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1 Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot 

Osayleiskaavan selostus koskee 26.1.2021 päivättyä osayleiskaavakarttaa.  

Kunta: 
 

Säkylän kunta 
 

Kaavan nimi: 
 

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava 

Kaavan laatija: 
 

Sitowise Oy 
DI, YKS 245 Timo Huhtinen 
 

Säkylän kunnan edustaja: 
 

Tarmo Saarinen 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Satakunnassa Säkylän kunnassa valtatien 12 eteläpuolella noin 14 kilometriä 
Säkylän keskustan koillispuolella ja Euran keskustan itäpuolella Huittisten ja Kokemäen kaupunkien 
rajalla. Kaava-alueen pinta-ala on noin 467 hehtaaria. Seuraavissa kuvissa on esitetty kaava-alueen 
sijainti (Kuva 1.1) sekä rajaus ja kaavassa esitetty voimalasijoittelu  
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Kuva 1.1. Osayleiskaava-alueen sijainti 
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Kuva 1.2. Kaava-alueen rajaus ja voimalasijoittelu. 

1.3 Osayleiskaavan tarkoitus ja tavoitteet 

Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Korpilevonmäen 
alueelle sekä säilyttää alue metsätalouskäytössä.  

Tuulivoimaloita koskevien kaavamerkintöjen ja määräysten osalta osayleiskaava on yksityiskohtai-
nen ja toteuttamista suoraan ohjaava. Yleiskaavan käytöstä tuulivoimaloiden rakennusluvan perus-
teena säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:ssä:  

”Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, jos 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä raken-
nusluvan myöntämisen perusteena.” 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 7 kokonaiskorkeudeltaan enintään 270 metriä olevan tuulivoi-
malan rakentaminen. Tuulivoimapuiston arvioitu kokonaisteho on 42 MW ja voimaloiden tehon ar-
vioidaan olevan enintään 6 MW. 
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ELY-keskukselta pyydettiin lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) 
tarvetta koskien. Varsinais-Suomen ELY-keskus päätti 23.4.2020 että Korpilevonmäen tuulivoima-
puistohankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(252/2017) mukaista arviointimenettelyä. 

1.4 Luettelo liitteistä  
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.1.2021 
2. Arkeologinen inventointi 2015 
3. Kasvillisuusselvitys 2015 
4. Lepakkoselvitys 2015 
5. Lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2018 
6. Lepakoiden syysmuuttoselvitys 2015 
7. Luontoarvojen perusselvityksen päivitys 2020 
8. Lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 
9. Lintujen syysmuuttoselvitys 2015 
10. Metsojen soidinpaikkaselvitys 
11. Viitasammakkoselvitys 

1.5 Taustaselvitykset 

Yleiskaavoituksen yhteydessä on tehty selvityksiä myös meri- ja maakotkiin sekä susiin liittyen.  

2 Tiivistelmä 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Korpilevo Wind Oy Ab esitti tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimista kunnanhallitukselle, 
joka päätti kokouksessaan 24.2.2020 § 30 käynnistää osayleiskaavan laatimisen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 § mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin 11.1.2021.  

2.2 Osayleiskaavan sisältö 

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoit-
tamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten 
tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). 

Osayleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jolle saa sijoittaa tuulivoima-
loita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-alueet). Tuulivoimaloita varten saa rakentaa huoltoteitä 
ja teknisiä verkostoja.  

Tuulivoimahanke koostuu 7 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä 
ja tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (maakaapeli). Kaavassa on osoitettu parannet-
tavat nykyiset tielinjaukset sekä ohjeelliset uudet tielinjaukset, joiden varrella kaikki voimalat sijait-
sevat.  

Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määräyksiä. Voimaloi-
den enimmäiskorkeudeksi on kaavassa esitetty 270 metriä.  

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 
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3 Kaavoitustilanne 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteut-
tamista. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017.  

Tavoitteilla pyritään edistämään muun muassa energiahuollon uudistusta, luonto- ja kulttuuriym-
päristön elinvoimaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä muutosta kohti vähähiilistä yhteis-
kuntaa.  

