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Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet 

Tämä raportti on luottamuksellinen ja laadittu yksinomaan raportissa mainitun vastaan- 
ottajan käyttöön. 

Asiakas voi kuitenkin käyttää tämän selvityksen tuloksia lähtötietoina raportissa mainitun 
kohteen tuulivoimaan liittyvissä jatkoselvityksissä ja suunnittelutyössä (ympäristö-
selvitykset, kaavoitus jne.) sekä hankkeiden toimijoiden valinnassa. Tulosten jakelu 
selvitysten osapuolille (esim. hankekehittäjä, kaavoittaja, viranomaiset) on myös sallittu 
luottamuksellisena, mutta tieto jakelusta on toimitettava Numerola Oy:lle. 

Muutoin aineiston esittely ja jakaminen edellyttävät Numerolan lupaa. 
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Yhteenveto 

Raportissa on esitetty Kauhavan kunnan alueella sijaitsevan Suolinevan tuulivoima-alueen alustava 

ympäristöselvitys. Alueelle on suunniteltu kuuden noin 3,3 MW tuulivoimalan kokonaisuutta. Raportti 

sisältää selvityksen aluekäytöstä sekä käytettävissä oleviin lähtötietoihin perustuvan alustavan 

ympäristövaikutusten arvioinnin. 

Ympäristövaikutusten arvioinnit on tehty turbiinityypillä Vestas V136 3,45 MW Serrated trailing edges, 

jonka napakorkeus on 140 m, roottorin halkaisija 136 m ja maksimiäänitehotaso 105,5 dB(A). 

Maankäyttö ja asutus 

Suolinevan tuulivoima-alue sijaitsee Kauhavan kunnan pohjoisosassa. Hankealue on valtaosaltaan 

hoidettua talousmetsää, joka koostuu metsänhoidollisesti eri vaiheessa olevista metsäkuvioista. 

Voimaloita ympäröivän maaston korkeuserot ovat noin 10 metriä. Voimaloiden ympäristössä on vähän 

asutusta. 

Meluvaikutus 

Mallinnetut melutasot alueen rakennusten kohdilla eivät ylitä Valtioneuvoston asetuksen ohjearvoja. 

Matalataajuisen melun sisämelun tasot pysyvät Asumisterveysasetuksen ohjearvojen alapuolella. 

Meluvaikutuksen mallinnuksessa on noudatettu ympäristöministeriön laatimaa mallinnusohjeistusta. 

Välkevaikutus 

Suomessa ei ole määritetty raja- tai suositusarvoja välkevaikutukselle. Ympäristöministeriön suositusten 

mukaisesti välkevarjostusta verrataan Ruotsissa ja Tanskassa käytössä oleviin 8 ja 10 tunnin vuotuisen 

välketunnin suosituksiin. Analyysitulosten perusteella välkevaikutukset jäävät alle 8 tunnin ohjearvon 

lähialueen asunnoilla. 

Näkyvyys ja maisemavaikutus 

Tuulivoima-alueen ympäristön maastomuodot rajoittavat voimaloiden näkyvyyttä monin paikoin. 

Näkymäalueet sijoittuvat alueen ympärillä kulkevien teiden ja niitä ympäröivien peltoaukeiden sekä 

vesistöjen yhteyteen. Voimaloiden ympärillä on 2,4-8 km säteellä useita maakunnallisesti merkittäviä 

maisema-alueita, mutta voimalat näkyvät näille maisema-alueille vain paikoitellen. Voimaloiden 

maisemavaikutus arvioidaan kohtalaiseksi. 

Kaavoitus 

Tuulivoimapuisto kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan alueeseen. Suolinevan 

tuulivoimahankkeen yhteensopivuus voimassa ja vireillä olevan maakuntakaavoituksen kanssa on hyvä. 

Merkittävää yhteensovittamisen tarvetta maakuntakaavoituksen kaavavarausten kanssa ei ole.  
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Suojelualueet ja kohteet 

7-10 km etäisyydellä Suolinevan alueesta sijaitsee kaksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa suojelu-

aluetta. Lähimmät suojelualueet ovat noin 7 km etäisyydellä voimaloista. Tuulivoimahanke ei vaikuta 

merkittävästi alueiden suojelutavoitteisiin.  

Hankealueen läheisyydessä noin 2-3 km etäisyydellä sijaitsee joitakin suojeltavia muinaisjäänteitä. 

Arvokkaat luontotyypit, elinympäristöt ja kasvit 

Tätä selvitystä varten ei ole tehty erillisiä luontoarviointikäyntejä. Ilmakuva- ja karttatarkastelun 

perusteella alueen luontoarvojen ei oleteta olevan merkittäviä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta on 

tiedusteltu suojeltavista luontokohteista alueella, mutta vastausta ei ole vielä saatu. 

Suojeltavat eläinlajit 

Tuulivoiman toteutuksen kannalta huomioitavien lajien, kuten liito-oravat, lepakot ja linnut, erillistä 

kartoitusta ei ole alueella tehty.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan alueelta on havaintoja sääksen pesinnästä 

lähimmillään noin 1,7 km suunnitelluista voimaloista. Alueen lepakkokannasta ei ole tietoa. 

Muut huomioitavat vaikutukset 

Lentoliikenne 

Tuulivoimalat sijaitsevat Kruunupyyn lentoaseman minimisektorikorkeusalueella ja Kauhavan lento-

aseman lähestymisalueella, ja voimalat ylittävät 1–6 metrillä Finavian lentoesteille määrittämät 

korkeusrajoitukset. 
 

Säätutkat 

Tuulivoimapuisto ei ole sellaisella etäisyydellä säätutka-asemista, että sen toteutus vaatisi lisäselvityksiä 

vaikutuksista säätutkien toimintaan. 

Suositukset 

 Kohteeseen suositellaan maastokäyntiä alkukesän aikana alueen luontoarvojen 

kartoittamiseksi. Luontokäynnin yhteydessä alueen soveltuvuus suurten petolintujen, liito-

oravan ja lepakoiden esiintymiselle voidaan arvioida. 

 Voimaloiden lähialueella tehdyn kalasääsken pesimähavainnon vuoksi kalasääsken 

esiintyminen ja ruokailulentoreitit tulee kartoittaa voimaloiden aiheuttaman törmäysriskin 

arvioimiseksi. 

 Voimaloiden lähialueella on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiksi 

määriteltyjä alueita. Tuulivoimapuiston maisemavaikutus sekä yhteisvaikutus muiden 

lähialueelle suunniteltujen tuulivoimahankkeiden kanssa suositellaan selvitettäväksi erillisellä 

maisemavaikutuksen selvityksellä.  

 Finavian rajoitusten vaikutus voimaloiden rakennuskorkeuksiin tulee selvittää tarkemmin. 
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1 Johdanto 

1.1 Ympäristöselvitys 

Ympäristöselvitys sisältää alustavan kartoituksen ympäristön aiheuttamista rajoituksista tuulivoimapuiston 

toteutukselle sekä arvion sen vaikutuksesta ympäristöllensä. Ympäristön aiheuttamista rajoituksista 

kartoitetaan: 

 alueen maasto 

 asutuksen sijainti 

 kaavoitustilanne 

 suojeltavat eläinlajit 

 suojelualueet ja -kohteet 

 lentoliikenne ja säätutka-asemien toiminta. 

Kartoitus tehdään hyödyntämällä jo olemassa olevia tietolähteitä kuten Maamittauslaitoksen paikkatieto-

aineistoa, kaavoitusasiakirjoja, Suomen lintuatlasta, BirdLife-Suomen tietoja lintulajien suojelusta sekä muita 

saatavilla olevia tietolähteitä mahdollisista tuulivoimaa rajoittavista tekijöistä. 

Tuulivoimapuiston ympäristöhaittojen arvioimiseksi on tehty simuloinnit voimalaitosten melu- ja välke-

vaikutuksista. Maisemavaikutusta analysoidaan kuvasovitteiden ja näkyvyysanalyysin perusteella. Tuuli-

voimapuiston suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetään ympäristöministeriön antamia 

ohjeita sekä ohjearvoja tuulivoiman suunnitteluun1. Tuulivoimapuiston vaikutusta suojelualueille ja -

kohteille, linnustolle, liito-oraville ja lepakoille arvioidaan olemassa olevan tiedon perusteella. 

Ympäristöselvityksen perusteella voidaan arvioida olemassa olevan tiedon riittävyyttä tuulivoimakohteen 

ympäristövaikutusten arviointiin, mahdollisten lisäselvitysten tarvetta sekä kohteen ympäristövaikutuksia 

alueen asutukselle ja tiedossa oleville luontoarvoille. 

1.2 Suolinevan tuulivoimapuisto 

Ympäristöselvityksen kohde sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvan Kauhavan kunnan pohjois-

osassa (Kuva 1). Alueen itäpuolella Evijärven kunnan raja on lähimmillään noin 300 m etäisyydellä ja Peder-

sören kunnan raja noin 5,2 km etäisyydellä voimaloista. Pedersöre kuuluu Pohjanmaan maakuntaan, eli 

Pohjanmaan maakuntaraja on lähimmillään noin 5,2 km etäisyydellä voimaloista. Lähin suuri asutuskeskus 

on Kortesjärven kirkonkylä hieman yli 4 km etäisyydellä hankealueen lounaispuolella.  

Alustavan suunnitelman mukaan tuulivoimapuistoon sijoitetaan kuusi nimellisteholtaan 3,45 MW:n tuuli-

voimalaa. Tuulivoimapuiston nimellisteho on siten noin 21 MW. Turbiinien lukumäärä, nimellisteho ja sijainti-

paikat voivat muuttua yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Tässä selvityksessä arvioidut tuuli-

voimaloista aiheutuvat ympäristövaikutukset on tehty turbiinityypillä Vestas V136 3,45 MW Serrated trailing 

                                                           
1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöhallinnon ohjeita 4|2012, Ympäristöministeriö, 2012. 
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edges, jonka napakorkeus on 140 m, roottorin halkaisija 136 m ja lähtömelutaso 105,5 dB(A). Tuuli-

voimaloiden paikat on esitetty kuvassa (Kuva 2) ja sijoituspaikkojen koordinaatit sekä korkeudet meren-

pinnasta on lueteltu taulukossa (Taulukko 1). 

Tuulivoimapuiston ympäristöselvityksen Numerola Oy:llä teetti Osmo Kokko Windfellows Oy:stä. Hanke-

alueen rajaus on määritetty tätä selvitystä varten piirtämällä 300 m vyöhykkeet voimaloiden ympärille, eikä 

tämä rajaus liity mitenkään alueen kaavoitukseen tai mahdollisiin sopimuksiin maankäytöstä. 

 

 
Kuva 1: Suolinevan tuulivoima-alueen sijaintikartta.  
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Kuva 2: Tuulivoimapuiston hankealue ja suunnitellut voimaloiden sijoituspaikat. 

 

Turbiini ETRS-TM35FIN WGS84 Korkeus 
[m] 

Kiinteistötunnus 

T1 7027984 310652 63.33034 23.21740 72 233-874-2-1 

T2 7027800 311086 63.32892 23.22626 73 233-406-5-128 

T3 7028278 310996 63.33316 23.22391 75 233-874-2-1 

T4 7027876 311504 63.32982 23.23450 74 233-406-5-128 

T5 7028290 311434 63.33350 23.23262 77 233-874-2-1 

T6 7028130 311828 63.33227 23.24066 75 233-874-2-1 

Taulukko 1: Tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen koordinaatit, korkeudet merenpinnasta sekä kiinteistöt, joilla voimalat sijaitsevat. 



