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PERHENIEMEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA 
 

Perheniemen tuulivoimapuiston yleiskaavaa koskeva ehdotusvaiheen aineisto 

(kaavaehdotus, kaavaselostus ja selvitykset) sekä osallistumis- ja arviointisuunni-

telma ovat olleet Iitin kunnanhallituksen päätöksellä 16.12.2019 § 274, MRL:n 65 

§:n ja MRA 19 §:n mukaisesti, julkisesti nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemista 

varten aikavälillä 14.1.2020-18.2.2020. Nähtäville asettamisesta on kuulutettu Ii-

tinseutu-lehdessä sekä Iitin kunnan internetsivuilla. Kaava-alueen maanomistajille 

on lähetetty infokirjeet. 

Yleiskaavaehdotuksesta lähetettiin lausuntopyynnöt seuraaville tahoille: Iitin hal-

lintokunnille, Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksille, Kouvolan kaupungille, 

Kymenlaakson museolle, Museovirastolle, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen pelas-

tuslaitoksille, Orimattilan kaupungille, Pääesikunnan operatiiviselle osastol-

le, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liitolle, Metsähallitukselle, Luonnonvarakes-

kus Lukelle, Finavia Oy:lle, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Liikenne- 

ja viestintävirastolle, Suomen metsäkeskukselle, Heinolan ja Lahden kaupungil-

le, Lapinjärven kunnalle, Väylävirastolle sekä Digita Oy:lle 

Lausuntoja yleiskaavaehdotuksesta saatiin 14 ja mielipiteitä 7. 
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1 LAUSUNNOT 

1.1 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.2 Hämeen ELY-keskus 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.3 Kymenlaakson liitto 

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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1.4 Päijät-Hämeen liitto 
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Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaselostusta on tarkistettu Päijät-Hämeen liiton esittämällä tavalla. 
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1.5 Kymenlaakson museo 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.6 Suomen Turvallisuusverkko Oy 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.7 Fingrid Oyj 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.8 Traficom 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.9 Luonnonvarakeskus LUKE 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.10 Kymenlaakson pelastuslaitos 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Hankkeen vaikutuksia turvallisuuteen on arvioitu kaavaselostuksen luvussa 

11.15. Suunnitellut voimalat sijaitsevat alueella, joka on metsätalousaluetta 

ja jossa ei synny riskiä yleisille teille, asutukselle tai rakennuskannalle.   

Hanketta lähimpänä oleva lomarakennus sijaitsee noin 960 metrin päässä 

suunnitelluista voimaloista kaava-alueen itäpuolella. Lähimmät asuinraken-

nukset sijoittuvat kaava-alueen länsi- ja itäpuolelle, molemmat noin 1,4 kilo-

metrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. 
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1.11 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.12 Lahden kaupunki, maankäyttö ja aluehankkeet yksikkö 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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1.13 Kouvolan kaupunki 
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Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.14 Iitin kunnan rakennuslautakunta 
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Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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2 MIELIPITEET 

Uuden kuntalain myötä tässä julkisessa asiakirjassa mielipiteistä on poistettu yk-

sityishenkilöiden henkilötiedot. 

2.1 Mielipide 1, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Tielinjaus on korjattu kaavaan esitetyllä tavalla.  
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2.2 Mielipide 2, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajina 
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Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnosvaiheen vastineessa on viitattu tutkimuksiin, jotka ovat toden-

nettuja ja päteviä. 

Olemassa olevien tieteellisesti uskottavien tutkimusten perusteella tuulivoi-

malla ei ole terveysvaikutuksia, kun riittäviä suojaetäisyyksiä asutukseen 

noudatetaan. Terveysvaikutus voi syntyä käytännössä vain melun häiritse-

vyyden johdosta. Tämän takia on säädetty tuulivoimamelun ohjearvoista, joi-

ta Perheniemen hankkeessa on noudatettu. Lisätietoa infraäänestä on kaa-

vanlaatijan valmisteluvaiheen vastineessa (luku 3). 

Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) on rahoit-

tanut hankkeen, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitalli-

sia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Katso tästä lisätietoa kohdasta 3.2. 

Kaavanlaatijalla ei ole lisättävää kaavan valmisteluvaiheen vastineeseen kiin-

teistönarvoon tai maisemaan liittyen.  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PERHENIEMEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  22 (47) 
    
21.4.2020 Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

2.3 Mielipide 3, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajina 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavanlaatijalla ei ole lisättävää kaavan valmisteluvaiheen vastineeseen (luku 

3). 
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2.4 Mielipide 4, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Tuulivoima-alueen valintaan liittyy monia seikkoja, mm ympäristön rajaavat 

ehdot, kuten asutuksen läheisyys, maiseman ja rakennetun kulttuuriympäris-

tön arvoalueet sekä luontoarvot. Lisäksi tulee huomioida alueen tuulisuus se-

kä tie- ja sähköverkon läheisyys ja riittävyys, jotta hanke on taloudellisesti 

mahdollista toteuttaa. Myös alueen maanomistajien halukkuus hankkeen to-

teuttamiselle on edellytys hankkeen etenemiselle. 

Melumallinnukset on tehty niiden tekemisestä annettujen ohjeiden ja mää-

räysten mukaisesti. 

Valokuvasovitteita on tehty eri sääolosuhteissa, niin sateisella kuin aurinkoi-

sella säällä. 

Kaavaluonnosvaiheen vastineessa (luku 3) on viitattu tutkimuksiin, jotka ovat 

todennettuja ja päteviä. 
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Aina kun tuulivoimahankkeen ympäristöselvityksiä tehdään, vaikutuksia arvi-

oidaan ja kaavaa laaditaan, tulee nämä tehdä lain edellyttämällä tavalla. Ih-

misten huolia ei ole tarkoitus vähätellä, vaan niihin pyritään vastaamaan fak-

toihin perustuvien tutkimusten ja selvitysten kautta. 

Tuulivoimapuisto ei rajoita maankäyttöä kilometrien päässä tuulivoimaloiden 

sijainnista. Tuulivoimapuisto rajoittaa asuin- ja lomarakentamista tuulivoima-

puiston 40 dB-melualueella. 
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2.5 Mielipide 5, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana,  
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Kaavanlaatijan vastine 

Infraääni ei poikkea muista äänistä. Se on taajuusalue, johon kuuluvat mata-

limmat äänentaajuudet (1-20 Hz). Infraäänet ovat suurimmaksi osaksi ihmis-

ten kuulokynnyksen alapuolella, tuulivoiman osalta täysin niillä etäisyyksillä, 

joilla ihmisiä tuulivoimapuiston ympärillä asuu. Infraäänet etenevät ja vaime-

nevat ilmakehässä samalla tavalla kuin muutkin äänet. Ne eivät kantaudu sen 

etäämmälle tai käyttäydy mitenkään poikkeuksellisesti. Lisätietoa infraäänestä 

on kaavanlaatijan valmisteluvaiheen vastineessa (luku 3). 

Olemassa olevien tieteellisesti uskottavien tutkimusten perusteella tuulivoi-

mamelulla ei ole terveysvaikutuksia, kun riittäviä suojaetäisyyksiä asutukseen 

noudatetaan. Terveysvaikutus voi syntyä käytännössä vain melun häiritse-

vyyden johdosta. Tämän takia on säädetty tuulivoimamelun ohjearvoista, joi-

ta Perheniemen hankkeessa on noudatettu. Lisätietoa infraäänestä on kaa-

vanlaatijan valmisteluvaiheen vastineessa (luku 3). 

Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) on rahoit-

tanut hankkeen, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitalli-

sia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Katso tästä lisätietoa kohdasta 3.2. 

