden sijaintia on kaavaehdotusta 
varten muutettu siten, että voimalat sijoittuvat kauemmaksi herkistä 

maisema- ja kulttuuriympäristöistä. Kaavassa on annettu määräys 
maiseman huomioon ottamisesta ja haitallisten vaikutusten 
lieventämisestä. 10-20 metriä matalampi torni ei vähennä 
maisemavaikutuksia merkittävästi. Tornin korkeuden puolittaminen ei 
ole mahdollista. 
 
Vaikutusten vähentämiseen käytettävät keinot käydään lävitse 

viranomaisneuvottelussa. 

1.10. Urjalan kunta (10.8.2015) 

Lausunto  
Ei huomauttamista. 

Kaavoittaja vastine 
Merkitään tiedoksi. 

 

MUISTUTUKSET 
 

1.11. Santaporsas Oy / Hanna Santakangas-Eskola (27.7.2015) 

Muistutus 
1. Suunnitellut tuulivoimalat sijaitsevat lähellä sikalarakennusta. Ne 

muodostavat suuren riskitekijän toiminnalle ja vaarantavat siten 

elinkeinotoimintaamme. 
2. Pidämme aiheellisina haittatekijöinä paitsi melu- ja välkevaikutusta, 

myöskin lennonestovalojen sykintää sekä tulipaloriskiä. Tulipalon 

sattuessa turvealueella se leviää kulovalkean tavoin kuivalle 
kangasmetsälle. 

3. Etäisyys sikalarakennuksesta TV-alueen rajalle on 930 m ja esitettyyn 

myllypaikkaan 1000 m. Santaporsaan tontin rajan ja TV-alueen rajan 
etäisyys on 790 m. Tiedotusvälineille on annettu tiedoksi, että 

Kaavoittaja vastine 
1.  
Tuulivoimatoimijan ensisijainen intressi on toimia yhteistyössä muiden 
alueen toimijoiden kanssa siten, että molempien edut tulevat 
huomioiduiksi. Kaavoituksella ei ole tarkoitus hankaloitaa alueella 
toimivien yritsten toimintaa tai laajentamismahdollisuuksia. 

 
2.   
Melu 
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevan Santaporsas Oy:n 
tuotantorakennuksen, jonka siipirakennukseen on myönnetty 



 

 

  

 

 

lähimpään asutukseen olisi matkaa noin 1,5 km, mutta todellisuudessa 

etäisyys on vain tuo 1000 m, koska Santaporsaan sikalarakennuksen 

yläkerta on varattu vakinaiseen asuintarkoitukseen. 

rakennuslupa varastorakennuksen muuttamiselle sikalatyöntekijän 
asunnoksi, kohdalla melutaso on noin 37,5 dB. Verrattaessa 
ympäristöministeriön ”Tuulivoimarakentamisen suunnittelu” 4/2014 –

oppaassa annettuihin suunnitteluohjearvoihin ovat lasketut melutasot 
kaava-alueen ympäristössä vakituisen asutukselle annetun päiväajan 
suunnitteluohjearvon LAeq 7-22 45 dB sekä yöajan 
suunnitteluohjearvon LAeq 22-7 40 dB alapuolella. 
 
Välke 

Kaavaehdotusta varten laaditun välkeselvityksen välkemallinnuksen 
mukaan roottorin halkaisijan ollessa 126 metriä ja napakorkeuden 144 

metriä Todellinen tilanne (Real Case) -välkelaskennan mukaan  
tuotantorakennuksen, jonka yhteydessä sijaitsevaan 
siipirakennukseen on myönnetty rakennuslupa varastotilan 
muuttamiseksi sikalatyöntekijän asuinrakennukseksi (piste H), 
kohdalla välkemäärä on noin 9 tuntia vuodessa. Välkkeen mahdollinen 

esiintyminen ajoittuu lokakuun loppupuolelta helmikuun loppuun 
päiväaikaan. Kun laitosmallin mitat ovat kaavan sallimissa 
maksimitoissa roottorin halkaisijan ollessa 132 metriä ja 
napakorkeuden 144 metriä, Todellinen tilanne (Real Case) –
välkelaskennan mukaan välkemäärä on 11 tuntia ja 17 minuuttia 
vuodessa. 
 