Tämän kaavan suunnitteluun vaikuttavat ainakin seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet: 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Ehkäistään melusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.  

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-
teyksien säilymistä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

• Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen 
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.  
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3.2 Maakuntakaava 

3.2.1 Satakunnan kokonaismaakuntakaava 

 

Kuva 3.1 Ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmästä (15.4.2019). Osayleiskaava-alueen si-
jainti on osoitettu sinisellä rajauksella.  
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Kuva 3.2. Ote Satakunnan maakuntakaavasta (vahv. 13.3.2013), 1. vaihemaakuntakaavasta (vahv. 
6.5.2016) ja 2. vaihemaakuntakaavasta (vahv. 1.7.2019). Osayleiskaava-alueen sijainti on osoitettu 
sinisellä rajauksella. 

Satakunnan maakuntakaava 

Maakuntakaavassa alueen pohjoispuolelle on merkitty valtatie ja eteläpuolelle voimalinja. Maakun-
takaavassa suunnittelualueelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Kaava-alueen Itäpuolelle sijoittuu 
maa-ainesten ottoalue (EO3), jolla on osoitettu merkittävät turvetuotantoalueet. Kaava-alueen 
pohjois- ja luoteispuolelle on merkitty luonnonsuojelualueet (SL). Kaava-alueen luoteispuolelle on 
merkitty arvokas geologinen muodostuma (ge). Kaava-alueen itäpuolella on merkitty energiahuol-
lon alue (EN) sekä itä- ja pohjoispuolelle ohjeellinen voimalinja (punainen katkoviiva) 

Satakunnan vaihemaakuntakaava I 

Satakunnan I vaihemaakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotan-
non alueet, joita on yhteensä 23. Satakunnan I vaihemaakuntakaavassa Korpilevonmäen osayleis-
kaavan alue sijoittuu pääosin maakuntakaavan mukaiselle tuulivoimaloiden alueelle (tv1).  

Satakunnan vaihemaakuntakaava II 

Satakunnan II vaihemaakuntakaava koskee energiantuotantoa. Osittain kaava-alueelle sekä sen lä-
heisyyteen on osoitettu maa-ainesten ottoalue – turpeen ottoon soveltuva alue (EO5). Kaava-alu-
een pohjoispuolelle on merkitty valtatie ja eteläpuolelle voimalinja. Kaava-alueelleen kohdalle val-
tatien varteen on myös osoitettu terminaalitoimintojen alue (tt). Maakuntakaavaan merkityt ter-
minaalitoimintojen alueet ovat mahdollisia bioenergian käsittelyyn ja varastointiin liittyviä maakun-
nallisesti merkittäviä alueita. Kaava-alueen itäpuolelle on osoitettu aurinkoenergian tuotannon ke-
hittämisen kohdealue (au) turvetuotantoalueen kohdalle.  

3.3 Yleis- ja asemakaavat 

Kaava-alueen välittömään läheisyyteen ei sijoitu yleis- tai asemakaavoitettuja alueita. Lähimmät 
yleiskaava-alueet ovat noin 5 kilometrin päässä kaava-alueen koillispuolella Kokemäellä (Kokemä-
enjoen rantaosayleiskaava) sekä Huittisissa (Rantayleiskaava) sekä ja lounaispuolella Säkylässä (Yt-
tilän osayleiskaava). Lähimmät asemakaavoitetut alueet ovat Ehtamon alue ja Köyliön keskusta 
noin kuuden kilometrin etäisyydellä.   
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Kuva 3.3 Lähialueen yleis- ja asemakaavat. Yleiskaavat osoitettu kuvassa sinisellä värillä ja asema-
kaavat punaisella värillä.  
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3.4 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin 

 

Kuva 3.4 Lähialueen muut tuulivoimalat tai tuulivoimahankkeet. 