Tuulivoimaloiden metalliosat ovat hyvin kierrätettävissä (mm. torni). Rootto-

rin lavat valmistetaan yleisimmin komposiittimateriaaleista, joissa käytetään 

lasikuitua ja joskus myös hiilikuitua tai puuta yhdessä epoksin tai polyesterin 

kanssa.  Tuulivoimaloiden lapojen kierrättämismahdollisuudet kehittyvät koko 

ajan. Suomessa on jo yksi yritys, joka kierrättää tuulivoimaloiden lapoja. La-

voissa käytettävät materiaalit ovat hyvin samankaltaisia kuin esimerkiksi ve-

neteollisuudessa. 
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Tuulivoimalat eivät aiheuta havaittavaa maatärinää. 

Lisätietoa tuulivoiman vaikutuksista kiinteistöarvoon on kaavanlaatijan val-

misteluvaiheen vastineessa (luku 3). 
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2.6 Mielipide 6, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajina 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Infraääni ei poikkea muista äänistä. Se on taajuusalue, johon kuuluvat mata-

limmat äänentaajuudet (1-20 Hz). Infraäänet ovat suurimmaksi osaksi ihmis-

ten kuulokynnyksen alapuolella, tuulivoiman osalta täysin niillä etäisyyksillä, 

joilla ihmisiä tuulivoimapuiston ympärillä asuu. Infraäänet etenevät ja vaime-

nevat ilmakehässä samalla tavalla kuin muutkin äänet. Ne eivät kantaudu sen 

etäämmälle tai käyttäydy mitenkään poikkeuksellisesti. Lisätietoa infraäänestä 

on kaavanlaatijan valmisteluvaiheen vastineessa (luku 3). 

Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) on rahoit-

tanut hankkeen, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitalli-

sia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Katso tästä lisätietoa kohdasta 3.2. 

Tuulivoimalat eivät aiheuta havaittavaa maatärinää. 

Olemassa olevien tieteellisesti uskottavien tutkimusten perusteella tuulivoi-

malla ei ole terveysvaikutuksia, kun riittäviä suojaetäisyyksiä asutukseen 

noudatetaan. Terveysvaikutus voi syntyä käytännössä vain melun häiritse-

vyyden johdosta. Tämän takia on säädetty tuulivoimamelun ohjearvoista, joi-

ta Perheniemen hankkeessa on noudatettu. 

Lisätietoa tuulivoiman vaikutuksista kiinteistöarvoon on kaavanlaatijan val-

misteluvaiheen vastineessa (luku 3). 
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2.7 Mielipide 7, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 
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Kaavanlaatijan vastine 

Lainaus kunnanhallituksen pöytäkirjasta (Kunnanhallitus 16.12.2019 § 274). 

Alla olevassa on perusteltu, miksi kunnanhallitus käytti otto-oikeutta ja kumo-

si teknisen lautakunnan päätöksen. 

”Kunnanjohtaja päätti 3.12.2019, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta 

teknisen lautakunnan 26.11.2019 § 127 päätökseen.  

Kuntalain 92 §:n ja Iitin kunnan hallintosäännön § 34 nojalla kunnanjohtaja 

voi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain tai hallinto-

säännön nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan 

ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Päätös on otto-

oikeutta käytettäessä katsottava tehdyksi sen jälkeen. kun pöytäkirja on tar-

kastettu. Viimeistään otto-oikeutta on käytettävä siinä ajassa, jossa oikai-

suvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. 

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsit-

telemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman vi-

ranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. 

Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla 

viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsi-

teltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös 

voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätök-

sen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 
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Iitin kunnan hallintosäännön § 26 kohdan 6 mukaisesti kunnanhallituksen 

toimivaltaan kuuluu yleiskaavan laatimistarpeesta päättäminen. Kunnanhalli-

tus on tehnyt 20.11.2017 § 263 päätöksen Perheniemen tuulivoimaosayleis-

kaavan laatimisesta. Asiasta on laadittu kaavoitussopimus, joka on hyväksytty 

kunnanhallituksessa 26.3.2019 § 60. 

Hallintosäännön § 28 kohdan 14 mukaisesti teknisen lautakunnan tehtäviin 

kuuluu valmistella kaavoitusasiat kunnanhallitukselle ehdotusvaiheeseen asti.  

Päättäessään 26.11.2019 § 127 lautakunnassa tehdyn muutosehdotuksen 

mukaisesti, että kaavaehdotusta ei viedä eteenpäin vaan selvitetään tuulivoi-

ma-alueen siirtäminen Tillolaan, jossa tuulivoiman sijoittaminen on huomioitu 

maakuntakaavassa, tekninen lautakunta on ylittänyt toimivaltansa ja toiminut 

vastoin kunnanhallituksen kaavoituspäätöstä.  

Kaavoituksen käynnistämistä koskeva päätös on aina tiettyyn alueeseen si-

dottu, eikä ilman kunnanhallituksen uutta kaavoituspäätöstä voida siirtää 

kaavan laatimista täysin muulle kuin alkuperäisessä kaavoituspäätöksessä 

mainitulle alueelle. Lisäksi kaavoituksesta on tehty kaavoitussopimus kohtee-

na olevalle alueelle, eikä kaavoitusta voi myöskään vastoin sopimusta siirtää 

toiselle alueelle.  

Yleiskaavan lopullisesta hyväksymisestä päätösvaltaa käyttää maankäyttö ja 

rakennuslain (132/1999) § 37 mukaisesti kunnanvaltuusto. Lautakunta ei 

näin voi tehdä asiassa kesken kaavoitusprosessin päätöstä, joka tosiasiallises-

ti merkitsisi kaavan hylkäämistä. 

Varsinaisessa kaavoitusprosessissa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden 

perusteella asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi tai vaatisi muita 

tähän kaavavaiheeseen liittyviä lisäselvityksiä, joten asia tulee viedä eteen-

päin normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti.” 

Hanke ei saa yhteiskunnalta tukea ja toteutetaan nykytiedon valossa markki-

naehtoisesti. Kaikista hankkeen kustannuksista vastaa hanketoimija. 

Olemassa olevien tieteellisesti uskottavien tutkimusten perusteella tuulivoi-

mamelulla ei ole terveysvaikutuksia, kun riittäviä suojaetäisyyksiä asutukseen 

noudatetaan. Terveysvaikutus voi syntyä käytännössä vain melun häiritse-

vyyden johdosta. Tämän takia on säädetty tuulivoimamelun ohjearvoista, joi-

ta Perheniemen hankkeessa on noudatettu. Lisätietoa infraäänestä on kaa-

vanlaatijan valmisteluvaiheen vastineessa (luku 3). 

Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) on rahoit-

tanut hankkeen, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitalli-

sia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Katso tästä lisätietoa kohdasta 3.2. 

Kaavassa on määrätty, että yksittäisen tuulivoimalan enimmäiskorkeus saa 

olla enintään 215 metriä. Hankkeessa ei siis voida toteuttaa mielipiteessä 

mainittuja 260 metrisiä voimaloita. Kaavassa on niin ikään määrätty, että en-

nen tuulivoimaloiden pystyttämistä on turvattava maanpuolustuksen ja raja-

valvonnan toimintamahdollisuudet. Puolustusvoimille tulee varata mahdolli-



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PERHENIEMEN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  33 (47) 
    
21.4.2020 Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

suus lausunnon antamiseen ennen rakennuslupien myöntämistä tuulivoima-

loille. Tuulivoimaloiden lopullisten toteutettavien sijaintien koordinaatit on 

myös ilmoitettava Puolustusvoimien pääesikunnalle. Pääesikunnan operatiivi-

nen osasto on antanut hyväksyttävyyslausunnon kuudelle (6) 200 metriä kor-

kealle tuulivoimalalle. Hanketoimijan tulee siis pyytää pääesikunnalta uusi 

lausunto ennen rakennuslupien myöntämistä, mikäli toteutettavat voimalat 

ovat yli 200 metriä korkeita. 