 

 

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä 

11 

2 Ympäristövaikutukset 

2.1 Tuulivoima-alue 

2.1.1 Maankäyttö ja maaperä 

Hankealue sijaitsee Kauhavan kunnan pohjoisosassa. Hankealue on valtaosaltaan hoidettua talousmetsää, 

joka koostuu metsänhoidollisesti eri vaiheessa olevista metsäkuvioista (Kuva 3). Tuulivoima-alueella on 

ojitettuja puuttomia suoalueita ja pieniä avokallioita. Maaston korkeus voimaloiden ympäristössä vaihtelee 

vain noin 10 m. Suunnitellut tuulivoimalat sijaitsevat 72-77 m (mpy) korkeudella. 

 
Kuva 3: Tuulivoima-alueen ilmakuva. 

 

Tuulivoima-alueen poikki kulkee autoteitä, joita voidaan käyttää huoltoteiden pohjana (Kuva 4). Kantatie 63 

kulkee hieman yli 2 km:n etäisyydellä hankealueen eteläpuolella. Maastokartan mukaan alueella ei ole jyrkkiä 

korkeusvaihteluita. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) maaperäaineistoa ei ole tuulivoimapuiston alueelle.  
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Kuva 4: Tuulivoima-alueen maastokartta. 

2.1.2 Asutus 

Asutuksen vaikutus tuulivoimapuiston toteuttamismahdollisuuksiin sekä turbiinien sijoitteluun tulee sekä 

turvallisuus- että ympäristövaikutusten kautta. Turvallisuusnäkökulmasta turbiinit eivät saa aiheuttaa vaaraa, 

esimerkiksi irtoavan jään sinkoutumisesta aiheutuvaa vaaraa, ihmisten säännöllisesti käyttämillä alueilla, 

kuten tiealueilla ja pihapiireissä. Tuuliturbiinien suositeltu minimietäisyys rakennuksiin ja pihapiireihin on 

puolitoista kertaa tuuliturbiinin kokonaiskorkeus1. Liikkumista turbiinien läheisyydessä ei ole 

turvallisuussyistä tarvetta rajoittaa. 

Turbiineista aiheutuvat melu- ja välkevaikutukset rajaavat käytännössä turbiinien sijoittelua huomattavasti 

edellä mainittua turvaetäisyyttä kauemmaksi. Voimaloiden melu- ja välkevaikutusten seurauksena asutuksen 

etäisyys tuulivoimaloihin turbiinityypin ja sijoittelun mukaan on tyypillisesti vähintään 800 - 1000 m. 

Selvityksessä käytetty tieto alueen rakennusten sijainnista sekä niiden luokituksesta perustuu Maanmittaus-

laitoksen maastotietokannan rakennustietoihin. 
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Suolineva hankealueella ei sijaitse vakituista asutusta (Kuva 5). Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 

mukaan alle 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee vain yksi asuinrakennus ja kaksi loma-asuntoa. Näistä 

rakennuksista lähin on voimaloiden lounaispuolella sijaitseva loma-asunto, noin 1,7 km etäisyydellä 

voimaloista. Asuin- ja lomarakennusten lukumäärää suunniteltujen turbiinipaikkojen lähellä on 

havainnollistettu pylväskuviolla (Kuva 6). Lähin taajama on Kortesjärven kirkonkylä noin 4 km hankealueesta 

lounaaseen. 

 
Kuva 5: Rakennusten sijainti tuulivoima-alueen ympäristössä (Lähde: MML:n maastotietokanta). 

FIIiRa
Korostus
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Kuva 6: Asuinrakennusten ja loma-asuntojen määrä tuulivoimapuiston voimaloiden lähiympäristössä. 

2.1.3 Lähimmät muut tuulivoimahankkeet 

Suomen Tuulivoimayhdistyksen ylläpitämän listan mukaan Suolinevan tuulivoimakohteen lähialueilla on 

suunnitteilla neljä tuulivoimakohdetta: 

 Kauhava-Konttikangas, Windfellows Oy 

o Noin 4 km voimaloista lounaaseen 

o Asiakkaalta saadun tiedon mukaan hankkeen kehittämisestä on päätetty luopua, minkä 

vuoksi tässä selvityksessä ei käsitellä yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. 

 Kauhava-Salo, Tuuliveikot Oy 

o Noin 10 km voimaloista länteen 

 Kauhava-Isonevanmäki, Tuuliveikot Oy 

o Noin 10 km voimaloista länteen  

 Kauhava-Purmo, Ilmatar Windpower Oyj 

o Noin 10 km voimaloista länteen. 

2.1.4 Maankäytön ja asutuksen vaikutus tuulivoimapuiston suunnitteluun 

Tuulivoima-alue sijaitsee asumattomalla talousmetsäalueella, jossa on eri kasvuvaiheessa olevia metsä-

kuvioita. Maaston korkeusvaihtelut eivät aiheuta mittavia maanmuokkaustöitä huoltoteiden ja voimaloiden 

pystytyksen toteutuksessa. Alueelle on hyvät tieyhteydet, joita voidaan hyödyntää huoltoteiden linjauksissa. 

Saatavilla olevan tiedon perusteella alueen maaperä soveltuu hyvin tuulivoimaloiden rakentamiseen. 

Voimaloiden ympärillä on suhteellisen vähän asutusta ja lähimmät asuinrakennukset sekä loma-asunnot 

sijaitsevat niin kaukana voimaloista, että voimaloiden melu- ja välkevarjostusvaikutukset asutukselle ovat 
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vähäiset. Alueen lähellä on tiedossa kolme kehitteillä olevaa tuulivoimahanketta, joiden kanssa nykyisellä 

hankkeella saattaa olla maisemallisia yhteisvaikutuksia. 

2.2 Melumallinnus 

Tuulivoimalaitosten melu aiheutuu pääosin lapojen tuottamasta aerodynaamisesta laajakaistaisesta (60-

4000 Hz) melusta2,3. Muita melulähteitä ovat sähköntuotantokoneiston yksittäiset osat (esim. vaihteisto ja 

generaattori), jotka tuottavat pääosin mekaanista melua. Tätä on pystytty tehokkaasti vaimentamaan, kun 

taas lapojen aerodynaamiseen meluun on vaikeampaa vaikuttaa. Aerodynaaminen melu on hallitseva 

varsinkin suurilla turbiineilla, ja se on lapojen pyörimisen vuoksi jaksottaista ja sisältää myös matalataajuisia 

komponentteja. Tuulivoimaloiden aiheuttaman melun voimakkuuteen, taajuuteen ja ajalliseen vaihteluun 

vaikuttavat erityisesti voimalatyyppi, voimaloiden lukumäärä, niiden etäisyys tarkastelupisteeseen ja tuulen 

nopeus. Melun leviäminen ympäristöön riippuu paikallisten maasto-olosuhteiden lisäksi hetkellisistä sää-

oloista kuten tuulen nopeudesta ja ilmakehän tasapainotilasta. Tarkempia taustatietoja tuulivoimaloiden 

aiheuttaman melun syntymekanismeista, luonteesta ja vaikutuksista on koottuna julkaisuihin2,3,4. 

Ympäristöministeriö on julkaissut 28.2.2014 ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintamiseen5. Ohjeessa on 

annettu tietoja mallinnusmenettelyistä arvioitaessa tuulivoimaloiden aiheuttamaa melukuormitusta 

ympäristönsuojelulain täytäntöönpanossa ja soveltamisessa sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa 

menettelyissä. Ohjeissa määritellään yksityiskohtaisesti käytettävät mallit, niiden parametrit ja lähtötiedot 

sekä tulosten esittämistavat. Yksityiskohtainen ohjeistus on koettu tarpeelliseksi, jotta mallinnustulokset 

olisivat aina tekijöistä riippumatta vertailukelpoisia keskenään. Tämän raportin melumallinnus on toteutettu 

ympäristöministeriön mallinnusohjeistuksen mukaisesti. 

2.2.1 Melumallinnusohjeistus 

Melumallinnuksen lähtötietona käytetään standardin IEC TS 61400-11 mukaisten mittausten perusteella 

määritettyjä ja valmistajan ilmoittamia äänitehotason tunnus- tai takuuarvoja (valmistajan ilmoittama 

”declared value” tai ”warranted level”, jossa varmuus melupäästön mahdollisessa verifioinnissa on noin 95 

%). Äänitehotasot on ilmoitettava 1/3-oktaaveittain keskitaajuuksilla 20-10000 Hz ja oktaaveittain keski-

taajuuksilla 31,5-8000 Hz, ja ne tulee olla saatavilla 10 m:n referenssikorkeutta vastaavilla tuulen nopeuksilla 

8 m/s ja 10 m/s. Melumallinnuksen epävarmuus on tarkastelussa ja ohjeistuksessa sisällytetty laskennassa 

käytettyyn tuuliturbiinien melupäästön arvoon, jolloin mallinnustuloksia voidaan suoraan verrata 

suunnitteluohjearvoihin ilman erillistä epävarmuustarkastelua, ja äänen etenemisen ja ympäristöolo-

suhteiden mallinnukseen voidaan käyttää vakioituja sää- ja ympäristöolosuhdearvoja. 

Melun häiritsevyyteen vaikuttaa äänitasojen lisäksi melupäästöön mahdollisesti liittyvät erityisen häiritsevät 

melukomponentit: melun kapeakaistaisuus, melun impulssimaisuus ja merkityksellinen sykintä (nk. 

amplitudimodulaatio). Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän vaikutukset oletetaan 

                                                           
2 C. Di Napoli: Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen, Suomen Ympäristö 4, 2007. 
3 S. Uosukainen: Tuulivoimaloiden melun synty, eteneminen ja häiritsevyys, VTT Tiedotteita 2529, 2010. 
4 D. Siponen: Noise Annoyance of Wind Turbines, VTT Research Report VTTR-00951-11, 2011. 
5 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, Ympäristöhallinnon ohjeita 2|2014, Ympäristöministeriö. 
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sisältyvän valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, eikä mallinnusohjeistuksessa edellytetä 

niiden erillistä tarkastelua.  

Äänen etenemislaskennassa käytetään ohjeen mukaisia ISO 9613-2 -standardiin perustuvia sää- ja ympäristö-

olosuhdearvoja. Maaston pinnan laatu ja muoto otetaan mallinnuksessa erillisinä huomioon. Lisäksi 

pienitaajuisen äänen eteneminen tulee mallintaa erikseen ohjeistuksessa määritellyn erillislaskennan avulla, 

joka perustuu Tanskassa annettuun ohjeistukseen, jonka parametreja on mukautettu Suomen olosuhteisiin6. 

Laskennassa otetaan huomioon geometrinen etäisyysvaimennus sekä ohjeistuksen mukaiset ilmakehän 

absorption ja maastovaikutuksen parametrit. Pienitaajuisen äänen tarkastelu tehdään erikseen 1/3-

oktaaveittain taajuusalueella 20–200 Hz melulle merkittävimmin altistuvien kohteiden (rakennusten) 

ulkopuolella. Laskennan tarkoituksena on tuottaa tieto ulkomelutasoista terssikaistoittain, ja niiden 

perusteella voidaan arvioida rakennuksen sisämelutaso oletetulla ääneneristävyydellä. 

2.2.2 Ohjearvot 

Valtioneuvoston 1.9.2015 voimaan astunut asetus määrittää tuulivoimaloiden aiheuttaman ulkomelutason 

ohjearvot7. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi 

maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot 

määritetään melun A-painotettuina päivä- (klo 07–22) ja yöajan (klo 22–07) ekvivalenttimelutasoina 

ulkoalueille asumiseen käytettävillä alueilla. Valtioneuvoston asetus korvaa aiemmat Ympäristöministeriön 

suosittelemat suunnitteluarvot tuulivoimaloiden ulkomelutasoille8. 