Lentoestevalot 

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 ympäris-töön. Kyseiset lentoestevalot 
asennetaan tuulivoimalan konehuoneen päälle eli ne sijaitsevat 
voimaloiden napa-korkeudella. 
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 voimaloi-den 
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 voi-mala eli esimerkiksi kirkkaana yönä yli 30 

kilometrin päästä. Valonlähteet on suunnattu ylöspäin, joten ne 

valaisevat enemmän taivasta kuin ympäröivää maise-maa.  
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. 
 
Tulipaloriski 

Kaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä käsitellään tuulivoimaloiden 

aiheuttamia turvallisuusriskejä, turvepölyn ja turvepalojen aiheuttamia 
riskejä sekä liikennöinnin aiheuttamia riskejä. Tuulivoimaloiden ja 
turvetuotantoalueen sekä aumojen välissä tulee sijaitsemaan palon 
leviämistä estäviä kenttärakenteita ja teitä. Tuulivoimahankkeen ja 



 

 

  

 

 

turvetuotannon yhteensovittaminen tuulivoimahankkeen 
rakennustöiden aikana edellyttää järjestelyjä ja toimijoiden kesken 
tapahtuvaa vuoropuhelua hankkeen tarkemman suunnittelun 

yhteydessä. 

Kaavassa määrätään, että tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksen 
yhteydessä on tehtävä turvallisuusselvitys, josta on pyydettävä 
pelastusviranomaisen lausunto. Pelastussuunnitelma alueelle tullaan 
laatimaan rakennuslupavaiheessa, jolloin hankkeesta vastaava on 
yhteydessä Pelastuslaitokseen sen ja muiden Pelastuslaitoksen 

toimialaan liittyvien asioiden johdosta. 

Voimaloiden käyttöönoton yhteydessä huolehditaan siitä, että voimalat 

täyttävät lain ja määräysten edellyttämät velvoitteet mm. 
salamasuojausten ja alkusammutuskaluston osalta. 
3.   
Tuulivoimaloiden sijaintia on tarkistettu kaavaehdotusta varten 
sijoittamalla voimalat kaavaluonnoksessa esitettyä kauemmaksi 

Punkajokilaaksosta sekä asutuksesta. Tuulivoima-alueiden sijainti on 
osoitettu sitovalla merkinnällä ja määräyksellä. Näiden alueiden sisälle 
on osoitettu voimaloiden paikat ohjeellisilla merkinnöillä. 
Rakennuslupamenettelyssä voimaloiden paikat tarkennetaan ja 
varmistetaan melunormien täyttyminen ja ettei asutukselle aiheutuva 
välkemäärä ylitä naapurimaissa sallittua välkeaikaa, jota 
ympäristöministeriön ohjeessa suositellaan käytettäväksi. 

 
 

3.6.  Lahja ja Paavo Niemelä (6.7.2015) 
 

Muistutus 

Nähtävillä olevassa ehdotuksessa ei toteudu 2 km minimietäisyys asuntoomme. 
Näin ollen esitämme korjaustoimenpiteeksi etäisyyden saamiseksi riittäväksi. 

Voimalan nro 1 uudelleen sijoittamista alueella taikka vaihtoehtoisesti sen 

tekemättä jättämistä. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksensa 
minimi etäisyydestä 2 km Pirkanmaan maakuntakaavaan. 

 

 

 

 

 
 

 

Kaavoittajan vastine 

  
Tuulivoimaloiden etäisyyttä kysessä olevaan asuntoon on kasvatettu 

kaavaehdotusvaiheessa. Tuulivoimaloita ei ole mahdollista siirtää 

kauemmaksi Isosuon suuntaan, jottei Natura-alueelle kohdistuva 
meluvaikutus kasva. Myös turvetuotantoalueella sijoittumista 

määrittävät paloturvallisuusetäisyydet. Tuulivoimaloiden etäisyyttä 

asutukseen ei ole mahdollista kasvattaa kahteen kilometriin. 

Mielipiteen esittäjät viittaavat 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 



 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Havainnekuvat eivät ole todenmukaisia. Voimaloiden koko ja sijoittelu eivät 
vastaa todellisuutta. Melu, välke yms. mallinnokset on tehty pienemmillä 

laitteilla kuin on todellisuudessa tekeillä. Myöskin suojaetäisyydet kasvavat 

laitteiden kasvaessa. Tuulen suunta on melkein aina meille epäedullinen, joka 
huomioikaa. 

 

On kaikkien edun mukaista sijoittaa voimalat niin, ettei terveyshaittoja synny 
nyt eikä tulevaisuudessa. On myös paljon järkevämpää jättää tekemättä 

voimala(t) kuin pysäyttää jo tehdyt haittojen vuoksi. 