Kaavassa on myös määrätty, että jokaiselle tuulivoimalalle on haettava len-

toestelausunto ilmaliikennepalvelun tarjoajalta. Mikäli lentoestelausunnossa 

niin edellytetään, on lisäksi saatava lentoestelupa Liikenne- ja viestintäviras-

tolta. Lausunnot on haettava ennen rakennuslupien myöntämistä. 

Maakuntakaavaa laativa Kymenlaakson liitto on todennut kaavan valmistelu-

vaiheen aineistosta antamassaan lausunnossa, että tuulivoimaloita voidaan si-

joittaa myös maakuntakaavan mukaisten tuulivoimaloiden sijoitusalueiden ul-

kopuolelle. Kymenlaakson liitto on lisäksi todennut kaavan ehdotusvaiheen 

lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa yleiskaavaehdotuksesta. Näin 

ollen ristiriitaa maakuntakaavan kanssa ei näiltä osin ole. 

Lisätietoa ja vastauksia asutukseen, linnustoon, muihin eläimiin ja luontoar-

voihin liittyen kaavanlaatijan valmisteluvaiheen vastineessa (luku 3). 
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3 YHTEISVASTINE KAAVAN VALMISTELUVAIHEEN MIELIPITEISSÄ 

ESIIN TUOTUIHIN ASIAKOHTIIN 

3.1 Melu 

Hankkeen melumallinnukset on tehty Vestaksen V150 4.2 MW voimalalla, joka on 

tällä hetkellä todennäköisin valittava voimala hankkeen toteutukseen. Melutasot 

alittavat 40 dB(A) -raja-arvon kaikkien loma- ja asuinrakennusten pihapiireissä. 

Myös matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa sisäohjearvojen 

alapuolelle.  

Melumallinnukset perustuvat Valtioneuvoston asetukseen tuulivoimaloiden ulko-

melutason ohjearvoista (1107/2015) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asumis-

terveysasetukseen (545/2015) ja niissä annettuihin raja-arvoihin. Näitä annettuja 

raja-arvoja ei saa ylittää, eikä siis tässä kaavassa ylitetä. Tämä ei kuitenkaan tar-

koita sitä, etteikö voimaloiden ääntä voi kuulua joissakin pihapiireissä sopivalla 

säällä, se ei vaan saa ylittää annettuja raja-arvoja. Tämän jälkeen on toki täysin 

subjektiivinen kokemus, koetaanko mahdollisesti kuultu melu häiritseväksi vai ei. 

Mikäli valittava voimala on toteutusvaiheessa muu kuin nyt kaavoituksen yhtey-

dessä tutkittu, täytyy valitulla voimalalla tehdä uudet melumallinnukset ja osoit-

taa ettei melusta annettuja säädöksiä ja ohjearvoja ylitetä valitulla voimalalla. 

On myöskin hyvä tuoda esiin, että tekniikka tuulivoimateollisuudessa on edennyt 

nopeasti. Voimaloiden tehot ovat kasvaneet, mutta samalla voimaloiden äänitasot 

ovat laskeneet. Eli voimalan MW-määrä (teho) ei ole suoraan sidoksissa voimalan 

tuottamaan meluun. Ohessa kuvaaja meluarvojen kehityksestä suhteessa voima-

lan tehoon viime vuosina.  
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Kaavassa ei myöskään voida määrätä käytettävän mitään tiettyä voimalatyyppiä. 

Tämä olisi kilpailulainsäädännön vastaista. Kaavamääräykset ja laki turvaavat, et-

tä valittava voimala on paikkaansa sopiva ja toteutuskelpoinen. 

Mikäli voimaloiden rakentumisen jälkeen kaikesta huolimatta epäillään voimaloi-

den melun ylittävän ohjearvot, voidaan kunnan ympäristöviranomaiselle esittää 

melumittausten tekoa. Mittauksilla voidaan todeta todelliset toteutuneet meluar-

vot. Mikäli meluarvot ylittäisivät ohjearvot, voitaisiin asia ratkaista esimerkiksi ra-

joittamalla voimaloiden käyntiä tietyissä sääolosuhteissa. 

3.2 Inframelu ja tuulivoiman terveysvaikutukset  

Osiota on täydennetty 21.4. Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoimin-

nan (VN TEAS) rahoittaman inframelututkimuksen tiivistelmän tultua julki.  

Tuulivoimaloiden terveydelliset vaikutukset on keskusteluissa liitetty yleensä tuu-

livoimaloiden tuottamaan infraääneen. Infraäänet ovat äänen matalia taajuuksia, 

taajuudet 1-20 Hz. Jotta infraääni olisi ihmiskorvalla kuultavaa, edellyttää se yli 

80 dB:n melutasoa. Jo voimaloiden vieressä maanpinnan tasossa äänitasot ovat 

alle tämän. Eli käytännössä ihminen ei kykene kuulemaan nykyisten tuulivoimalan 

aiheuttamia infraääniä.  

Tehdyissä tieteellisissä tutkimuksissa ei ole saatu mitään näyttöä, että nykyisten 

tuulivoimaloiden infraäänellä olisi terveysvaikutuksia. Tutkimusten perusteella sel-

laisella äänellä, jota ei voida kuulla, ei ole terveysvaikutuksia. Ne tieteellisesti us-

kottavat tutkimukset, joissa infraäänellä ylipäänsä on saatu terveydellisiä vaiku-

tuksia, ovat edellyttäneet kuulokynnyksen ylityksen ja tällaisia testejä on tehty 

mm. astronauteille sellaisilla äänenvoimakkuuksilla, jotka ylittävät monikymmen-

kertaisesti tuulivoimaloiden aiheuttaman melutason. Eli puhutaan äänitasoista, 

joita esimerkiksi voimakkaat suihkumoottorit tuottavat. 

Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) on rahoittanut 

hankkeen, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaiku-

tuksia ihmisten terveyteen. Hanke koostui kolmesta tutkimusosiosta: pitkäaikais-

mittaukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet. Hankkeen toteuttivat monitieteelli-

senä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin 

yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

Tutkimuksessa saatiin selville, että infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveys-

haittojen syynä. Tutkimuksen päähavainto on se, että ihmiset eivät kyenneet ha-

vaitsemaan infraääntä kuuntelukokeissa. Infraääni ei myöskään aiheuttanut eli-

mistössä mitattavia fysiologisia reaktioita. Tulokset viittaavat siihen, että oireilua 

selittävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni. Oireilua voi selittää tuuli-

voimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen terveysriskinä. Toisaalta 

on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoimaloiden infraää-

neen, tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa myös käynnissä oleva jul-

kinen keskustelu. Samanlaisia monimuotoisia oireita hyvin pienillä altistustasoilla 

on liitetty myös muihin ympäristötekijöihin, kuten sähkömagneettisiin kenttiin, 

jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia. 
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Tutkimuksen tiivistelmää on avattu laajemmin kaavaselostuksessa luvussa 11.2.3 

Valtioneuvoston tutkimus tuulivoimaloiden inframelusta. 