Kun laskennallisia melutasoja Valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin, laskettuun melutasoon ei tehdä 

korjausta melun impulssimaisuuden tai kapeakaistaisuuden vuoksi.  Ympäristöministeriön melu-

mallinnusohjeistuksen5 mukaan näiden vaikutusten oletetaan lähtökohtaisesti sisältyvän valmistajan 

ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, joita käytetään laskennan lähtötietoina. Sen sijaan valvonnan 

yhteydessä tehtäviin mittaustuloksiin lisätään 5 dB ennen Valtioneuvoston ohjearvoon vertaamista, mikäli 

tuulivoimalan ääni sisältää kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja. 

Valtioneuvoston ohjearvot on koottu taulukkoon (Taulukko 2). 

Taulukko 2: Mallinnustulosten arvioinnissa sovellettavat Valtioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot. 

 Päivä 07-22  
LAeq[dB] 

Yö 22-07 
LAeq[dB] 

Pysyvä asutus, loma-asutus, hoitolaitokset, leirintäalueet  45 40 

Kansallispuistot  40 40 

Oppilaitokset, virkistysalueet 45 - 

 

                                                           
6 J. Jakobsen: Danish regulation for low frequency noise from wind turbines, Journal of Low Frequency Noise, Vibration 
and Active Control 31(4), 2012. 
7 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Astui voimaan 1.9.2015. 
8 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöhallinnon ohjeita 4|2012, Ympäristöministeriö, 2012. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö on määrittänyt 15.5.2015 voimaan astuneessa asumisterveysasetuksessa 

enimmäisarvot pienitaajuiselle yöaikaiselle melulle sisätiloissa9. Ohjearvot on annettu terssikaistoittain 

painottamattomille tunnin keskiäänitasoille, ja ne on lueteltu taulukossa (Taulukko 3). Ohjeistuksen mukaiset 

mallinnustulokset vastaavat pienitaajuisen melun tasoa ulkotiloissa, joten ne eivät ole suoraan verrannollisia 

Asumisterveysasetuksen arvoihin. Ulkomelutasojen avulla voidaan kuitenkin arvioida sisämelutasoja, kun 

rakennuksen vaipan ääneneristävyys tunnetaan riittävällä tarkkuudella. 

Taulukko 3: Asumisterveysasetuksen ylärajat sisämelulle terssikaistoittain. Desibeliarvot ovat taajuuspainottamattomia. 

Taajuus [Hz] 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Äänitaso Leq,1h 

[dB] 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

2.2.3 Kokonaismelun mallinnus 

Tuulivoimaloiden kokonaismelun mallinnus on suoritettu SoundPLAN-ohjelmistolla (versio 7.2) ISO 9613-2 -

laskentastandardin mukaisesti. Mallinnuksessa on käytetty turbiinin napakorkeutta 140 m ja valmistajan 

turbiinityyppille Vestas V136-3.45 MW (serrated trailing edges) ilmoittamaa lähtömelutasoa on 105,5 dB(A). 

Marraskuussa 2015 tälle turbiinityypille ei ollut vielä saatavilla melun oktaavijakaumaa, joten mallinnuksessa 

käytettiin samankaltaisen turbiinin Vestas V126-3.3 MW (serrated trailing edges) jakaumaa (takuuarvo 

turbiinille V126).  Tämä jakauma tuottaa lähtömelutason 106 dB(A), joka skaalattiin mallinnusta varten 

melutasoon 105,5 dB(A). Turbiinin melun kapeakaistaisuuteen, impulssimaisuuteen tai 

amplitudimodulaatioon liittyvää sanktiota ei ole käytetty mallinnuksessa. 

Maaston korkeusaineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen aineistoa Korkeusmalli 25 m, jonka pysty-

suuntainen tarkkuus on 2 m ja vaakasuuntainen resoluutio 25 m. Melutasot tuulivoimaloiden ympäristössä 

laskettiin hilapisteistöön, jonka korkeus on (ohjeistuksen mukaisesti) 4 m maanpinnasta ja vaakaresoluutio 

10 m. Ilmakehän absorption aiheuttama vaimennus, äänen suuntaavuus ja sääolosuhteiden vaikutus äänen 

etenemiseen on määritetty ympäristöministeriön ohjeistusten mukaisesti. Tuulivoimalan sijoituspaikan 

ympäristössä maaston vaikutuskerroin on ollut maa-alueilla 0,4 ja vesialueilla 0,0. Korkeuserot tuuli-

voimaloiden ja melulle altistuvien rakennusten välillä ovat alle 60 m, joten maanpinnan muotoon liittyvää 

korjausta ei ole tehty. Akustisen laskennan lähtötiedoista ja parametreista on tehty yhteenveto Liitteeseen 

1. 

Taulukossa (Taulukko 4) on määritelty tuulivoimaloiden ympäristöstä kolme vertailukiinteistöä, joiden 

kohdilla kokonaismelun ja matalataajuisen melun tasoja tarkastellaan tarkemmin. Vertailukiinteistöjen 

paikat suhteessa tuulivoimaloihin on esitetty karttapohjalla (Kuva 7). Lähimpänä voimaloita sijaitsee loma-

asunto K1, jonka etäisyys voimalaan T1 on noin 1700 m.  

 

 

                                                           
9 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.  Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. 
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Taulukko 4: Vertailukiinteistöjen koordinaatit. 

Kiinteistö N lat E lon Korkeus [m] 

K1 7026917 309259 64 

K2 7030203 310614 68 

K3 7025959 310476 67 

 

 

 
Kuva 7: Vertailukiinteistöjen paikat Suolinevan hankealueen läheisyydessä. 

 

Meluvaikutus 

Turbiinien aiheuttama mallinnettu A-painotettu kokonaisäänitaso on esitetty karttakuvana (Kuva 8). 

Karttakuviin on merkitty A-painotettujen äänitasojen 40 dB, 45 dB ja 50 dB mukaiset vyöhykkeet. Nämä ovat 

tulosten arvioinnissa käytettäviä ohjeellisia melutasoja. Alueen rakennustieto perustuu Maanmittaus-

laitoksen maastotietokannan aineistoon, jossa on eritelty alueen asuinrakennukset ja loma-asunnot.  

Mallinnustulosten perusteella melutasot jäävät Valtioneuvoston asetuksen ohjearvojen alapuolelle kaikkien 

alueen rakennusten kohdilla. Äänitasot määriteltyjen vertailukiinteistöjen kohdilla on lueteltu taulukossa 

(Taulukko 5). 

Taulukko 5: Kokonaismelun äänitasot vertailukiinteistöjen kohdilla. 
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Kiinteistö Äänitaso dB(A) 

K1 30,6 

K2 30,3 

K3 30,4 

 

 
Kuva 8: A-painotetut äänitasot turbiinin äänitehotasolla 105,5 dB(A). 

2.2.4 Matalataajuisen melun mallinnus 

Matalataajuisen melun laskenta on suoritettu ympäristöministeriön mallinnusohjeistuksen5. Laskennan 

lähtötietona on käytetty samankaltaista melun taajuusjakaumaa kuin kokonaismelun mallinnuksessa. 

Jakauma on otettu 1/3-oktaaveittain taajuuksille 20-200 Hz jakaumasta, joka tuottaa kokonaismeluna 105,5 

dB(A). Mallinnuksen tuloksena saatavat A-painotetut arvot muunnetaan painottamattomiksi. 

Meluvaikutus 

Matalataajuisen melun arvioinnissa käytetään Suomen asumisterveysasetuksessa määriteltyjä 

taajuuskohtaisia arvoja, jotka antavat toimenpiderajat pienitaajuisen melun yöaikaisille sisämelutasoille 

(Taulukko 3). Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen mallinnus antaa matalataajuisen ulkomelun tasot 



 

 

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä 

20 

voimaloita lähimpien kiinteistöjen kohdilla. Tulokset eivät siis ole suoraan vertailukelpoisia ohjearvojen 

kanssa, vaan tulkinnassa pitää huomioida myös rakennusten ulkovaipan ääneneristävyys. 

Ympäristöministeriön ohjeiden mukainen matalataajuisen melun laskenta perustuu Tanskan ympäristö-

hallinnon ohjeissa esitettyyn menetelmään6, jonka parametreihin on tehty joitakin Suomen olosuhteisiin 

perustuvia tarkennuksia. Tanskan menetelmässä on määritelty rakennuksen ääneneristävyysparametri (ΔLσ) 

taajuuskaistoittain, jolloin saadaan laskettua myös sisämelutasot ja ohjearvoihin verrannolliset mallinnus-

tulokset. Taulukossa (Taulukko 6) on esitetty sekä Tanskan ympäristöhallinnon ohjeissa että artikkelissa10 

annetut ääneneristävyyden arvot. Artikkelissa esitetyt arvot on määritelty Tanskan ympäristön-

suojelulaitoksen (Danish EPA) suorittamien mittausten ja vertailujen perusteella, ja ne ovat selkeästi 

alhaisempia kuin Tanskan ympäristöhallinnon ohjeissa annetut arvot. Ne antavat siten konservatiivisen 

arvion rakennusten aiheuttamalle ääneneristävyydelle. 

Taulukko 6: Rakennuksen ääneneristävyyden arvoja taajuuskaistoittain. 

Taajuus [Hz] 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ääneneristävyys [dB] 

(Tanskan ohjeistus) 

6,6 8,4 10,8 11,4 13,0 16,6 19,7 21,2 20,2 21,2 - 

Ääneneristävyys [dB] 

(viite 10) 

3,6 4,6 6,7 7,6 10,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4 

 

Melutasoja tarkastellaan aiemmin määriteltyjen vertailukiinteistöjen paikoilla. Lisäksi lasketaan sisämelu-

tasot eniten melulle altistuvassa kohteessa käyttäen alempia ääneneristysarvoja (Taulukko 6) ja verrataan 

näitä tuloksia Asumisterveysasetuksen arvoihin. 

Turbiinien aiheuttama matalataajuinen ulkomelutaso vertailukiinteistöjen kohdilla taajuuskaistoittain ja 

ilman taajuuspainotusta on lueteltu taulukossa (Taulukko 7). Taulukkoon on eritelty ohjeistuksen mukaisesti 

lasketut ulkotilojen melutasot. Korkeimmat matalataajuisen melun tasot kohdistuvat kiinteistöön K1, jonka 

kohdalla on laskettu myös sisämelutasot ja verrattu niitä Asumisterveysasetuksen arvoihin (Kuva 9). Kun 

otetaan huomioon rakennuksien ääneneristävyys, melutasot jäävät ohjearvojen alapuolelle koko 

taajuusvälillä. 

Taulukko 7: Matalataajuisen ulkomelun äänitasot vertailukiinteistöjen kohdilla. 

taajuus 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

K1 48,7 50,1 44,6 43,4 43,8 42,7 40,1 38,3 37,5 30,1 28,0 

K2 48,6 50,0 44,5 43,3 43,8 42,6 40,0 38,2 37,4 30,0 27,9 

K3 48,7 50,1 44,6 43,3 43,8 42,7 40,0 38,3 37,4 30,1 27,9 

 

 

                                                           
10 D. Hoffmeyer, J. Jakobsen: Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration 
and Active Control 29(1), 2010. 
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Kuva 9: Matalataajuisen sisämelun tasot vertailukiinteistön K1 kohdalla. 

 

2.3 Välkevarjostusmallinnus 

2.3.1 Välkevarjostus 

Välkevarjostuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Aurinko paistaa tarkastelupisteeseen pyörivän roottorin 

läpi. Tällöin katselija havaitsee välkkyvän varjon, joka voi ulottua pisimmillään 1-3 km etäisyydelle voimalasta. 

Välkevaikutuksen etäisyyteen ja kestoon vaikuttavat tuulivoimalan korkeus ja roottorin halkaisija, vuoden- ja 

vuorokaudenaika, maaston muodot sekä näkyvyyttä rajoittavat tekijät kuten kasvillisuus ja pilvisyys. 