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). 

Havainnekuvien voimalat on sijoitettu paikka- ja korkeustietojensa 

mukaan siten, että ne vastaavat todellisia paikkoja havainnekuvassa. 

Havainnekuvat on tehty tarkoituksenmukaisella kalustolla ja 
ohjelmilla, jolloin havainnekuvat vastaavat todellista kuvauspaikasta 

avautuvaa näkymää kuvattuun suuntaan. 

3.7.  Yhteismuistutus 23 allekirjoittanutta (20.7.2015)  

Muistutus 
Voimaloiden näkyvyys maisemassa 

Kaavaehdotus ei ota huomioon Punkalaitumen maaseutumaisia kauneusarvoja. 

Paljastavien kuvasovitteiden mukaan voimalat nousevat maisemassa 
ylivoimaisen hallitsevaan asemaan. Kaavaselostuksessa on hyvin lyhyesti 

sivuutettu aloite jokilaakson nimeämiseksi valtakunnallisesti arvokkaaksi 

perinnemaisemaksi. Voimalat saattavatkin kariuttaa tämän maakuntaliittojen 
suunnitelman. Perinnemaisemastatus on matkailullisesti paljon arvokkaampi 

asia kuin kunnan toivoma tuulivoimaturismi. 

 

Kaavoittajan vastine 
 

Kaavan maankäytön toimintojen vaikutukset Punkalaitumenjoen 

ympäristöön, joka on määritelty osittain valtakunnallisesti arvokkaaksi 
kulttuuriympäristöksi (Punkalaitumen kulttuurimaisema, akv134) ja 

osittain maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi 

(Punkalaitumenjoki, akm135) sekä naapurimaakunnan arvokkaisiin 
maisema- ja kulttuuriympäristöihin on arvioitu kaavaselostuksen 

kohdassa Vaikuutkset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. 

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


 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Etäisyys asumuksista 
Isosuon voimalat näkyvät häiritsevästi lähes kaikkien allekirjoittaneiden 

pihoihin. Suuresta 230 metrin korkeudesta johtuen ne näyttävät visuaalisesti 

olevan todellisuutta lähempänä. Kuvasovitteiden mukaan voimalat tuntuvat 
suorastaan kaatuvan päälle pilaten pihanäkymämme. 

 

 
 

 

Meluvaikutus 
On osoittautunut, että melumallinnukset antavat liian pieniä suojaetäisyyksiä. 

VTT:n ääniasiantuntija Dennis Siposen tutkimusten mukaan saadut teoreettiset 

etäisyydet tulisi kertoa kahdella, jotta päästään toteutuviin, oikeisiin 
desibeliarvoihin. 

 

 
 

 

 
Sisämelusta on tullut voimaan uusi asetus. Sen mukaan sisämelu ei saa ylittää 

25 desipeliä. Kun ulkomelu on 35 - 40 dB, sisämelu on vanhoissa 

rakennuksissa todennäköisesti yli sallitun. Vanhat asuinrakennukset ovat 

lautarakenteisia kaksinkertaisilla ikkunoilla. Niistäkin toinen otetaan kesäksi 

pois. Ulkovaipan eristävyydeksi tulee noin 2-3 dB, jolloin sitovaan lakiin 

perustuva sallittu sisämelutaso ylittyy. Kunnan lakisääteinen tehtävä on valvoa, 
ettei näin tapahdu. 

Punkalaitumenjoen kulttuurimaisemaa ehdotetaan sekä Pirkanmaan 

valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

päivitysinventointiraportissa että maakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-alueiden päivitysinventointiraportissa valtakunnallisesti 

arvokkaaksi maisema-alueeksi. Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema-

alueen rajaus noudattelee pääpiirteittäin Pirkanmaan maisema-alueet 

ja kulttuuriympäristöt –julkaisussa (Pirkanmaan liitto, 2006) 

osoitettua Punkalaitumen maisemallisesti merkittävää peltoaluetta 

sekä RKY 1993 aluerajausta. Inventointien tulosten perusteella 

koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-

alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-

alueista uusi valtioneuvoston päätös. 

 

Tuulivoimaloiden sijoittumista on tarkistettu kaavaehdotusta varten. 

Voimalat on siirretty nk. välitien eteläpuolella. Tuulivoimaloiden 

etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on tällöin pidentynyt. 