Linkki tutkimuksen yhteenvetoon:  

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34903 

Videojulkaisu tutkimuksen tuloksista: 

https://www.youtube.com/watch?v=MH1SutjnXY4 

Mistä sitten on syntynyt käsitys, että tuulivoima tuottaa terveydelle haitallista inf-

raääntä? Ennen nykyisiä vastatuulivoimaloita valmistettiin mm. Yhdysvalloissa 

myötätuulivoimaloita, jotka aiheuttivat jopa 10–30 dB voimakkaampia infraääni-

tasoja kuin saman tehoiset vastatuulivoimalat. Lähellä näitä myötätuulivoimaloita 

infraäänet nousivat sellaiselle tasolle, että ne saattoivat olla joissain olosuhteissa 

jopa kuultavissa. Tämä synnytti keskustelun voimaloiden infraäänistä, joka on 

elänyt tähän päivään saakka, vaikka asia ei liity enää nykyisiin tuulivoimaloihin. 

Myötätuulivoimaloiden valmistus on lopetettu niiden suurempien meluarvojen ta-

kia. 

On myös hyvä tiedostaa, että ihminen altistuu infraäänelle joka puolella elinympä-

ristössään, niin kuulokynnyksen alittaville kuin kuulokynnyksen ylittäville. Niin au-

ton moottori, toimiston ilmanvaihtokone kuin tuuli metsässä ja koskenkohina, 

kaikki tuottavat infraääntä kuultavan äänen ohella. Lähes kaikki toiminnot ja ko-

neet tuottavat infraääntä, sitä ei vaan yleensä kuulla. Kuulokynnyksen ylittäviä 

infraäänilähteitä ovat esimerkiksi erilaiset räjäytykset, suihkumoottorit, auton ik-

kunan auki pitäminen suurissa nopeuksissa tai pyykkikoneen linkous joissain ta-

pauksissa. 

Suomessa toteutettiin 2015 kyselytutkimus Porin Peittoossa ja Iin Olhavassa tuu-

livoimaloiden melusta ja sen häiritsevyydestä. Tavoitteena oli selvittää, miten 

tuulivoimalamelu koetaan Suomessa alueilla, joissa on vähintään 3 MW tuulivoi-

maloita. Erot olivat suuria Iin ja Porin välillä. Porissa suhtauduttiin kysymysten 

perusteella lähtökohtaisesti varsin kielteisesti tuulivoimaa kohtaan yleensä, kun 

taas Iissä suhtautuminen oli selvästi myönteisempää. Samaan aikaan huomattiin, 

että Porin vastauksissa raportoitiin huomattavasti enemmän myös voimaloista ai-

heutuvaksi koettuja terveysvaikutuksia kuin Iissä. Tutkimuksen vastausten perus-

teella saatiin selvitettyä, että tuulivoimaloiden äänitaso, eli äänen voimakkuus 

vastaajien asuinkiinteistöillä, selitti vain 9% voimaloiden koetuista häiriövaikutuk-

sista. Loppuosa, yli 90%, selittyi muilla tekijöillä. Eniten häiritsevyyden kokemus-

ta selitti (vastaajien muiden vastausten perusteella) vastaajan huolestuneisuus 

tuulivoimamelun terveysvaikutuksista, sijaintikohde (Pori vs. Ii), asenne tuulivoi-

maenergian tuotantomuotoa kohtaan yleensä, sukupuoli sekä yksilöllinen melu-

herkkyys. Kyselyn perusteella tuulivoimamelun häiritsevyyden kokeminen liittyy 

siis vain vähän siihen, kuinka voimakkaana ääni kuuluu kiinteistölle ja selittyy pal-

jon enemmän muilla tekijöillä, jotka liittyvät vastaajaan itseensä. Alla linkki tut-

kimukseen:  

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/794-

Hongisto_ym_2015_Ymparisto_ja_Terveys.pdf  

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/794-Hongisto_ym_2015_Ymparisto_ja_Terveys.pdf
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/794-Hongisto_ym_2015_Ymparisto_ja_Terveys.pdf
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Ohessa myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimustuloksia Tuulivoimaloiden inf-

raäänistä ja niiden terveysvaikutuksista:  

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166531.pdf  

3.3 Voimaloiden etäisyys asutukseen 

Hankkeen voimaloiden etäisyys asutukseen ei ole mitenkään poikkeuksellinen. 

Suunnitelluista voimaloista 2 km etäisyydellä sijaitsee 21 asuin- tai lomaraken-

nusta (6 lomarakennusta ja 15 asuinrakennusta). Lähimpänä oleva lomarakennus 

sijaitsee noin 900 metrin päässä lähimmistä suunnitelluista voimaloista kaava-

alueen itäpuolella.  

Suomen laissa ei ole mitään vähittäisetäisyysmäärettä asutuksen ja voimaloiden 

välillä. Minimietäisyyden määrittää käytännössä melumallinnus. Lähimmän loma-

asunnon osalta hankkeen melumallinnus alittaa 40 dB –ohjearvon 1,6 dB:llä (pis-

te K8 melumallinnuksessa) ja lähimmän asuinrakennuksen osalta 6,1 dB.llä (piste 

K9 melumallinnuksessa). 

3.4 Tuulivoimaloiden turvallisuusriskit 

Tulipalo 

Tuulivoimalassa voi syttyä tulipalo joko mekaanisen toimintahäiriön johdosta tai 

ulkoisen syyn, esimerkiksi salamaniskun tai metsäpalon takia. Nykyaikaisten tuu-

livoimaloiden paloturvallisuusstandardit ovat niin korkeat, että tulipaloriski on hä-

viävän pieni. Tuulivoimalassa on palonilmaisulaitteet, jotka pysäyttävät tuulivoi-

malan automaattisesti havaitessaan savua ja voivat näin ehkäistä varsinaisen tu-

lipalon. Useimpiin voimalatyyppeihin on myös asennettavissa automaattinen 

sammutuslaitteisto, joka sammuttaa konehuoneessa havaitut palonalut. 

Ylhäällä tuulivoimalan konehuoneessa tai lavoissa syttynyttä tulipaloa voi olla kui-

tenkin hankalaa sammuttaa ulkoisesti. Riittävän korkealle nostavaa nosturia ei 

välttämättä ole saatavissa pikaisesti palopaikalle. Pelastusviranomaisten tehtä-

väksi jää näissä tapauksissa lähialueen evakuoiminen ja vaara-alueen eristäminen 

lisäonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tuulivoimalat sijoitetaan jo lähtökohtaisesti 

riittävän suojaetäisyyden päähän esimerkiksi yleisistä teistä, jolloin palavakaan 

tuulivoimala ei aiheuta vaaraa sivullisille. 

Jään tippuminen 

Tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin saattaa talviaikana muodostua 

jäätä voimalan toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää 

putoaa irrotessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava 

jää voi lentää kauemmas ja aiheuttaa vahinkoa. Lavoista irtoava jää kuitenkin 

yleensä jää roottorin halkaisijan sisäpuolelle, eli tässä tapauksessa noin 70 – 80 

metrin säteelle. 

Jäänmuodostusta esiintyy harvoin. Tuulivoimapuistoalueella liikkuu vähän ihmisiä 

etenkin talvisin, joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on hyvin 

pieni. Olemassa olevien riskien takia on kuitenkin suositeltavaa, että alueella liik-

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166531.pdf
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kuvat noudattavat talviaikana riittävää suojaetäisyyttä. Alueelle tulee varoitus-

kylttejä.  

Eri voimalaitosvalmistajilla on erilaisia automaattisia menetelmiä jään muodosta-

misen tunnistamiseen ja -ehkäisyyn. Tähän on olemassa esimerkiksi seuraavia 

vaihtoehtoja: 

Epätasapaino ja vibraatio 

Mikäli roottorin lavat jäätyvät, tapahtuu se yleensä epätasaisesti. Tästä syntyvät 

lapojen painoerot johtavat roottorin kiertoliikkeen kautta voimansiirron epätasa-

painoon. Tästä aiheutuu vibraatiota, joka tunnistetaan voimalaan asennettavilla 

sensoreilla. 