Välkevaikutuksen kohdistuminen tiettyyn kohteeseen voidaan ajoittaa tarkasti, joten välkevaikutusta 

voidaan rajoittaa ohjelmoimalla tuulivoimala pysähtymään välkkeen kannalta kriittisiksi ajoiksi. 

Suomen sijainnin vuoksi yksittäisen tuulivoimalan välkevaikutus kohdistuu valtaosin voimalan pohjois-

puolelle (päiväaika) sekä lounais- ja kaakkoispuolille (aamu- ja ilta-ajat). Voimala aiheuttaa välkevaikutusta 

eteläpuolelleen vain, jos voimala sijaitsee joko Kravun kääntöpiirin eteläpuolella tai pohjoisen napapiirin 

pohjoispuolella. 

Välkevarjostuksen laskenta voi perustua joko ns. astronomisen maksimivälkkeen (worst case) tai toden-

näköisen tilanteen (real case) mallinnukseen. Astronomisen maksimivälkeen laskennassa oletetaan, että 

päiväaikaan Aurinko paistaa jatkuvasti, tuulivoimalan roottori pyörii jatkuvasti, ja roottori on aina kohti-

suorassa Aurinkoa kohden. Todennäköisen tilanteen mallinnuksessa otetaan huomioon paikallinen 

tilastollinen aineisto auringonpaisteen määrästä ja ajoittumisesta sekä tuulen suuntien ja nopeuksien 

jakautumisesta. Tämän selvityksen välkelaskenta perustuu todennäköisen tilanteen mallinnukseen. 
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2.3.2 Ohjearvot 

Tuulivoimaloiden varjostusvaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ympäristöministeriön 

ohjeissa tuulivoimapuiston suunnitteluun suositellaan käytettäväksi muiden maiden suosituksia välke-

määrien osalta8. Tanskassa on määritetty vuotuisen välketuntimäärän suositusarvoksi 10 h. Ruotsissa 

vastaava suositusarvo on 8 h ja korkeintaan 30 min päivässä11. Näiden ohjearvojen käyttö edellyttää toden-

näköisen välketilanteen laskentaa. Mikäli välketuntien arvioinnissa käytetään laskennallista maksimi-

tuntimäärää, voidaan välkevaikutuksien ohjearvona käyttää Saksassa käytettävää 30 h raja-arvoa. Tässä 

raportissa analysoitu välkevaikutus vastaa todellista odotettavissa olevaa välketuntimäärää, ja näin ollen 

suunnitteluohjearvona käytetään 8 tai 10 tuntia. 

2.3.3 Mallinnusmenetelmä ja lähtöaineisto 

Tuulivoimaloiden aiheuttama vilkkuva varjostus (shadow flicker) arvioitiin geometrisella laskentamallilla, 

joka huomioi auringon paikan vuoden eri aikoina, tuulivoima-alueen ja sen ympäristön maastonmuodot sekä 

tuuliturbiinien dimensiot (Numerola Oy:n implementoima malli). Laskennan tuloksena saadaan tieto siitä, 

kuinka monta tuntia vuodessa alueen eri kohteet ovat vilkkuvan varjostuksen alaisena. Tulosta 

havainnollistetaan tasa-arvokäyrästöllä, jonka perusteella voidaan arvioida varjostusvaikutusta tarkastelu-

alueella. Laskennassa on käytetty aiemmin mainittua turbiinityyppiä ja -mitoituksia. 

Tarkastelualueiden maanpinnan korkeuserot on saatu Maanmittauslaitoksen aineistosta Korkeusmalli 25 m. 

Korkeusdatan resoluutio on 25 m ja tarkkuus 2 m. Laskennassa huomioitiin korkeuserot siten, että jos 

auringon, turbiinin ja tarkastelupisteen kautta kulkeva jana leikkaa maanpintaa, niin varjostusta ei esiinny. 

Varjostusvaikutus laskettiin 2 m korkeudelle maanpinnasta ja auringonpaistekulman rajana horisontista 

käytettiin kolmea astetta, jonka alle menevää säteilyä ei oteta huomioon varjostuksessa. 

Turbiinin lapojen aiheuttama varjo heikkenee asteittain liikuttaessa etäämmälle turbiinista, eikä tietyn 

etäisyyden jälkeen varjo ole enää ihmissilmin havaittavissa. Tämä etäisyys riippuu turbiinin lavan leveydestä, 

ja esimerkiksi Ruotsin tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa määritellään, että välkevarjostus 

huomioidaan mikäli lapa peittää vähintään 20 % Auringosta. Käytännössä tämä asettaa lavan leveydestä 

riippuvan maksimietäisyyden yksittäisen turbiinin aiheuttamalle välkevaikutukselle, eikä sen ulkopuolella 

välkevaikutusta ole. Käyttäen tätä 20 prosentin sääntöä välkevaikutuksen maksimietäisyydelle voidaan 

johtaa kaava 

maksimietäisyys = (5 * d * w)/1097780, 

missä w on lavan keskileveys ja d on etäisyys Aurinkoon (150000000 km). Tämän selvityksen laskennassa on 

käytetty maksimietäisyyttä 2000 m, joka on riittävä arvo selvityksessä käytetyille turbiinille. Tämä maksimi-

etäisyys vastaa lavan keskileveyttä 2,9 m. 

Todelliseen välkevarjostusvaikutukseen vaikuttavat turbiinien käyttöaste, puusto ja paikallinen säätila 

(pilvisyys ja tuulisuus). Jos esimerkiksi tuulen suunta on kohtisuorassa auringon ja tarkastelupisteen välistä 

linjaa vasten, ei varjostusvaikutusta esiinny. Varjostuksen laskennassa turbiinin orientaatio voidaan 

                                                           
11 Boverket: Vindkraftshandboken, Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnärä vattenområden, 2009. 
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määrittää, jolloin roottori oletetaan tiettyyn suuntaan asetetuksi ympyrätasoksi. Laskenta on suoritettu 

kuudella eri turbiinien orientaatiolla. Tämä vastaa 12 tuulen suuntasektorin varjostustuloksia, sillä 

vastakkaiset tuulensuunnat aiheuttavat välkkeen kannalta efektiivisesti saman roottorin orientaation. 

Kullakin tuulen suunnalla laskettua välketuntimäärää on skaalattu Suomen tuuliatlaksesta saatavan suunta-

sektorin esiintymisfrekvenssillä ja suuntakohtaisesta nopeusjakaumasta määritellyn turbiinin käynti-

nopeuksien ajallisella osuudella. Käynnistysnopeutta alemmissa tai pysäytysnopeutta korkeammissa tuulissa 

turbiinit ovat paikallaan, jolloin roottorin pyörimisestä aiheutuvaa valon välkkymistä ei esiinny. Suomen tuuli-

atlaksen tuulisuusestimaatti on otettu tuulivoima-alueen keskeltä korkeudelta 150 m, ja sen perusteella 

lasketut suuntasektorikohtaiset osuudet turbiinin käyntinopeusvälille osuville tuulille on lueteltu taulukossa 

(Taulukko 8). 

Paikallinen pilvisyys on huomioitu skaalaamalla eri roottoriorientaatioilla laskettuja varjostusaikoja Seinä-

joelta Pelmaan sääasemalta mitattujen auringonpaistetuntien suhteellisella osuudella teoreettisesta 

maksimipaistetuntien määrästä12. Pelmaan sääaseman mittausten perusteella lasketut kuukausittaiset 

auringonpaisteen todennäköisyydet on koottuna pylväskuvaajaan (Kuva 10). Suuntakohtaisesti skaalatut 

välketuntimäärät yhteen laskien saadaan arvio todellisesta, säätilan huomioonottavasta välketuntimäärästä 

tarkastelualueella. 

 
Taulukko 8: Suuntasektorikohtaiset osuudet yli 3 m/s tuulennopeuksille Suomen tuuliatlaksen perusteella. 

Suuntasektori 0/180 30/210 60/240 90/270 120/300 150/330 

Yli 3 m/s osuus 0,188 0,202 0,150 0,121 0,104 0,133 

 

 
Kuva 10: Auringonpaisteen kuukausittaiset todennäköisyydet Pelmaan sääasemalla. 

2.3.4 Välkevarjostusvaikutus 

Mallinnetut arviot todellisten välketuntien vuotuisesta määrästä on esitetty karttakuvana (Kuva 11). 

Vuotuinen välkevarjostusaika on alueen kaikkien asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla alle 8 tunnin 

suositusarvon.  

                                                           
12 P. Pirinen, H. Simola, J. Aalto, J.-P. Kaukoranta, P. Karlsson, R. Ruuhela: Tilastoja Suomen ilmastosta 1981-2010, Ilma-
tieteen laitos, Raportteja 2012:1. 
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Mallinnuksessa ei ole huomioitu paikallisen puuston vaikutusta turbiinien näkyvyyteen ja välkevaikutukseen. 

Suomen olosuhteissa puusto rajoittaa merkittävästi näkyvyyttä turbiineille ja vähentää vuotuista 

välkevaikutusta. 

 
Kuva 11: Tuulivoimaloiden aiheuttama välketuntien määrä. 

2.4 Näkyvyys ja maisemavaikutus 

2.4.1 Näkyvyysanalyysi 

Näkyvyysanalyysissä selvitettiin, mistä kohdin ympäröiviä alueita suunnitellut tuulivoimalat on mahdollista 

havaita. Analyysissä käytettiin 169 metrin korkeuspisteen näkyvyyttä tuuliturbiinien paikalla, joka on 

turbiinien napakorkeus (137 m) + puolet roottorin lavan pituudesta (32 m). Analyysissä siis vaaditaan, että 

lavan ollessa pystyasennossa siitä tulee näkyä korkeussuunnassa yli puolet, jotta turbiini oletetaan 

maisemassa näkyväksi. Tarkastelukorkeutena on käytetty 1,65 m maanpinnasta. Maaston muotojen lisäksi 

analyysissä on otettu huomioon metsien näkyvyyttä peittävä vaikutus. Metsien osalta lähtötietoina käytettiin 

Corine Land Cover 2006 -paikkatietoaineistoa (CLC 2006 © SYKE, EEA) siten, että seka- ja havumetsien 

keskimääräiseksi korkeudeksi arvioitiin 17 metriä ja lehtimetsän keskimääräiseksi korkeudeksi 10 metriä. 

Todellisuudessa metsän korkeus riippuu monista tekijöistä kuten kasvupaikasta ja metsän kehitysluokasta. 
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Lisäksi on huomioitava, että nk. Corine-aineisto ei välttämättä ole täysin ajantasaista: metsänhoidolliset 

toimenpiteet aiheuttavat poikkeamia todelliseen tilanteeseen. Analyysissä oletetaan, että metsän sisälle 

turbiinit eivät näy, vaan puusto peittää näkyvyyden. Tästä syystä lopullisesta analyysituloksessa metsäalueet 

ovat määriteltyjä alueiksi, joilta ei ole näkyvyyttä tuuliturbiineille. Tämä ei välttämättä vastaa todellisuutta, 

sillä varsinkin metsän reunaa lähestyttäessä voimalat alkavat näkyä myös puiden ja kasvillisuuden lomasta. 

Kuvassa (Kuva 12) on esitetty näkyvyysanalyysin tulokset Suolinevan tuulivoimaloiden osalta. Tuloksesta käy 

ilmi, kuinka monta tuulivoimalaa on nähtävissä mistäkin maaston kohdasta.  

 

 
Kuva 12: Tuulivoimaloiden näkyminen ympäristössä maastomuodot ja metsät huomioituna. Karttaan on merkitty kolme etäisyys-
vyöhykettä tuulivoimaloista. 