Kaava-alueen läheisyydessä ei ole tiedossa muita tuulivoimahankkeita tai muita YVA-menettelyä 
vaativia isoja hankkeita. Lähimmät tuulivoimahankkeet ovat:  

• Vampula, Huittinen, 3 tuulivoimalaa, etäisyys Korpilevonmäen hankkeeseen noin 15 km 
• Taraskallio, Huittinen, 6 tuulivoimalaa, etäisyys Korpilevonmäen hankkeeseen noin 15 km 
• Huittinen, 1 tuulivoimala, etäisyys Korpilevonmäen hankkeeseen noin 16 km 
• Pahkionvuori, Huittinen, 2 tuulivoimalaa, etäisyys Korpilevonmäen hankkeeseen noin 16 km 
• Marjamäenvuori, Sastamala, 1 tuulivoimala, etäisyys Korpilevonmäen hankkeeseen noin 19 km   
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4 Suunnittelualueen nykytilanne 

4.1 Maankäyttö ja asutus 

Kaava-alue on metsätalousaluetta. Hankealue on suurelta osin metsäistä maastoa, joka on paikoin 
ojitettu. Alueella on myös avokallioita sekä hakkuuaukeita. Alue on topografialtaan varsin tasaista 
ja sen korkeusasema sijoittuu noin 70 m meren pinnan yläpuolelle. Hankealue on mahdollista liittää 
olemassa oleviin sähköverkkoihin, jotka sijaitsevat vain muutamien kilometrien etäisyydellä. Alu-
eelle on hyvät kuljetusyhteydet ja olemassa oleva metsäautotieverkko. 

Kaava-alue sijoittuu yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle. Kaava-alueella tai sen välittömässä lähei-
syydessä ei sijaitse asuinrakennuksia. Alle kahden kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta si-
jaitsee kuusi loma-asuntoa ja 15 vakituista asuntoa. Lähin suurempi asutuskeskittymä on Kokemäki 
hankealueen pohjoispuolella noin 12 kilometrin etäisyydellä.  
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Kuva 4.1 Asuin- ja lomarakennukset kaava-alueen läheisyydessä. 

4.2 Maa- ja kallioperä 

Kaava-alueen maaperä on pääasiassa kalliopaljastumia, kalliomaata, sekalajitteista maalajia ja sois-
tumaa. 
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Kuva 4.2 Maaperä kaava-alueella ja sen ympäristössä. 

Kaava-alueen kallioperä on tonaliittia, bioliittiparagenissia, intermediääristä vulkaniittia, interme-
diääristä tuffia sekä sarvivälkegneissiä.  

Hankealueen läheisyydessä ei ole nykyisin tai suunnitteilla kaivostoimintaa (TUKES 2020). 
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Kuva 4.3 Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys kaava-alueella ja sen läheisyy-
dessä.  

Läheisissä tutkimuspisteissä ei ole havaittu happamia sulfaattimaita (GTK 2020). 

4.3 Elinkeinotoiminta ja matkailu 

Säkylän kunnassa on nykyään noin 6800 asukasta. Matkailijoita Köyliöön houkuttelee mm. Köyliön 
kirkko, Köyliönkartano ja Lallin patsas sekä Kirkkokari, joka on ainoa katolisten pyhiinvaelluspaikka 
Pohjolassa. 

Köyliön alueen työpaikkaomavaraisuus on pieni, mutta Säkylän kunnan työpaikkaomavaraisuus 
vuonna 2012 oli 125,7 prosenttia. Suurimmat työllistäjät kunnan ja puolustusvoimien lisäksi ovat 
Apetit Ruoka Oy ja Länsi-Kalkkuna Oy.  

4.4 Virkistys 

Alueen merkittävimmät virkistysmahdollisuudet liittyvät kulttuurihistoriallisten kohteiden ja aluei-
den tarjoamiin elämyksiin sekä lähiluonnon kokemiseen. Kaava-alue tai sen läheinen ympäristö ei 
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ole virkistyskäytön kannalta erityisen merkittävä, eikä alueella sijaitse merkittyjä ulkoilu- tai retkei-
lyreittejä. Kaava-alueelle ei kohdistu järjestäytynyttä matkailua tai matkailupalveluja. 