Käyttöparametrien vertaaminen 

Tuulivoimalan käyttöparametreja tallennetaan systemaattisesti sen ollessa käy-

tössä. Tämän avulla tuulivoimalan tehoja verrataan jatkuvasti aikaisempiin sa-

massa tuulennopeudessa toteutuneisiin arvoihin. Lapojen jäätyessä niiden aero-

dynaaminen profiili muuttuu ja voimalan teho laskee. Tämä havaitaan poik-

keamana odotetusta arvosta. Tämä tunnistusvaihtoehto toimii, vaikka lavat olisi-

vat jäätyneet tasaisesti eli symmetrisesti. 

Tuulisensoreiden erilaisten mittausarvojen vertaaminen 

Tuulivoimaloihin asennetaan sekä kuppianemometri että ultraäänianemometri. 

Molemmat ovat lämmitettäviä, mutta kuppianemometrissa on osia, joihin ankaris-

sa olosuhteissa saattaa kertyä jäätä johtaen mitatun tuulennopeuden pienenemi-

seen. Molempien anemometrien mittaustuloksia verrataan toisiinsa.  

Automaattiset hälytysjärjestelmät tunnistavat jään muodostumista ja jokaisesta 

virheilmoituksesta menee tieto etävalvontaan ja tuulivoimala voidaan pysäyttää. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä tuulivoimalan lavoista irtoavasta jäästä 

että irtoavista osista aiheutuvat riskit ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuulivoima-

loista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahin-

kojen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun muas-

sa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) mukaan riskit tuulivoima-

loista irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoi-

keus perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n kone-

direktiivin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mu-

kaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoi-

tettava käyttäjälle, mikäli sellaisia on. 

3.5 Maisema ja valokuvasovitteet 

Tuulivoimahanke luonnollisesti muuttavat maisemaa alueilla, joilla ne näkyvät, eli 

yleensä suunnittelualueen lähiympäristöön sijoittuvilla riittävän suurilla järvillä, 

pelloilla, soilla, korkeilla avonaisilla paikoilla ja tuulivoimapuistoa kohti olevilla pit-

killä tieosuuksilla. 
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Perheniemen tuulivoimahankkeessa merkittävin maisemavaikutus kohdistuu Per-

heniemen kartano ja kulttuuriympäristö –RKY 1993 –alueelle sekä Sääsksjärven 

kulttuurimaisemaan johtuen niiden läheisestä sijainnista ja arvostatuksesta. Kaa-

vaselostuksen vaikutusten arvioinnissa on kuitenkin todettu, että Perheniemen 

kartano ja kulttuuriympäristön osalta maisemavaikutukset jäävät kokonaisuudes-

saan vähäisiksi tai melko vähäisiksi. Sääksjärven osalta arvomaisema-alueeseen 

kohdistuva vaikutus on lähialueella korkeintaan kohtalaista luokkaa. Monelta osin 

se jää tosin vähäisemmäksi. Muilla kaava-aluetta ympäröivillä alueilla maisema-

vaikutukset jäävät pääasiassa vähäisiksi ja paikoitellen kohtalaisiksi. Joillakin 

kaava-alueen läheisimmillä pelloilla vaikutus voi paikallisesti nousta jopa merkit-

täväksi, mutta kohdistuu tällöin vain pieneen alueeseen. 

Kaavanlaadinnan yhteydessä maiseman vaikutustenarvioinnin tekee maisema-

arkkitehti. Arvioinnissa ei oteta kantaa siihen ovatko voimalat rumia tai kauniita, 

vaan tutkitaan objektiivisesti alueen maiseman luonnetta ja herkkyyttä suhteessa 

voimaloiden näkymisen voimakkuuteen.  

Maisema on pitkälti subjektiivinen kokemus, eli on katsojasta kiinni, mitkä muu-

tokset maisemassa koetaan positiivisiksi, mitkä neutraaleiksi ja mitkä negatiivi-

siksi. Näin ollen joitakin ihmisiä voimaloiden ilmestyminen maisemaan voi häiritä 

paljonkin, mutta toisia ei välttämättä lainkaan. 

On huomionarvoista, että maisemassa voi olla sekä useita ajallisia kerrostumia et-

tä erilaisiin toimintoihin viittaavia kerrostumia ilman, että ne välttämättä merkit-

tävästi haittaisivat alueen maisemaa tai sen arvoa, ja näitä eri kerrostumia on jo 

nykyisellään myös maakunnallisesti arvokkaalla Sääsksjärven kulttuurimaiseman 

sekä Perheniemen kartanon ja kulttuuriympäristön maisema-alueelle. 

On hyvä myös kysyä, kuka omistaa maiseman tai voiko sitä omistaa? Oman kiin-

teistön voi omistaa, mutta voiko sitä ympäröivän maiseman omistaa ja voiko sen 

perusteella esittää maankäytön rajoittamista jopa kilometrien päässä omasta kiin-

teistöstä? 

Havainnekuvat tehdään FCG:llä Windpro- ja kuvankäsittelyohjelmilla. Kuvat ote-

taan ihmissilmää vastaavalla objektiivin polttovälillä. Kuvia voidaan ottaa eri sää-

olosuhteissa ja eri vuodenaikoina, kuitenkin siten, että näkyvyyden tulee olla riit-

tävä. Voimaloiden näkymistä ei pyritä kuvissa millään lailla vähättelemään. Voi-

maloita ei voida mallintaa kuviin vääristellen tai niiden kokoa kasvattaen tai pie-

nentäen, vaan voimalat sijoitetaan kuviin maastomallin avulla oikeaan paikkaansa 

ja oikean kokoisina, ja ne näkyvät kuvissa oikeassa suhteessa ympäröivään mai-

semaan. Keskustelua on herättänyt myös se, tuleeko kuvan olla laaja-alainen vai 

kapeasektorinen. Laaja-alaisia kuvia käytetään yleisesti, koska ne mahdollistavat 

laajemman näkymäakselin, ja sitovat kuvauspaikan paremmin ympäristöönsä, 

kun näkyviin tulee enemmän paikan tunnistettavia kohteita. 

Kuvista tehdään FCG:llä yleensä kaksi versiota, realistinen versio sekä korostettu 

versio. Realistisessa versiossa voimalaa ei korosteta ja se näkyy siinä määrin kuin 

se maaston estevaikutukset, etäisyys ja valaistusolosuhteen huomioiden näkyy. 

Korostetussa versiossa voimalan roottorin ympärille on piirretty värillinen kehä ja 

voimala on nostettu maiseman eteen (esteet jätetty huomiotta). Näin nähdään 
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kussakin kuvauspisteessä, jotta nähtäisiin, mihin voimalat sijoittuvat silloinkin, 

kun ne eivät ole lainkaan näkyvissä tai näkyvät vain vähän realistisessa näkymäs-

sä. Se on kuitenkin syytä mainita, että kuva ei ikinä voi vastata ihmissilmää ja 

kokemus todellisuudessa on aina eri kuin kuvissa nähty. 