Alle 3 km:n etäisyydellä tuulivoimalat pääsääntöisesti dominoivat maisemaa13. Näkyvyysanalyysin mukaan 

tällä etäisyydellä voimaloiden näkyvyysalueet kohdistuvat pääasiassa aluetta ympäröiville teille ja joillekin 

peltoaukeille. Tällä etäisyydellä puusto rajoittaa monin paikoin näkyvyyttä ja merkittävimmät näkyvyysalueet 

ovat voimaloista noin 3 km:n säteellä olevien teiden varsilla ja voimaloiden itäpuolella Kivijärven kylässä. 

Analyysin mukaan 3 km:n etäisyydellä voimaloista on alle 20 rakennusta, joiden pihapiiriin voimalat 

mahdollisesti näkyvät. 
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Noin 3-5 km:n etäisyydellä tuulivoimalat näkyvät vielä maisemassa selkeästi ja mittasuhteiltaan suurena. 

Näillä etäisyyksillä voimaloiden merkittävimmät näkyvyysalueet ovat sekä Saarijärven kylässä voimaloista 

luoteeseen sekä voimaloiden eteläpuolella Purmojärven pohjoisosissa. 

Noin 5-7 km etäisyydeltä voimalat eivät ole pääsääntöisesti hallitsevia maisemassa. Tällä etäisyydellä 

voimalat ovat näkyvissä paikoitellen Kortesjärven taajaman lähettyvillä sekä Purmojärven eteläosissa.  

2.4.2 Maisemavaikutuksen arviointi 

Tuulivoiman merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä turbiinien maisemaa muuttavaan 

vaikutukseen. Maiseman yleisluonteen vuoksi tuuliturbiinit saattavat korostua maisemasta sitä dominoivana 

elementteinä alle 5-7 kilometrin etäisyyksillä tuulivoimaloista. Etäisyyden lisäksi maiseman sietokykyyn 

vaikuttavat maiseman luonne, mittakaavat ja käyttöön liittyvät tekijät13.  

Suolinevan tuulivoimahankkeen suunnittelun tässä vaiheessa ei kohteelle ole tehty varsinaista maisema-

vaikutusten selvitystä. Sijoitusalueen lähellä sijaitsevien asuttujen ja maisemallisesti arvokkaiden alueiden 

maiseman piirteitä on arvioitu Googlen katutasonäkymä-palvelun avulla. Voimaloiden maisemavaikutusten 

arvioimiseksi keskeisiltä näkymäalueilta on laadittu tuulivoimapuiston kuvasovitteet.  

Suolinevan voimaloiden näkymäalueet sijoittuvat alueen ympärillä kulkevien teiden ja niitä ympäröivien 

peltoaukeiden yhteyteen sekä Purmojärven ympäristöön. Etäisyyden kasvaessa tuulivoimaloiden 

suhteellinen koko maiseman muihin elementteihin verrattuna pienenee. Suuren koon vuoksi voimalat 

näyttävät olevan todellista lähempänä katsojaa. Kapeassa näkyvyyssektorissa voimaloiden maisemaa 

hallitseva piirre metsän muodostamassa horisontissa korostuu, ja laajassa näkyvyyssektorissa voimaloiden 

maisemaa muodostava vaikutus pienenee. Kaukana metsän reunasta voimalat näkyvät korkeina metsän 

muodostaman horisontin yläpuolella. Lähemmäksi metsän reunaa mentäessä metsä rajaa voimaloiden 

näkyvyyttä, ja voimalat suhteutuvat metsän mittasuhteisiin paremmin.  

Hankealueen läheisyydessä on kuusi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 

merkittävää aluetta, ympäristöministeriön tai Museoviraston listaamia maisema-alueita ei sen sijaan 

voimaloiden vaikutusalueella ole (Kuva 13). Maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ovat Kivijärvenkylä 

(Rintakankaan ja Uusitalon talot) lähimmillään noin 2,4 km tuulivoimaloiden itäpuolella, Saarijärvenkylä 

lähimmillään noin 2,9 km voimaloiden luoteispuolella, Tuomaalan kylä noin 3,2 km voimaloiden 

lounaispuolella, Kortesjärven kirkko ympäristöineen noin 4,5 km voimaloiden lounaispuolella, Sauna-aho kylä 

(Myllymäen, Ikosen ja Ahosen talot) noin 4,6 km voimaloista koilliseen ja Fräntilän kylä voimaloista 7,2 km 

länteen.  

                                                           
13 E. Weckman: Tuulivoimalat ja maisema, Suomen Ympäristö 5, 2006. 



 

 

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä 

27 

 
Kuva 13: Maakuntakaavan ja Museoviraston arvokkaaksi listaamat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet selvitysalueen 
ympäristössä. Kuvassa on myös esitetty näkyvyysanalyysissä määritetyt voimaloiden näkyvyysalueet. 

Näkyvyysanalyysin perusteella voimalat eivät juurikaan näy Tuomaalan tai Sauna-ahon kylään. Kivijärven-

kylään, Saarijärven kylään, Kortesjärven kirkon ympäristöön ja Fräntilään ne sen sijaan paikoitellen näkyvät. 

Maisemavaikutus Fräntilään on vähäinen, koska etäisyyttä voimaloista on jo yli 7 km. 

Saarijärvenkylän maisema-alue sijaitsee voimaloista noin 2,9 km luoteeseen ja näkyvyysanalyysin perusteella 

voimat näkyvät lähinnä kylän teiden varsille. 

Kivijärvenkylässä Rintakankaan ja Uusitalon taloryhmät muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 

kokonaisuuden. Molemmissa taloryhmissä päärakennukset ovat 1800-luvun alusta. Maisema muodostuu 

1800-luvun talojen lisäksi peltoalueista, maalaisasutuksesta sekä maatalouteen liittyvistä rakennuksista eri 

aikakausilta. Näkyvyysanalyysin perusteella voimalat näkyvät lähinnä noin neljäsosassa maisema-aluetta, 

vain alueen itäisimmissä osissa yli kolmen kilometrin etäisyydellä voimaloista. 

Kortesjärven keskustan kirkon alue on kaavoituksessa määritetty maakunnallisesti tärkeäksi kulttuuri-

ympäristöksi tai maisema-alueeksi. Lisäksi kirkko on Museoviraston aineistossa määritetty suojeltavaksi 
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rakennukseksi. Kirkko on noin 4,5 km etäisyydellä voimaloista, ja näkyvyysanalyysin perusteella voimalat 

näkyvät kirkolla ja sen ympäristössä. Ilmakuvan ja Google-palvelun katutasonäkymän perusteella keskustan 

alueella on tausta-aineistosta poiketen runsaasti puustoa, joka peittää käytännössä voimaloiden näkyvyyden 

keskustan alueella, ja siten voimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta kirkon seudun maisemaan. Näiden lisäksi 

kirkko sijaitsee Kortesjärven kyläraitin länsipuolella ja voimalat sijaitsevat vastakkaiseen suuntaan 

Kortesjärveltä itään. 

Noin 4-8 km:n etäisyydelle voimaloista oleva Purmojärvi on seudullisesti merkittävä virkistys- ja vapaa-ajan 

alue. Järvelle on tehty kunnostus- ja hoitosuunnitelma vuonna 2004, ja järveä on kunnostettu suunnitelman 

mukaisesti vuosina 2009-2012. Parhaillaan on vireillä järven ranta-aluille rantayleiskaavan laadinta. Nämä 

toimenpiteet tähtäävät alueen loma-asumisen sekä virkistys- ja vapaa-ajankäytön kehittämiseen. Suolinevan 

voimalat tulevat näkymään metsien ja järvenrantapeltojen muodostamassa järvimaisemassa laajasti järven 

vesialueen ja voimaloita vastapäisten rantojen maisemassa.  

Suolinevan tuulivoimapuiston maisemavaikutusten arvioimista varten hankekehittäjä on ottanut keskeisiltä 

näkyvyysalueilta maisemavalokuvat, joihin on lisätty tuulivoimalat niiden suunnitelluille paikoille oikeassa 

mittasuhteessa. Kuvauspaikat on pyritty valitsemaan eri puolilta tuulivoima-aluetta ja vaihtelevilta 

etäisyyksiltä. Kuvat on otettu 7.4.2015 ja käytetty kamera oli Canon EOS 6D. Kuvasovitteiden kuvauspaikat ja 

kuvaussuunnat on esitetty kuvan (Kuva 14) kartalla. Kuvien kuvaussuunnat ilmoitetaan kulma-asteina 

pohjoissuunnasta myötäpäivään. 

 Kuvasovite H1 (Kuva 15): E 308056, N 7029966, 
kuvaussuunta 120 astetta 
o kuvan polttoväli 47 mm 
o korkeus merenpinnasta 70 m 
o etäisyys lähimpään turbiiniin noin 3,3 km 
o paikka sijaitsee puiston luoteispuolella kulttuuri-

ympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
maakunnallisesti merkittävällä Saarijärven 
alueella 

o kuvauksen ajankohta: 7.4.2015 klo 17:30 

 Kuvasovite H2 (Kuva 16): E 314667, N 7027918, 
kuvaussuunta 273 astetta 
o kuvan polttoväli 55 mm 
o korkeus merenpinnasta 65 m 
o etäisyys lähimpään turbiiniin noin 2,9 km 
o paikka sijaitsee alueen itäpuolella maantien 

varrella  
o kuvauksen ajankohta: 7.4.2015 klo 17:46 

 Kuvasovite H3 (Kuva 17): E 314380, N 7021495, 
kuvaussuunta 335 astetta 
o kuvan polttoväli 50 mm 
o korkeus merenpinnasta 68 m 
o etäisyys lähimpään turbiiniin noin 7 km 
o paikka sijaitsee alueen kaakkoispuolella Purmo-

järven etelärannalla 
o kuvauksen ajankohta: 7.4.2015 klo 18:01 

 
Kuva 14: Kuvasovitteiden kuvauspaikat ja -suunnat tuuli-
voimapuiston ympäristön keskeisiltä näkymäpaikoilta. 
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Kuva 15: Kuvasovite H1 alueen luoteispuolelta noin 3,3 km etäisyydeltä. 
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Kuva 16: Kuvasovite H2 alueen itäpuolelta noin 2,9 km etäisyydeltä. 
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Kuva 17: Kuvasovite H3 alueen kaakkoispuolelta noin 7 km etäisyydeltä. 
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Näkyvyysanalyysin ja kuvasovitteiden perusteella Suolinevan tuulivoimapuiston merkittävin maisema-

vaikutus kohdistuu Saarijärvenkylän ja Kivijärvenkylän maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sekä 

Purmojärven rannoille. Saarijärvenkylän ja Kivijärvenkylän alueella voimaloiden näkyvyyttä rajoittavat 

peltoja reunustavat puut, talojen pihapuustot sekä rakennukset itsessään. Etenkin pihapiirien puut 

muodostavat maisemaan suuria lähimaiseman elementtejä, joiden kokoon verrattuna kauempana sijaitsevat 

voimalat eivät ole mittasuhteiltaan maisemaa hallitsevia. Voimaloiden maisemavaikutus näille kulttuuri-

historiallisille pihapiireille on siten vähäinen.  

Osissa Purmojärven rantoja voimalat näkyvät tasaista horisonttia rikkovana ja maiseman piirteisiin 

verrattuna kookkaina maisemaa hallitsevina tekijöinä. Voimaloiden maisemavaikutus Purmojärven alueelle 

on kohtalainen. 

Suolinevan tuulivoimapuiston länsipuolella, noin 10 km:n etäisyydellä, on kehitteillä kolme pienehköä tuuli-

voimahanketta. Hankkeiden maisemallinen yhteisvaikutuksen arviointia suositellaan kohteiden väliin jääville 

maisemallisesti arvokkaille alueille. 