4.5 Liikenne 
Nykyisellään alueen merkittävin melulähde on valtatie 12, joka kulkee hankealueen pohjoispuolella. 
Valtatiellä 12 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 2686 ajoneuvoa (raskasta liikennettä 
519). 

Alueella on kattava metsäautoteiden verkosto. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty kaava-alueen ympäristön liikennemäärät. 

 

Kuva 4.4. Tieverkon liikennemäärät vuonna 2019 (KVL). Kaava-alueen sijainti on merkitty kuvaan 
punaisella ellipsillä. 
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Kuva 4.5 Tieverkon raskaan liikenteen määrät vuonna 2019 (KVL). Kaava-alueen sijainti on merkitty 
kuvaan punaisella ellipsillä. 

4.6 Maanomistus 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. Alue on yhden kiinteistön alu-
etta. 

4.7 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittäviä maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä.  

Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: 

• Kokemäenjokilaakso (MAO020034) alueen koillispuolella noin 4 kilometrin päässä. 
• Köyliönjärven kulttuurimaisemat (MAO020033) alueen lounaispuolella noin 3,5 kilometrin 

päässä. 

Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt (RKY): 

• Köyliönsaaren Vanhkartanon ja kirkon historiallinen maisema alueen lounaispuolella noin 5 ki-
lometrin päässä. 

• Raijalan kylä alueen itäpuolella noin 5 kilometrin päässä. 
• Kokemäen Kumossa Pyhän Henrikin saarnahuone ja sen historiallinen ympäristö, Kokemäen kir-

konseutu, Kokemäenkartanon historiallinen maisema ja Peipohjan rautatieasema-alue alueen 
luoteispuolella noin 10-13 kilometrin päässä. 
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• Huittisten kirkko ja sen ympäristö sekä Nanhian kylä alueen itäpuolella noin 11-12 kilometrin 

päässä. 
• Huovinrinteen varuskunta alueen eteläpuolella noin 14 kilometrin päässä. 
• Huovintie kaava-alueen länsipuolella lähimmillään noin 4 kilometrin päässä.  

 
Kuva 4.6 Maiseman ja kulttuuriympäristön merkittävät kohteet noin 20 kilometrin etäisyydellä tuu-
livoimaloista. 

Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee seuraava maakunnallisesti arvokas maisema-alue: 

• Loimijoen kulttuurimaisema Huittisissa alueen itä- ja kaakkoispuolella noin 10 km päässä 
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Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat mm. seuraavat maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympä-
ristöt: 

• Satakunnan vankilan Köyliön osasto (Köyliön varavankila) alueen eteläpuolella noin 5 kilometrin 
päässä.  

• Raijalan kylä ja kulttuurimaisema alueen itäpuolella noin 6 kilometrin päässä. 
• Ylistaro-Sonnilan kulttuurimaisema alueen pohjoispuolella noin 6 kilometrin päässä. 
• Ylistaron Matomäki ja Paistilan kylä alueen pohjoispuolella noin 10 kilometrin päässä. 

Ehdotetuissa uusissa valtakunnallisissa maisema-alueissa ei ole suuria muutoksia hankealueen lä-
heisyydessä. Kokemäenjokilaakson maisema-alueen ehdotetaan laajenevan länteen, niin että laa-
jennuksen lähimmät alueet ovat kaava-alueen pohjoispuolella noin 6 kilometrin päässä.  

Maakunnallisista maisema-alueista lähimpänä on pieni kulttuuriympäristö hankealueen eteläpuo-
lella runsaan 4 kilometrin päässä voimaloista. Kyseessä on Satakunnan vankilan Köyliön osaston 
alue. Lisäksi hankealueen pohjoispuolella noin 5 kilometrin päässä voimaloista on Kokemäenjoen 
kulttuurimaisemaan kuuluvia alueita.  

Ehdotetuissa uusissa maakunnallisissa maisema-alueissa Köyliön varavankilan alue ei enää olisi 
maakunnallisesti arvokas. Maakunnalliset maisema-alueet ovat ehdotuksessa kauempana kaava-
alueesta kuin nykyiset maisema-alueet. Edelliset 1990-luvulla tehdyt maisema-aluerajaukset ovat 
voimassa, kunnes uudet valtakunnalliset maisema-alueet on vahvistettu.  