3.6 Kiinteistönarvo 

Kiinteistöjen arvoon saattavat vaikuttaa esimerkiksi tuulivoimaloiden aiheuttama 

melu ja välke tai voimaloiden näkyminen. Yleiskaava ei mallinnusten perusteella 

aiheuta asuinkiinteistöille määräykset ylittäviä meluvaikutuksia ja myös välkevai-

kutukset ovat alhaisella tasolla. Maisemallinen vaikutus on huomattavasti koke-

musperäisempi, eikä sitä voi melun ja välkkeen tapaan suoraan mitata. Kiinteis-

tön arvoon vaikuttavat myös monet muut tekijät niin paikallisella kuin valtakun-

nallisella tasolla, joten on vaikea tehdä oletuksia tuulivoimaloiden vaikutuksista. 

Mahdollinen kiinteistön arvon aleneminen tuulivoimatoiminnan johdosta ei ole 

yleistettävissä, vaan on kiinteistökohtainen ja riippuu kiinteistön käyttötarkoituk-

sesta ja sijainnista suhteessa tuulivoimapuistoon ja sen laajuuteen sekä kiinteis-

tölle mahdollisesti aiheutuvista vaikutuksista. 

Tuulivoiman vaikutuksia kiinteistönarvoon on tutkittu ulkomailla jonkin verran ja 

aihetta on käsitelty mm. ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på 

människors intressen (ISBN 978-91-620-6497-6, ISSN 0282-7298). Tutkimuksen 

tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille, 

että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin 100–200 metriä kiinteis-

töstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Toisessa Ruotsissa vuonna 2010 

tehdyssä tutkimuksessa, jossa analysoitiin 42 000 pientalomyyntiä viiden kilomet-

rin sisällä yhteensä 120 voimalasta, ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä 

sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. 

3.7 Vuorovaikutus ja osallisten vaikutusmahdollisuudet 

Kaavaprosessi on järjestetty lain edellyttämällä tavalla. Kuntalaisilla on mielipi-

teenanto-oikeus niin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuin muusta kaava-

aineistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla kunnasta koko kaa-

vaprosessin ajan ja siihen voi esittää tarkistuksia milloin vain prosessin kuluessa. 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaksi kertaa, valmisteluvaiheessa ja ehdotusvaihees-

sa, molemmilla kerroilla vähintään 30 päivää. Valmisteluvaiheessa kaikilla kunta-

laisilla on oikeus antaa aineistosta mielipide ja ehdotusvaiheessa muistutus. Kaa-

vanlaatija huomioi kaiken sadun palautteen, laatii niihin perustellut vastineet ja 

tekee tarvittavat muutokset kaava-aineistoon. 

Kaavasta on pidetty tähän mennessä kaksi yleisötilaisuutta, ensimmäinen vireille-

tulovaiheessa 13.6.2018 ja toinen kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläoloaikana 

16.5.2019. Myös kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana pidetään yleisötilaisuus. 

Tästä tiedotetaan kuulutuksella ja lehti-ilmoituksella, kun kaavaehdotuksen näh-

täville asettamisesta on päätetty. 

Kaikki kaava koskeva aineisto on saatavilla kunnan internetsivuilta osoitteesta 

https://www.iitti.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet sekä kunnanvirastolta. 

https://www.iitti.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet
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Myös viranomaisilta pyydetään lausunnot hankkeesta niin valmistelu- kuin ehdo-

tusvaiheessa ja saatuun palautteeseen laaditaan perustellut vastineet. 

Kaavan hyväksymisestä päättää lopulta kunnan demokraattisesti valittu valtuus-

to. Heille annetaan päätöksenteon tueksi koko kaavamateriaali, johon kuuluu 

myös kaikki kaavasta saatu palaute ja siihen laaditut vastineet.  

3.8 Hankkeen aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset 

Tarkkaa verokertymää kunnalle on vaikea ennustaa. Voimaloista saatavat verotu-

lot ovat sidoksissa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännän mukaisiin veropro-

sentteihin sekä voimalakokoon. Oheinen taulukko antaa kuitenkin suuntaa siitä, 

millaisia kiinteistöverokertymiä Suomessa eniten tuulivoimaa rakentaneissa kun-

nissa on tuulivoimalaoista kerätty. 

 

Maanomistajien ja hanketoimijan väliset korvaussopimukset eivät ole julkisia, jol-

loin niiden summien arvioiminen kaavassa ei ole mahdollista. 

Seuraavissa kaavioissa on esitetty laskelma kymmenen tuulivoimalan kokoisen 

kokonaisuuden työllisyysvaikutuksista alueella. Vasemmalla on kuvattu työllisyys-

vaikutukset rakentamisen aikana yhteensä ja oikealla työllisyysvaikutukset vuo-

dessa käytön aikana / 10 voimalaa, yhteensä 33 MW. Perheniemen hankkeeseen 

luvut saa suuntaa antavasti kertomalla esitetyt luvut 0,6:lla. 
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3.9 Maakuntakaavan ohjausvaikutus ja hankkeen maakuntakaa-

van mukaisuus 

Kymenlaakson liitto, joka on laatinut alueen maakuntakaavan, on lausunut Perhe-

niemen hankkeesta luonnosvaiheessa 27.5.2019 seuraavaa: 

”Kymenlaakson Energiamaakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti merkit-

tävät tuulivoimaloiden alueet. Energiamaakuntakaavassa todetaan Kymenlaakson 

olosuhteiden perusteella maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäväksi tuulivoi-

maloiden alueeksi viisi voimalaa tai enemmän sisältävät alueet. Tuulivoiman ra-

kentaminen on mahdollista myös maakuntakaavan tuulivoima-alueiden ulkopuo-

lella edellyttäen, ettei maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita vaaranneta.  

Perheniemen aluetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueeksi. 

Energiamaakuntakaavan laadinnan tueksi tehdyssä Kymenlaakson tuulivoimasel-

vityksessä ko. alue nousi alkuvaiheen paikkatietoanalyysissä kriteerien perusteella 

mahdolliseksi tuulivoiman sijoitusalueeksi. Energiamaakuntakaavassa ei ko. aluet-

ta kuitenkaan esitetty tuulivoimaloiden alueeksi, sillä muualta maakunnasta oli 

löydettävissä edullisempia sijoitusalueita. Kymenlaakson rannikkoalueella on sit-

temmin tuulivoiman rakentaminen osoittautunut mm. puolustusvoimien tutkavai-

kutusten ja linnustovaikutusten vuoksi mahdottomaksi nykytilanteessa. Näin ollen 

tuulivoimaloita voidaan sijoittaa myös maakuntakaavan mukaisten sijoitusaluei-

den ulkopuolelle, kun selvityksin pystytään osoittamaan, ettei maakuntakaavan 

keskeisiä tavoitteita vaaranneta. Tämä tulee käydä ilmi kaavaselostuksesta.” 

Kymenlaakson maakuntakaavassa ei ole sellaisia seudullisia tai paikallisia maan-

käyttötavoitteita, jotka olisivat ristiriidassa tuulivoimapuiston toteuttamisen kans-

sa. Näin ollen Perheniemen tuulivoimapuiston yleiskaava ei vaaranna maakunta-

kaavan toteutumista. 

3.10 Kaava-alueen maanomistajien sidonnaisuus päättäjiin 

Kaavaprosessin yhteydessä ei voida julkaista yksityishenkilöiden nimiä, olivatpa 

he kaava-alueen maanomistajia tai eivät, eli listaa maanomistajista kaava-

alueella ei ole saatavilla julkiseen käyttöön. 

Kunnan virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on itsellä vastuu huolehtia siitä, että 

he eivät ole esteellisiä osallistumaan kulloinkin käsillä olevan asian käsittelyyn. 

3.11 Tuulivoimatuista, tuulisuudesta ja hankkeen kannattavuu-

desta 

Hanke toteutetaan lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukia. 