Tuulivoimaloiden maisemavaikutusten arviointia varten laadittiin 

teoreettinen näkyvyysanalyysi, jossa on huomioitu maaston muoto ja 

puuston peitteisyys.  

 

Kaavaehdotusta varten mallinnetut ulkomelutasot ovat lähimmissä 

melulle altistuvissa kohteissa (Saarikko) 35 dB ja (Santaporsaan 

tuotantorakennus) 37,5 dB, mikä tarkoittaa sitä, että normaalia 
rakennustapaa vastaava ilmaääneneristys riittää vaimentamaan 

ulkomelun sisätiloissa alle Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 raja-

arvojen ja pienitaajuisen melun. Tällöin sisämelu jää edellä kuvatuissa 
kohteissa myös alle lausunnossa mainitun uuden asetuksen 

määrittämän sisämelun enimmäisarvon 25 dB. 

 
Terveysviranomaisella virkansa nojalla mahdollista tehdä tai teettää 

tarvittavat selvitykset ja mittaukset ja arvioida niiden tulosten 

perusteella tarvetta rajoittaa voimalaitosten toimintaa. 
 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

Vaikutus kiinteistöjen arvoon 

Voimala-alue tulee vaikuttamaan omistamiemme kiinteistöjen arvoon ja 
käytettävyyteen. Taloudellisen arvon romahtaminen ja mahdolliset korvaukset 

ovat vaikeasti osoitettavissa ja vaatisivat hankalat oikeudenkäynnit. Asukkaina 

meidät asetetaan hankalaan välikäteen. 
 

Voimaloiden suurentaminen 

Pelkonamme on, että 28 megawatin kokonaisteho sallisi kuudelle voimalalle 
alussa puhutun 3 megawatin sijasta esimerkiksi 4-5 megawatin voimalat. 

Näistä suuremmista voimaloista on kirjoitettu myös paikallislehdissä. Kaava-

aineistossa olevan viranomaispöytäkirjan mukaan Rambollin suunnittelija on 
kuitenkin todennut, että lähtömelutasoltaan 107-109 desibelin voimalat ovat 

liian suuria näin ahtaalle alueelle. Mikäli alun perin olisi puhuttu yli 3 

megawatin laitoksista, ely-keskus olisi todennäköisesti vaatinut 
ympäristövaikutusten arvioinnin. 

 

Kaava-alueen rajaus 
Kaava-alueen rajaus on tehty mielestämme liian laajasti. Kaava-alueen raja 

kulkee monin paikoin 1,25 - 1,5 km etäisyydellä lähimmistä voimaloista. 

Pirkanmaan ely-keskuksen edustajan viranomaisneuvottelussa tuoman 
käsityksen mukaan yhden kilometrin etäisyys on riittävä. Me lähiasukkaat 

pelkäämme, että väljälle kaava-alueelle haettaisiin joskus myöhemmin 

kaavamuutoksella lisävoimaloita. Siinä tapauksessa asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet olisivat heikot. Lisäksi käsityksemme mukaan kaava-

alueeseen kuuluu alueita, joiden omistajien kanssa ei ole keskusteltu saatikka 

tehty sopimuksia. 

 

 

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.  

 

 
Kaavamääräyksellä on tuulivoimaloiden maksimikorkeus rajoitettu 230 

metriin. Kaava on mahdollista toteuttaa melu- ja välkemallinnuksen 

mukaisilla voimalatyypeillä tai vastaavilla. Toteutettavan tuulivoima-
alueen voimaloiden tulee alittaa ympäristöministeriön melun 

suunnitteluohjearvojen mukaiset äänitasot asutukseen ja loma-

asutukseen osoitetuilla alueilla. 
 

 

 
 

Kaavoitettavan alueen rajaus on tarkistettu vastaamaan 

kaavaehdotusta varten muuttunutta tuulivoimaloiden 
sijoitussuunnitelmaa sekä tuulivoimaloiden meluvaikutusaluetta. 

 

Muistutuksen johdosta kaava-alueen pohjoisosa muutetaan maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jolle ei ole mahdollista sijoittaa 

tuulivoimaloita tai niihin liittyviä rakenteita, maakaapeleita tai teitä.  

 

 
 

 

 
 

Lahdessa 7.8.2015, päivitetty 14.8.2015 

 

  
 
Pirjo Pellikka   Matti Kautto 

Kaavoitusarkkitehti  Johtava asiantuntija 



 

 

  

 

 

 

 