2.5 Kaavoitus 

Kaavoitus on työkalu alueiden käytön suunnittelussa ja asettaa siten puitteet alueiden käytölle ja kaikelle 

rakentamiselle. Maakuntakaavat ja yleiskaavat ohjaavat alueiden käyttöä yleispiirteisesti ja asemakaavat 

yksityiskohtaisesti. Yleiskaava voidaan laatia myös siten, että se ohjaa suoraan tuulivoimarakentamista (MRL 

77 a §). Tuulivoiman rakennuslupa myönnetään rakentamista suoraan ohjaavan kaavan perusteella. Mikäli 

tällaista ei ole, voidaan rakennuslupa tietyin edellytyksin myöntää suunnittelutarveratkaisun tai ranta-alueilla 

poikkeamispäätöksen perusteella. 

2.5.1 Maakuntakaava 

Suolinevan tuulivoimapuisto kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle. Etelä-Pohjanmaalla maakunta-

kaava on saanut lainvoiman 23.4.2005. Maakuntakaavan lisäksi Etelä-Pohjanmaalla on vireillä vaihemaa-

kuntakaavoja, joista ensimmäinen käsittelee tuulivoimaa, toinen kauppaa, liikennettä ja maisema-alueita 

sekä kolmas turvetuotantoa, suoluontoa ja bioenergiaa. Näistä ensimmäisestä on julkaistu kaavan luonnos. 

Hankealueen pohjoispuolella noin 5,2 km etäisyydellä voimaloista maakunnaksi vaihtuu Pohjanmaan maa-

kunta, jossa maakuntakaava on saanut lainvoiman 21.12.2010. 

Kuvissa (Kuva 18, Kuva 19) on nähtävissä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavasta poimitut 

otteet maakuntakaavojen aluevarauksista ja kohdemerkinnöistä suunnitellun tuulivoimapuiston lähialueella.  
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Kuva 18: Ote voimassaolevasta Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta kohdealueen ympäristöstä. Tuulivoima-alue sijaitsee kuvan 

keskellä, ja sen suurpiirteinen rajaus on ympyröity punaisella. 
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Kuva 19: Ote voimassaolevasta Pohjanmaan maakuntakaavasta kohdealueen ympäristöstä. Tuulivoima-alueen suurpiirteinen 

rajaus on merkitty punaisella. 

 

Suolinevan aluetta lähellä sijaitsevat oleelliset kaavamerkinnät ovat: 

 Kalliokiviainesten ottamisalue (violetti pisteviiva) 

 Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (sininen pystyviivoitus) 

o Tuomaalan kylä lähimmillään noin 3,2 km voimaloista lounaaseen 

o Kivijärvenkylä lähimmillään noin 2,4 km voimaloista itään 

o Saarijärvenkylä lähimmillään noin 2,9 km voimaloista luoteeseen 

o Sauna-aho lähimmillään noin 4,7 km voimaloista koilliseen 

o Fräntilä noin 7,2 km voimaloista länteen 

o Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettavan huomioon siten, että varmistetaan 

näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.  

 Luonnonsuojelualue, SL 
o Särkisenjärvi (lintuvesisuojeluohjelma) noin 7 km tuulivoimaloiden koillispuolella 
o Kalisjön (lintuvesisuojeluohjelma) noin 7 km tuulivoimaloiden luoteispuolella 
o Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. 

 Kortesjärven palvelujen alue (oranssi ympyrä –p)  

 Kortesjärven teollisuus- ja varastoalue (harmaa ympyrä –t) 

 Kortesjärven kuntakeskuksen keskustoimintojen alue (punainen ympyrä –c)  

 Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde (sininen pallo) 

o Kortesjärven kirkko 

o Rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin 

liittyvien arvojen säilyminen. 
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 Merkittävä muinaisjäännös (sininen neliö) 

o Reiskinkallion kivikautinen asuinpaikka 

o Arkeologiset, muinaismuisto- ja muut arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan 

näihin liittyvien arvojen säilyminen. 

 Virkistys- / Matkailukohde (vihreä kolmio) 

o Saarijärven ulkoilualue noin 3 km voimaloiden länsipuolella 

o Kitkan ulkoilualue noin 7 km voimaloiden lounaispuolella 

o Alue on suunniteltu virkistystä ja matkailua tukevaksi kohteeksi. 

 Pohjavesialue (sininen vaakaviivoitus) 

o Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava niin, että pohjaveden laatu ei huonone, eikä 

alueen antoisuus pienene. 

 Kylä, jossa vapaa-ajan asutusta (keltaisella ympyröity at-merkintä) 

o Purmojärven kylä hankealueelta kaakkoon 

o Alueen käyttöä suunnitellessa tulee mitoituksen perustua luonnon ja maiseman antamiin 

lähtökohtiin.  

 Kylä (ympyröity at-merkintä) 

 Ohjeellinen ulkoilureitti (vihreä V-1 –merkitty ympyräkatkoviia) 

 Ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti (hakaviiva) 

 Turvetuotantovyöhykkeen aluerajaus (sininen hammasviiva) 

 Sähkönsiirtolinja (z) 110 kV 

 Ohjeellinen tietoliikenneverkko / -yhteys (sininen tl-merkitty viiva) 
 

Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa (Kuva 20) ei ole tuulivoima-aluevarauksia selvitys-

alueen läheisyydessä. Lähin kaavaan määritetty tuulivoima-alue on Alahärmässä noin 14 km:n etäisyydellä 

selvitysalueesta. Pohjanmaan maakunnan puolella Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaan sisältyy 

tuulivoima-alueita, jotka sijaitsevat yli 20 km:n etäisyydellä hankealueesta.  
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Kuva 20: Ote voimassa Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta kohdealueen ympäristöstä. Tuulivoima-alueen 

suurpiirteinen rajaus on merkitty punaisella. 

2.5.2 Yleis- ja asemakaava 

Ympäristöhallinnon OIVA-tietokannan aineiston mukaan tuulivoima-alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai 

asemakaavaa (Kuva 21). Lähin yleis- tai asemakaava on Kortesjärven kirkonkylän asemakaava noin 4 km 

voimaloista. Parhaillaan on vireillä Purmojärvelle rantayleiskaava, joka on lähimmillään noin 3,3 km:n päässä 

hankealueen voimaloista. Kauhavan kaupunki on käynnistänyt tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen 

Salon ja Purmon alueelle noin 10 km Suolinevan voimaloista länteen. Puhelimitse Evijärven kunnan-

insinööriltä saadun tiedon mukaan Evijärven itäosissa ei ole vireillä uusia asema- tai yleiskaavoja. 
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Kuva 21: Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA:sta saatava alueen kaavoitustilanne. 

2.5.3 Kaavoitusvaikutus 

Suolinevan tuulivoimahankkeen yhteensopivuus voimassa ja vireillä olevan maakuntakaavoituksen kanssa on 

hyvä. Tuulivoimapuiston ympärillä on alle 5 km etäisyydellä voimaloista viisi maakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä tai maisema-aluetta, mutta näihin alueisiin kohdistuva maisemavaikutus on kuitenkin 

korkeintaan kohtalainen (Luku 2.4.2).  

Kuntakaavoituksessa ei ole tiedossa hankealueen läheisyydessä olemassa olevaa tai vireillä olevaa 

kaavoitusta, johon tuulivoimahankkeen toteuttaminen merkittävästi vaikuttaisi. 

2.5.4 Luonnonsuojelualueet 

Tuulivoiman rakentaminen ei luonnonsuojelulain 66 § mukaan saa heikentää niitä luontoarvoja, joiden 

suojelemiseksi luonnonsuojelualue on määritetty. Mikäli vaikutusten arviointikynnys ylittyy, vaaditaan 

vaikutuksista arviointi, josta ELY-keskus ja alueen haltija antavat lausunnot, ennen kuin tuulivoiman 

rakentamiseen vaadittavaa kaavaa tai luparatkaisua voidaan antaa. 
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Kuva 22: Tuulivoima-alueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelualueet. 

 

Tämä kappale käsittelee luonnonsuojelualueita tuulivoimaloiden läheisyydessä. Tuulivoima-alueen luonto-

arvoja on arvioitu kappaleen luvussa 2.6. 

Kuvassa (Kuva 22) on nähtävissä ympäristöhallinnon OIVA-palvelusta saatavissa oleva tieto suojelualueista 

tuulivoimakohteen ympäristössä. 

Alle 10 km:n etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee kaksi Natura 2000 -suojelualuetta: 

 Natura 2000 (FI0800063, SPA): Kalisjön, pinta-ala 83 ha 
o Noin 7 km alueen luoteispuolella 
o Kalisjön on Purmonjoen sivuhaaran latvajärvi ja valtakunnallisesti arvokas lintuvesien-

suojeluohjelman kohde. Alueen linnusto on edustava, siihen kuuluu mm. useita pohjoisia 
lajeja. Järvi on rauhallinen ja erämainen. 

 Natura 2000 (FI0800156, SCI): Pökkäsaaret, pinta-ala 20 ha 
o Noin 10 km alueen länsipuolella 
o Alue käsittää kaksi aapasuoalueen reunassa sijaitsevaa tuoreen kankaan metsäsaareketta 

(VMT-MT) ja niiden välisen puustoisen suon. Saarekkeiden läpi kulkee metsätie. Alueella on 
melko paljon eri lahoamisasteiden maapuita ja pökkelöitä sekä tuulenkaatojen aiheuttamia 
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avonaisempia osia. Pökkäsaaret on laajalla alueella ainoita vanhan metsän saarekkeita avo-
hakkuiden, taimikoiden, hoidettujen talousmetsien ja ojitusten hallitsemalla seudulla.  

Natura 2000 -alueiden lisäksi tuulivoimapuiston lähialueella on lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva 

Särkisenjärvi noin 7 km hankealueelta koilliseen sekä FINIBA-alueeksi luokiteltu Evijärven kosteikot noin 8,5 

km voimaloista itään. Alle 10 km etäisyydellä hankealueesta on useita yksityisten omistamia luonnonsuojelu-

alueita jotka kaikki ovat osa Kalisjön, Pökkäsaarten ja Särkijärven suojelualueita.  

2.5.5 Suojelukohteet 

Arvokkaiden luontoarvojen lisäksi tuulivoimahankkeen suunnittelussa on huomioitava tuulivoimapuiston 

vaikutus maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille ja kohteille. Tuulivoima-alueen 

suojelukohteet on tarkastettu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta, ympäristöhallinnon Oiva-ympäristö- ja 

paikkatietopalvelusta sekä Museoviraston paikkatietoaineistosta. 

 
Kuva 23: Museoviraston paikkatietoaineiston sisältämät tuulivoimapuiston ympäristön suojellut kulttuuriympäristökohteet. 

 

Museoviraston paikkatietoaineiston (Kuva 23) perusteella 10 km etäisyydellä tuulivoimaloista on useita 

suojeltuja muinaisjäännöksiä, joista lähin on noin 2,2 km etäisyydellä voimaloista länteen.  
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Voimaloiden lähialueella on kuusi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 

tärkeää aluetta: Kivijärvenkylä lähimmillään noin 2,4 km tuulivoimaloiden itäpuolella, Saarijärvenkylä 

lähimmillään noin 2,9 km voimaloiden luoteispuolella, Tuomaalan kylä noin 3,2 km voimaloiden lounais-

puolella, Kortesjärven kirkko ympäristöineen noin 4,5 km voimaloiden lounaispuolella, Sauna-ahon kylä noin 

4,6 km voimaloista koilliseen ja Fräntilän kylä voimaloista 7,2 km länteen. Näihin alueisiin sisältyy yksi suojeltu 

rakennus, Kortesjärven kirkko. 

2.5.6 Tuulivoimapuiston vaikutus suojelualueisiin ja -kohteisiin 

Tuulivoimaloiden lähellä ei ole luonnonsuojelualueita tai suojelukohteita, joihin tuulivoimapuiston toteutus 

(tiestö ja sähkölinjat) merkittävästi vaikuttaisi. 