Tämän hetkiset valtion tukijärjestelmät ovat kaikki täynnä jo aiemmista hankkeis-

ta eikä uusia tukijärjestelmiä ole tällä hetkellä tiedossa. Sähkönhinnan nousujoh-

teinen kehitys sekä tuulivoimaloiden nopea tekninen kehitys (tehokkaampia voi-

maloita yhä halvemmalla) ovat mahdollistaneet hankkeiden kehittämisen markki-

naehtoisesti ilman tukia.  
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Hanketoimijan ei ole kannattavaa suunnitella hanketta, joka ei toteutuessaan olisi 

kannattava. Alueen tuulisuutta selvitetään tarkoin tuulimittauksin, jotta saadaan 

laskennallinen tuotto-odotus voimaloille, jonka perusteella taas investointipäätös 

voidaan tehdä, kun hankkeen luvitus on valmis. 

3.12 Hanketoimijasta 

Vaikka hankkeen takana onkin yksittäinen tuulivoimaa kehittävä yhtiö, ei varsi-

naisessa kaavaprosessissa oteta kantaa alueen tuulivoimalat toteuttavaan tahoon 

eikä kaavassa myöskään voida määrätä toteuttavasta tahosta. Kaavateknisesti 

hankkeen voi siis toteuttaa mikä tahansa tuulivoimayhtiö. Päätökset siitä, kuka 

hankkeen toteuttaa, tehdään / on tehty muiden sopimusten yhteydessä. 

Hanketoimija Solarwind by Janneniska Oy:llä (aiemmin nimellä NWE Sales Oy) on 

investointisopimukset usean suuren investorin kanssa. He ovat vuodesta 2011 

lähtien luvittaneet ja rakennuttaneet eri investorien kanssa mm. Posion 23 MW:n, 

Luhangan 20 MW:n, Uudenkaupungin 13 MW:n ja Märynummen 15 MW:n tuuli-

puistot. He ovat olleet mukana rakennuttamassa ja luvittamassa noin 10 kpl toi-

mivia tuulipuistoja Suomeen välillä 2011–2019. Heidän viimeisin liikevaihto oli 

2018 jo yli 2 MEur, mutta tuulivoimaloiden rahoituksesta vastaavat kotimaiset 

pankit sekä investorit. Investointisopimukset ovat kuitenkin salaisia ja siksi niitä 

ei voida paljastaa ennen hankkeen toteutumista. Mutta mikäli hanke saa raken-

nusluvat, niin investorit esittelevät siinä vaiheessa itsensä. Edellä mainituissa jo 

toteutuneissa ja julkaistuissa hankkeissa investoreina ovat olleet Posiolla Posion 

Energia Oy (OX2 Finland), Luhangalla Ilmatar Oy (kotimaiset vakuutusyhtiöt), 

Märynummilla Tuuliwatti Oy (S-Ryhmä) ja Uudessakaupungissa ABO Finland Oy. 

3.13 Kunnan taloudelliset vastuut hankkeen toteutuksessa 

Kunnalla ei ole taloudellisia vastuita hankkeen toteutuksessa. Hankekehittäjä / 

tuulivoimayhtiö vastaa niin hankkeen suunnittelu-, kaavoitus- kuin toteutuskuluis-

ta. 

3.14 Alueen virkistyskäyttö 

Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä alueella liikkumista eikä jokamiehenoi-

keudella tapahtuvaa virkistyskäyttöä. Tuulipuiston aluetta ei suljeta tai aidata, 

vaan siellä voi marjastaa, metsästää, ulkoilla tai suunnistaa myös jatkossa. Virkis-

tyskäyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta alueilta, mutta näiden alueiden 

osuus hankealueen kokonaispinta-alasta on varsin pieni, ja näilläkin alueilla kul-

keminen on sallittua. Tuulivoimaloiden rakentaminen tulee rajoittamaan alueen 

käyttöä määräaikaisesti tuulivoimaloita sekä voimaloiden toiminnan vaatimia 

huoltoteitä ja teknisiä verkostoja toteutettaessa. Muuten jokamiehenoikeuksien 

puitteissa tapahtuvaa tai muuta liikkumista alueella tai olemassa olevaa maan-

käyttöä ei rajoiteta. Rakennettavat huoltotiet palvelevat kaikkia alueella kulkevia 

ja helpottavat osaltaan metsään pääsyä. 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen muuttaa kuitenkin alueen metsäistä ympäristöä 

ja maisemassa tapahtuvat muutokset sekä voimaloiden ääni ja näkyminen voi-

daan kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Myös mahdolliset terveysriskeihin liitty-
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vät pelot voivat heikentää virkistyskäytön miellyttävyyttä tuulivoimapuiston kaa-

va-alueella ja sen lähistöllä. Kaava-alueen virkistyskäyttäjien ympäristö muuttuu 

tuulivoimarakentamisen seurauksena, mutta kokonaisuutena alueelliset vaikutuk-

set ovat vähäisiä. 

3.15 Riista ja metsästys 

Riistan elinympäristöihin kohdistuvat tuulivoimapuiston vaikutukset arvioidaan 

pääsääntöisesti vähäisiksi, koska tuulivoimaloiden ja huoltotiestön rakentamisen 

myötä menetettävän elinympäristön pinta-ala ja rakennetuksi ympäristöksi muut-

tuvan alueen laajuus on melko vähäinen suhteessa ympäristön metsäisten aluei-

den kokonaislaajuuteen. Laajalla alueella liikkuville nisäkkäille, kuten esim. hir-

vieläimille, vaikutukset jäävät lieviksi, koska muutoksia ilmenee vain hyvin pienel-

lä osalla eläinten elinalueista. Alueen metsät ovat lisäksi jo nykytilassaan hyvin 

voimaperäisen metsätalouden muokkaamia ja alueella on myös kattava metsäau-

totieverkosto. Tuulivoimapuiston rakentaminen lisää vain vähän alueen metsien ja 

riistaeläinten elinympäristöjen rakenteessa jo tapahtuneita muutoksia.  

Tuulivoimapuistojen rakentamisesta sekä kiviaineksen louhimisesta aiheutuva häi-

riövaikutus todennäköisesti jossain määrin karkottaa riistaeläimistöä alueelta, 

mutta vaikutukset ovat väliaikaisia ja tyypiltään metsänkäsittelytoimien kaltaisia. 

Vaikutus ei ulotu laajalle alueelle tai ajallisesti pitkälle ajalle.  

Tuulivoiman rakentamisalue saattaa jonkin verran muuttaa hirvien kulkureittejä. 

Toisaalta tiedetään voimaloiden avoimien nostokenttien houkutelleen hirviä hyön-

teisiä karkuun. Myös hakkuiden jälkeen syntyvä nuori vesakko houkuttelee hirviä 

ruokailemaan alueille. Hirven osalta mm. Kalajokilaakson ja Perämeren rannikko-

alueen tuulivoimapuistojen läheisyydessä metsästäviltä seurueilta saatujen koke-

muksien perusteella rakennettujen voimaloiden vaikutus hirvien liikkumiseen on 

havaittu olevan suhteellisen vähäinen ja hirvien on todettu liikkuvan alueilla met-

sästysaikaan entisellä tavalla. Voimalat eivät ole merkittävästi muuttaneet hir-

venmetsästystä tuulivoima-alueilla. 

Pienriistalle aiheutuvat vaikutukset ovat vähäisiä. Metsätalouden ja tuulivoima-

hankkeen yhteisvaikutuksena mm. kanalintujen elinympäristöjen pirstoutuminen 

ja soidinalueille mahdollisesti kohdistuvat haitat yhdessä saattavat heikentää riis-

takantoja. Vaikutus arvioidaan kuitenkin enintään kohtalaiseksi lajeilla, joiden 

kannat vaihtelevat luontaisesti ja joihin kohdistuu metsästyspainetta. Suomessa 

toteutuneiden hankkeiden osalta on havaittu, että metsäkanalinnut käyttävät tuu-

livoimapuistoja toteutumisen jälkeen edelleen ruokailu- ja soidinalueina.  

Metsästysoikeus perustuu metsästysseuran tekemiin vuokrasopimuksiin alueella. 

Yleiskaava itsessään ei rajoita metsästystä vaan sen mahdollisuudesta päättävät 

ne maanomistajat, jotka vuokraavat tai jättävät vuokraamatta maa-alueensa 

metsästyskäyttöön. Rakentamisajankohdan jälkeen tuulivoimalat eivät aiheuta 

metsästykselle uusia rajoituksia. Alueen saavutettavuus jopa paranee, kun tiestöä 

ylläpidetään ympäri vuoden. Tuulivoimaloiden läheisyydessä, kuten yleensäkin 

kaikessa metsästyksessä, tulee lähtökohtaisesti ottaa huomioon turvallinen am-

pumasuunta. Erityisesti ampumasektorin huomioiminen korostuu ammuttaessa 
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yläviistoon (esim. latvalinnustus), jolloin luodin kantama ulottuu huomattavan 

kauas, jopa useiden kilometrien etäisyydelle ampumapaikasta. 

3.16 Alueen luontoarvot 

Tuulivoimapuiston hankealue on luontoarvoiltaan hyvin tavanomaista, tehokkaas-

sa talouskäytössä olevaa metsäaluetta. Alueen metsät ovat pääosin melko nuoria 

tai keski-ikäisiä, hyvin hoidettuja kasvatusmetsiä, joilla ei esiinny merkittäviä 

luontoarvoja. Alueen metsien rakennetta ovat jo nykytilassa muuttaneet lukuisat 

avohakkuualat sekä kasvatushakkuut, joiden lisäksi alueetta halkoo metsäauto-

tieverkosto. Tuulivoimapuisto lisää vain vähän metsäalueilla jo tapahtuneita muu-

toksia. Kasvillisuudeltaan arvokkaat luontokohteet on kaavoituksessa huomioitu, 

eikä niille kohdistu vaikutuksia.  

3.17 Linnusto ja muu eläimistö 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia alueella pesivään, levähtävään ja alueen kautta 

muuttavaan linnustoon on arvioitu kaavaselostuksessa. Vaikutusten arviointi on 

kohdennettu suojelullisesti merkittävään lintulajistoon (mm. uhanalaiset ja EU:n 

lintudirektiivin liitteen I lajit). Linnustovaikutusten arviointi perustuu alueella laa-

dittuihin puolueettomiin pesimä- ja muuttolinnustoselvityksiin, tuulivoimapuisto-

jen vaikutuksista tehtyihin kansainvälisiin tutkimustuloksiin sekä tuoreimpaan ko-

timaiseen tietoon tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksista (FCG Suunnittelu ja 

tekniikka Oy linnustovaikutusten seurannat 2014–2019). Alueen linnustoselvityk-

set on laadittu tuulivoimapuistohankkeiden linnustoselvityksissä yleisesti käytössä 

olevilla menetelmillä ja selvitykset on ajoitettu lajien esiintymisen kannalta oikea-

aikaisesti. Selvitysten perusteella on muodostettu kattava yleiskuva alueella esiin-

tyvästä ja alueen kautta muuttavasta lajistosta ja eri lajien runsaussuhteista. Vai-

kutusten arvioinnissa on tarkasteltu myös alueen lähiympäristöön sijoittuviin tär-

keisiin muuttolintujen levähdysalueisiin (mm. Sääksjärven ympäristö) kohdistuvia 

vaikutuksia.  

Selvitysten perusteella tuulivoimapuiston hankealue on linnustollisesti melko ta-

vanomaista, metsätalouden hyvin voimaperäisesti muokkaamaa aluetta. Alueella 

elää muutamia suojelullisesti arvokkaita lajeja, jotka kuitenkin yhä esiintyvät Ete-

lä-Suomessa vastaavilla metsäalueilla melko yleisinä. Hankealueelle ei sijoitu lin-

nustollisesti erityisen merkittäviä alueita, joilla lajiston runsaus ja yksilömäärät 

olisivat alueellisesti tai muutoin merkittäviä.  

Muuttolinnustoselvityksissä on keskitytty hankealueen kautta muuttavaan lajis-

toon, lintujen lentokorkeuksiin hankealueen yllä ja alueen kautta tapahtuvan lin-

tumuuton voimakkuuteen. Havaintojen perusteella valtaosa havaitusta muutosta 

tapahtuu hankealueen ulkopuolelta ja metsäiselle selännealueelle sijoittuvan han-

kealueen yli muuttavan linnuston määrä on vähäinen. Lähimmät tärkeät lintujen 

levähdysalueet sijoittuvat Sääksjärven ympäristöön, jossa levähtää linnustoselvi-

tysten perusteella joinain syksynä jopa kymmeniä tuhansia hanhia. Alueelle ruo-

kailemaan ja/tai yöpymään lentävien yksilöiden lentoreitit eivät kuitenkaan ha-

vaintojen perusteella kulje hankealueen kautta, eikä tuulivoimapuisto siten muo-

dosta merkittävää estettä aluetta käyttäville muuttolinnuille. Tuulivoimapuiston 
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toiminnasta aiheutuvien häiriöiden ei kansainvälisistä selvityksistä saadun tiedon 

perusteella ole arvioitu kantautuvan häiritsevänä tärkeille levähdysalueille saakka. 

Myös alueella muuttoaikaan tavattaviin merikotkiin kohdistuvat vaikutukset on 

arvioitu kaavaselostuksessa. 

Kaavaselostuksessa muihin eläimiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on kohden-

nettu erityisesti suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin (mm. luontodirektiivin liitteen 

IV(a) lajit). Em. lajistoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu hyvin vähäisiksi. Ta-

vanomaisen metsälajistoon (muu kuin riistalajisto) kohdistuvat vaikutukset jäävät 

hyvin vähäisiksi, koska tuulivoimaloiden ja huoltotiestön rakentamisen myötä 

menetettävän elinympäristön pinta-ala ja rakennetuksi ympäristöksi muuttuvan 

alueen laajuus on vähäinen suhteessa ympäristön metsäisten alueiden kokonais-

laajuuteen. Alueella olevat eläinten elinympäristöt eivät ole nykytilassaankaan 

luonnontilaisia, vaan lajisto on jo joutunut sopeutumaan alueella harjoitettavan 

metsätalouden aiheuttamiin elinympäristömuutoksiin; metsät ovat pääosin iältään 

melko nuoria tai keski-ikäisiä, hyvin hoidettuja kasvatusmetsiä, jonka lisäksi alu-

eelle sijoittuu myös laajoja avohakkuualueita. Kansainvälisissä tutkimuksissa tuu-

livoimapuistojen vaikutukset tavanomaisiin metsälajeihin on talousmetsäalueilla 

todettu vähäisiksi. 

 

3.18 Mielipiteiden huomioiminen kaava-asiakirjoissa 

Mielipiteissä ei noussut esiin sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat kaava-

asiakirjojen sisältöön. 
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4 JATKOTOIMET 

Kaavanlaatija on tehnyt kaava-asiakirjoihin vastineiden mukaiset korjaukset ja 

esittää Iitin kunnalle yleiskaavan hyväksymistä. 

 