2.6 Suojeltavat luontotyypit, elinympäristöt ja kasvillisuus  

Selvitystä varten Suolinevan voimaloiden alueella ei ole tehty maastokäyntejä, joten arviointi perustuu 

olemassa olevaan aineistoon. Tausta-aineistosta on tehty kysely Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. 

2.6.1 Arvokkaat luontotyypit ja elinympäristöt 

Ilmakuvatarkastelun perusteella hankealueen metsät ovat pääosin käsiteltyjä talousmetsiä, jotka sisältävät 

eri kasvuvaiheessa olevia metsäkuvioita. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella mahdollisia metsälaki-

kohteita alueella ovat avoimet tai harvapuiset kallioalueet. Alueen pienet virtavedet ovat pääasiassa 

kuivatusojia. Tämän perusteella niiden ei oleteta olevan luonnontilassa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta 

ei ole vielä saatu tietoa alueen mahdollisista arvokkaista luontotyypeistä tai elinympäristöistä hankealueella. 

2.6.2 Suojeltavat kasvit 

Uhanalaisten kasvilajien esiintymisestä tuulivoimaloiden alueella ei ole tietoa. 

2.6.3 Vaikutus tuulivoimapuiston suunnitteluun 

Suunnitelluista voimaloista T3, T5 ja T6 sijaitsevat mahdollisesti metsälain 10§ tarkoittamalla kallioalueella. 

Alueelle suositellaan maastokartoituksen tekemistä metsälakikohteiden ja mahdollisten suojeltavien kasvi-

lajien kartoittamiseksi. Suojeltavat alueet voidaan huomioida tuulivoimaloiden sijoittelun ja tuulivoima-

puiston infrastruktuurin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

2.7 Suojeltavat eläinlajit 

Tuulivoimaloiden ja niiden tarvitsemien sähkölinjojen sekä huoltoteiden vaikutus on merkittävintä linnuille 

sekä luonnonsuojelulain 49§ mukaan suojeltaville lepakoille, liito-oravalle ja viitasammakolle. Tuulivoima-

puiston alueella ei ole tehty kartoitusta kyseisten eläinlajien esiintymisen selvittämiseksi. Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselta on tiedusteltu olemassa olevaa havaintotietoa suojeltavista eläinlajeista alueella. 
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2.7.1 Linnusto 

Tuulivoimapuiston vaikutus linnustoon muodostuu törmäyskuolleisuusriskistä, elinympäristön muutoksista 

sekä puiston häiriö- ja estevaikutuksesta14. Yleisesti linnuston kannalta merkittävin vaikutus on voimaloiden 

aiheuttama häirintä- ja estevaikutus lintujen pesimä ja ruokailureiteillä1. Voimaloiden häiritsevän 

vaikutuksen vuoksi linnuille sopivat elinalueet voivat vähetä. Estevaikutuksen vuoksi lintujen lepo- ja 

ruokailualueiden välinen liikkuminen voi häiriintyä tai estyä. Voimaloiden häiritsevän ja estävän vaikutuksen 

suuruus vaihtelee vuodenaikojen ja lintulajien välillä. BirdLife Suomi ry:n mukaan15 kielteistä häirintä-

vaikutusta on tutkimuksissa osoitettu olevan etenkin muuttavien lintujen ruokailualueiden käytössä aina 800 

m etäisyydelle voimaloista. Yleisesti ottaen pesimälintujen tiheyteen ei tuulivoimaloilla ole havaittu olevan 

vaikutusta. Maa-alueilla sijaitsevien voimaloiden häirintävaikutus on merkittävintä vesi- ja kosteikkolinnuille. 

Lintujen törmäysriski voimalaitosten lapoihin on useimmilla lintulajeilla pieni1,15. Havaitessaan voimalat 

linnut pyrkivät väistämään niitä jo etäältä, ja törmäysriskit ovatkin suurimmat öisin huonolla näkyvyydellä. 

Lintulajeista törmäysriski on merkittävin erityisesti suurille päiväpetolinnuille, kuten merikotkille, maakotkille 

ja sääksille, mutta myös muille suurikokoisille lintulajeille, kuten kuikkalinnuille, haikaroille, hanhille ja 

joutsenille. WWF Suomi on laatinut erilliset ohjeet merikotkien huomioon ottamiseksi tuulivoimaloita 

suunniteltaessa16. 

Lintujen törmäysriski voimaloihin on suurimmillaan lintujen muuttoreiteillä, esimerkiksi vesilintujen muuttoa 

ohjaavien vesistöjen varrella, ja ruokailualueella. Metsäalueella elävien lintulajien muuttoreitit jakautuvat 

tasaisemmin maa-alueiden päälle, ja nämä lajit välttävät suurien vesistöjen ylityksiä. Pesintäaikana lintujen 

törmäysriski on suurin vesilintujen rannikkoa myöten tai järviltä toisille suuntautuvilla ruokailulentojen 

reiteillä sekä eteläisten mäenrinteiden kohdalla nostetta hyödyntäville suurille petolinnuille. 

Ympäristöministeriön toimeksiannosta valmistellaan opastavaa aineistoa tuulivoimaloiden linnusto-

vaikutusten huomioimisesta suunnittelussa, ja valmistelun yhteydessä on muun muassa kerätty aineistoa 

lintujen merkittävimmistä muuttoreiteistä Suomessa17. Aineistossa käsitellään tärkeimpiä suurikokoisten 

lintulajien muuttoreittejä sekä muuttoreittien sijaintiin ja niiden vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Tehtyjen 

selvitysten perusteella on laadittu tärkeimpien muuttoreittien yhdistelmäkartat sekä kevät- että syysmuuton 

osalta. Kuvissa (Kuva 24 ja Kuva 25) on verrattu Suolinevan tuulivoimakohteen sijaintia yhdistelmäkartoissa 

esitettyihin reitteihin. Syysmuuton osalta alue ei sijaitse merkittävillä muuttoreiteillä, mutta kurkien 

kevätmuutto kulkee mahdollisesti tuulivoimaloiden vaikutusalueella. 

                                                           
14 A. Ijäs A: Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset, Ramboll Finland Oy, 2010. 
15 http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/tuulivoima.shtml (19.12.2012) 
16 Ohje merikotkien huomioon ottamiseksi tuulivoimaloita suunniteltaessa, WWF Suomi, helmikuu 2015. 
17 T. Toivanen, T. Metsänen, T. Lehtiniemi: Lintujen päämuuttoreitit Suomessa, BirdLife Suomi ry, 2014. 

http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/tuulivoima.shtml
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Kuva 24: Lintujen päämuuttoreittejä keväällä. Mitä voimakkaampi värisävy, sitä useamman lajin reitti alueella kulkee. Suolinevan 

tuulivoima-alueen sijainti on merkitty vihreällä pisteellä. 

 
Kuva 25: Lintujen päämuuttoreittejä syksyllä. Mitä voimakkaampi värisävy, sitä useamman lajin reitti alueella kulkee. Suolinevan 

tuulivoima-alueen sijainti on merkitty vihreällä pisteellä. 
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Tuulivoimaloiden keskinäisellä sijoittelulla voidaan vaikuttaa tuulivoimapuiston linnuille aiheuttamaan 

riskiin. Turbiinien sijoittelussa on pyrittävä välttämään turbiineista muodostuvaa "katiska"-efektiä, jossa 

turbiineja väistäessään lintujen lentoreitit saattavat ohjautua tuulivoimaloiden keskelle. Turbiinilapojen 

aiheuttaman törmäysriskin lisäksi tuulivoimapuiston mahdollisesti ilmajohdoilla toteutetut sähköliitynnät 

lisäävät lintujen törmäyskuolemien riskiä huomattavasti. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan Suolinevan alueen ympäristöstä on havaintoja 

kalasääsken pesinnästä. Lähin havainto on noin 1,7 km voimaloista kaakkoon vuosilta 2008-2009. Noin 5 km 

voimaloiden koilliseen on pesimishavaintoja vuosilta 2008-2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta ei ole 

saatu tietoa muista erityistä suojelua vaativista lintulajeista alueella. 

Tuulivoimapuiston lähialueella pesivästä linnustosta on tietoa Suomen lintuatlaksessa. Lintuatlas-hanke 

perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön linnuston seurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, 

järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Tuulivoima-alue sisältyy lintuatlaksen kartoitusruutuun Evi-

järvi Kerttuanjärvi (703:331). Atlasruudun alueella pesii yhteensä 105 lintulajia. 

Vuonna 2010 julkaistusta Suomen eliölajien uhanalaisuusarviosta uhanalaisuusluokituksen (UHEX) 

mukaisista äärimmäisen uhanalaisista (CR) lajeista ei ole havaintoja tarkasteluruuduissa. 

Erittäin uhanalaisia (EN) alueella pesiviä lintulajeja ja niiden pesimisvarmuuksia ovat: 

 peltosirkku  mahdollinen 
 

Vaarantuneita (VU) alueella pesiviä lintulajeja ja niiden pesimisvarmuuksia ovat: 

 punasotka  mahdollinen 

 tukkasotka  mahdollinen 

 sinisuohaukka  todennäköinen 

 hiirihaukka  varma 

 selkälokki  mahdollinen 

 törmäpääsky varma 

 keltavästäräkki  varma 

 kivitasku  mahdollinen 
 

Tarkasteluruudussa havaittuja alueellisesti (Keskiboreaalinen vyöhyke, Pohjanmaa (3a)) uhanalaisia lintu-

lajeja ovat 

 riekko  mahdollinen 

 metso  mahdollinen 

 liro   todennäköinen 

2.7.2 Vaikutus linnustoon 

Tuulivoimapuisto on muodostelmaltaan tiivis kuuden voimalan puisto. Lähimmät tiedossa olevat tuulivoima-

hankkeet ovat noin 10 km etäisyydellä Suolinevan tuulivoimaloista. 
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Tuulivoimaloiden läheltä, noin 1,7 km:n etäisyydeltä voimaloista on havaintoja kalasääsken pesinnästä 

vuosina 2008-2009. Kalasääsken pesinnän nykytilanne on syytä varmistaa kartoituskäynneillä. Mikäli kala-

sääski alueella pesii, tulee linnun käyttämät lentoreitit kartoittaa törmäysriskin arvoimiseksi.  

Tuulivoimapuiston alueelta ei ole ennakkotietoa UHEX-luokituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisista 

alueella pesivistä lintulajeista, eikä alueen läheisyydessä ole kansallisesti tai maakunnallisesti merkittäviksi 

osoitettuja lintualueita. Kurkien kevätmuuttoreitti kulkee osittain alueen läpi. 

2.7.3 Liito-oravat 

Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa esiintymisalueensa länsirajalla. Sen käyttämät asuinalueen 

metsät ovat tyypillisesti varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joiden puusto on vaihtelevan ikäistä ja 

muodostaa useita latvuskerroksia. Ruokailu- ja siirtymäalueiden puusto voi olla yksipuolisempaa. Metsässä 

tulee olla riittävästi ravintokohteiksi soveltuvia lehtipuita ja kolopuita pesäpaikoiksi. Pesät ovat yleensä 

haapapuissa tikkojen tekemissä koloissa tai oravan tekemissä risupesissä. Liito-oravan elinpiiri on naarailla 

enimmillään noin 10 ha ja koirailla keskimäärin 60 ha. Jokaisella liito-oravalla on elinpiirillään useita pesiä. 

Liito-oravien käyttämä alue voi olla väliaikaisesti tyhjä. 

Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on määritetty vaarantuneeksi lajiksi. Suomen 

luonnonsuojelulain 49§:n mukaan, luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-oravan kohdalla tämä tarkoittaa aluetta, 

jossa on pesäpuita, lähistön ravintoa ja suojaa tarjoavia puita sekä puuston muodostamia kulkuyhteyksiä 

toisiin lisääntymispaikkoihin. 

Tuulivoimapuiston alue on alueen ilmakuvien perustella karuhkoa mäntyvaltaista aluetta, joka ei ole liito-

oravan ravinnon ja pesäpuiden kannalta otollisinta aluetta. Alueen soveltuvuus liito-oravan mahdolliselle 

esiintymiselle on kuitenkin syytä arvioida tarkemmin alueelle tehtävien maastokartoitusten yhteydessä. 

2.7.4 Lepakot 

Turun yliopistossa on tehty yhteenveto tuulivoimaloiden vaikutuksista lepakoihin 2000-luvulla tehtyihin 

tutkimuksiin perustuen18. Katsaukseen on koottu olemassa olevaa tietoa tuulivoimaloiden vaikutuksista eri 

lepakkolajeihin painottuen erityisesti törmäysriskeihin. Lepakoiden pitkäikäisyys ja hidas lisääntymisnopeus 

tekevät niistä alttiita ihmistoiminnasta aiheutuville vaikutuksille. Tuulivoimahankkeiden vaikutus voidaan 

jakaa suoriin ja välillisiin vaikutuksiin. Tuulivoimarakentamisen suoria vaikutuksia ovat erityisesti 

törmäysvaikutukset sekä muutokset lisääntymis- ja ruokailualueissa. Välillisiä vaikutuksia ovat mm. 

muutokset lepakoiden käyttäytymisessä sekä elinympäristöjen heikkeneminen. 

Kaikki Suomen 13 lepakkolajia ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin 

liitteen IV (a) lajilistaan. Lajeista ripsisiippa on luokiteltu Suomen uhanalaisuusluokituksen mukaan erittäin 

uhanalaiseksi (EN). Lepakoille tärkeät alueet on luokiteltu kolmeen luokkaan seuraavasti: 

                                                           
18 A. Ijäs, J. Hoikkala: Tuulivoimaloiden vaikutukset lepakoihin – kirjallisuuskatsaus, Turun yliopiston Brahea-keskus, B 
201, 2015. 
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 Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa 

kielletty. 

 Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alueen arvo lepakoille 

(nk. EUROBATS-sopimus). 

 Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava 

alueen arvo lepakoille. 

Tuulivoimapuistojen on kansainvälisten tutkimusten mukaan havaittu aiheuttavan lepakkokuolemia 

törmäysten ja lepakolle pyörivän turbiinin aiheuttamasta ilmanpaineen vaihtelusta seurauksena syntyneen 

keuhkovaurion vuoksi. Suomessa lepakoiden lentokorkeuksista ja muista turbiinitörmäyksiin altistavista 

käyttäytymismalleista on tutkimustietoa kuitenkin vielä vähäisesti, joten tuulivoimaloiden uhka lepakoille 

perustuu vielä pitkälti oletukseen. Lepakoiden törmäykset tuulivoimaloiden kanssa ovat yleisimpiä elokuun 

aikana, jolloin lepakoiden lentoaktiivisuus on suurimmillaan. Kyseinen aika on myös lepakoiden muuttoaika. 

Tuulivoimapuistojen aiheuttamaa lepakoiden muutonaikaista kuolemariskiä ei voida arvioida tämän 

hetkisillä tiedoilla lepakoiden muuttokäyttäytymisestä. 

Suomalaisista lepakkolajeista siipat elävät pääsääntöisesti metsien sisäosissa ja saalistavat myös siellä. 

Näiden lajien lentokorkeus ei yleensä yllä turbiinilapojen vaikutusalueelle. Avoimemmilla alueilla saalistavien 

lepakkolajien, kuten isolepakko, pikkulepakko ja pohjanlepakko, lentokorkeus saattaa yltää turbiinilapojen 

vaikutusalueelle. Turbiinien ohella tuulivoimapuisto vaikuttaa lepakoihin niiden elinympäristön muutosten 

kautta voimaloiden ja niiden huoltoteiden maankäytön vuoksi. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta ei ole saatu tietoa lepakkohavainnoista tuulivoimaloiden lähialueilla. 

Alueella on useita kalliojyrkänteitä ja kosteampia notkoalueita, jotka voivat olla lepakolle soveltuvaa elin-

ympäristöä. Alueen soveltuvuutta lepakoiden esiintymiselle on syytä arvioida tarkemmin alueen maasto-

kartoitusten yhteydessä.  

2.8 Muut huomioitavat vaikutukset 

2.8.1 Lentoliikenne 

Tuulivoimarakentaminen vaatii yleensä Ilmailulain 1194/2009 165 §:n määritysten mukaisen lentoeste-

luvan. Lentokenttien vaikutusta tuulivoimaloiden rakentamiseen on arvioitu Finavian korkeusrajoitusten 

paikkatietoaineiston19 perusteella sekä lentopaikkojen osalta Selvitys ilmailun rajoitusten vaikutuksesta tuuli-

voimahankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin -selvityksen20 mukaisten rakentamisen rajoitusalueiden 

perusteella. 

Suolinevan voimalat sijaitsevat Kruunupyyn lentoaseman minimisektorikorkeusalueella ja Kauhavan lento-

aseman lähestymisalueella, joissa rakennuskorkeus rajautuu 279 metriin merenpinnasta (Kuva 26). 

Suunnitelluilla turbiinipaikoilla maastonkorkeus on 72-77 m, ja voimaloiden korkeus maanpinnasta on 208 m 

                                                           
19 http://www.finavia.fi/tietoafinaviasta/lentoesteet/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona 
20 Ramboll Finland, Selvitys ilmailun rajoitusten vaikutuksesta tuulivoimahankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin, 

Energiateollisuus ry, Suomen tuulivoimayhdistys ry, 6.9.2011. 
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(140+136/2), joten turbinien lakikorkeus valituilla turbiinipaikoilla on 280–285 m merenpinnasta. Voimalat 

ylittävät siis hieman Finavian korkeusrajoitukset.  

Tuulivoimaloiden rakentamiseen vaaditaan lupa Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi:lta. 

 
Kuva 26: Tuulivoimapuiston sijainti suhteessa lentokenttien ja -paikkojen lentoesterajoitusalueisiin sekä säätutka-asemiin. 

2.8.2 Säätutkat 

Ympäristöministeriön ohjeistuksen1 mukaan tuulivoimapuistojen minimietäisyydeksi säätutka-asemilta 

suositellaan 5 km:ä, ja alle 20 km:n etäisyydellä säätutkista tuulivoimapuiston tutkavaikutus tulisi selvittää. 

Säätutkiin kohdistuvat vaikutukset selvitetään yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa säätutkaohjelma 

OPERAN:n suositusten mukaisesti. Tuulivoimalat eivät sijaitse sellaisella etäisyydellä säätutka-asemista, että 

tuulivoimalan tutkavaikutusta täytyisi selvittää.  
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3 Johtopäätökset 
Kauhavan kunnan pohjoisosaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaan suunnitellaan kuudesta 3,3 MW 

tuulivoimalasta koostuvaa Suolinevan tuulivoimapuistoa. Puiston suunniteltu nimellisteho on noin 20 MW. 

Hankealue sijaitsee hieman yli 4 km Kortesjärven kirkonkylästä koilliseen lähellä Evijärven kunnan rajaa.  

Suolinevan tuulivoima-alue sijaitsee asumattomalla talousmetsäalueella. Metsät sisältävät eri kasvu-

vaiheessa olevia metsäkuvioita. Alueella on hyvin valmista tielinjaa huoltoteiden pohjaksi eikä alueen tuuli-

voimapuiston toteutus vaadi maastonmuotojen vuoksi mittavia maansiirtotöitä. Saatavilla olevan tiedon 

perusteella alueen maaperä soveltuu hyvin tuulivoimaloiden rakentamiseen. Voimaloiden ympärillä on 

vähän asutusta, ja lähin huomioitava asunto ovat noin 1700 m etäisyydellä. Voimaloiden melu- ja välke-

varjostusvaikutukset jäävät ohjearvojen alapuolelle kaikilla lähialueen asunnoilla.  

Tuulivoima-alueen ympäristön maastomuodot rajoittavat voimaloiden näkyvyyttä monin paikoin. Näkymä-

alueet sijoittuvat alueen ympärillä kulkevien teiden ja niitä ympäröivien peltoaukeiden sekä vesistöjen 

yhteyteen. Voimaloiden ympärillä on 2,4-8 km säteellä useita maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita, 

mutta voimalat näkyvät näille maisema-alueille vain paikoitellen. Voimaloiden maisemavaikutus arvioidaan 

kohtalaiseksi. Voimaloiden yhteisvaikutus hankkeen länsipuolelle kehitteillä olevien tuulivoimahankkeiden 

kanssa on syytä arvioida hankkeiden väliin jäävillä maisemallisesti arvokkailla alueilla. 

Tuulivoimapuisto kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan alueeseen, ja Pohjanmaan maakunnan raja on 

hieman noin 5,2 km etäisyydellä voimaloista. Suolinevan tuulivoimahankkeen yhteensopivuus voimassa, ja 

vireillä olevan maakuntakaavoituksen kanssa on hyvä. Merkittävää yhteensovittamisen tarvetta maakunta-

kaavoituksen kaavavarausten kanssa ei ole. Rakentaminen on toteutettava siten, ettei alueen ympäristöarvot 

vaarannu. 

7-10 km etäisyydellä Suolinevan alueesta sijaitsee kaksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa suojelualuetta. 

Lähimmät suojelualueet ovat noin 7 km etäisyydellä voimaloista. Tuulivoimahanke ei vaikuta merkittävästi 

alueiden suojelutavoitteisiin. Tätä selvitystä varten ei ole tehty erillisiä luontokäyntejä. 

Tuulivoimapuiston alueelta ei ole ennakkotietoa UHEX-luokituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisista 

alueella pesivistä lintulajeista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan alueella on 

havaintoja sääksen pesinnästä, joka on syytä varmentaa maastokäynneillä.  

Tuulivoimalat sijaitsevat Kruunupyyn lentoaseman minimisektorikorkeusalueella ja Kauhavan lentoaseman 

lähestymisalueella, ja voimalat ylittävät Finavian korkeusrajoitukset 1–6 metrillä . 
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LIITE 1: Yhteenveto melumallinnuksen tiedoista 

 

Tekijä:  Mika Laitinen, Numerola Oy 

Vastaanottaja: Osmo Kokko, Windfellows Oy 

Kohde:  Suolineva, Kauhava 

 

Mallinnusohjelma: SoundPlan, versio 7.2 

Mallinnusmenetelmä: ISO 9613-2 

 

Tuulivoimalan tiedot 

Napakorkeus  140 m 

Roottorin halkaisija 136 m 

Äänitehotaso  105,5 dB(A) (tuulennopeudella 10 m/s 10 m korkeudella) 

   

Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot 

Kapeakaistaisuus/ ei 

tonaalisuus 

Impulssimaisuus ei 

Merkityksellinen sykintä ei 

 

Laskennan parametrit 

Laskentakorkeus 4 m 

Laskentaruudun koko 10 m x 10 m 

Suhteellinen kosteus 70 % 

Lämpötila  15 C° 

Maastoparametri 0 (vesialueet) 

  0,4 (maa-alueet) 

Meteorologinen korjaus 0 

 

Maastomallin tiedot 

Lähde  Korkeusmalli 25 m, Maanmittauslaitos 

Vaakaresoluutio 25 m 

Pystyresoluutio 2 m 

 

Melulle altistuvat kohteet (melutaso ylittää ohjearvon) 

Lomarakennukset 0 kpl 

Asuinrakennukset 0 kpl 
 

 

 