Lähin rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) on hankealueen länsipuolella noin 3,5 kilometrin päässä 
kulkeva Huovintie. Huovintien länsipuolella on lisäksi Köyliönsaaren Vanhakartanon ja kirkon RKY-
alue. Lähin rakennusperintökohde on Köyliön kirkko, joka sijaitsee alueen lounaispuolella noin 6 
kilometrin päässä.  

Köyliönjärvi on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta, jotka ilmentävät maamme eri osien edusta-
vimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. Kansallismaisemalla on voimakas symboliarvo, ja niillä on ylei-
sesti tunnustettu merkitys kansallisessa kulttuurissa, historiassa ja luontokuvassa. Alueiden valin-
nasta vastasi ympäristöministeriön kansallismaisematyöryhmä ja valinta liittyi Suomen itsenäisyy-
den 75-vuotisjuhlavuoteen 1992. Kansallismaisemille ei ole määritelty tarkkoja rajoja, eikä niillä si-
ten ole esimerkiksi lailla määriteltyä roolia kaavoituksessa.  
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4.8 Muinaisjäännökset 

 
Kuva 4.7 Muinaisjäännökset kaava-alueella ja sen lähistöllä. 

Lähin maailmanperintökohde on Sammallähdenmäen pronssikautinen hautapaikka, joka sijaitsee 
noin 35 kilometrin päässä lännessä.  

Hankealueella toteutettiin arkeologinen inventointi vuonna 2015. Ainoa tunnettu kiinteä muinais-
jäännös alueella on kolmen kunnan rajamerkki Halkivaha (1000013345). Kyseinen siirtokivilohkare 
on mainittu ensimmäisen kerran asiakirjoissa jo vuonna 1486. Vuoden 2015 inventoinnissa löytynyt 
uusi kohde nimeltään Kivihauta on todennäköisesti modernin kiinteistörajan merkki. Kohde ei ole 
kiinteä muinaisjäännös. (Vasko 2015). Tuulivoimaloiden rakentamisella ei ole vaikutuksia kyseiseen 
muinaisjäännökseen. 
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Taulukko 4.1. Kaava-alueella sijaitsevat muinaisjäännökset ja muut kohteet. 

Kaavakartan 
tunnus 

nimi ja tunnus tyyppi ajoitus status 

sm-1 Halkivaha 
(1000013345) 

rajamerkki keskiaikainen Muinaisjäännöskohde 

4.9 Luonnonolot 

4.9.1 Pintavedet 

 
Kuva 4.8 Kaava-alueen läheiset pintavedet ja valuma-alueet. 
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Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tärkeitä pintavesialueita. Pieni Ruotana-järvi on 
voimaloiden luoteispuolella noin 1,5 kilometriä lähimmästä voimalasta ja Köyliönjärvi on lounaassa 
noin 5 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. 

Kaava-alueen itäosa sijoittuu Kokemäenjoen vesistöalueelle 35, missä se sijoittuu pääosin 3. jako-
vaiheen Sonnilanjoen (35.127) valuma-alueelle sekä koillisnurkasta Raijalanjoen (35.126) valuma-
alueelle. Alueen länsiosa kuuluu Eurajoen vesistöalueelle 34, missä sijoittuu 3. jakovaiheen Musta-
ojan valuma-alueelle (34.057). 

4.9.2 Pohjavedet 

 
Kuva 4.9 Kaava-alueen läheiset pohjavesialueet. 

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tärkeitä pohjavesialueita. Lähimmät luo-
kitellut pohjavesialueet ovat noin 3,5 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta.  

4.9.3 Kasvillisuus 

Tuulivoimaloille suunnitellut alueet ovat kasvillisuudeltaan hyvin vaatimattomia ja karuja alueita, 
joissa on pääosin hyvin niukkaa lajistoa. Reheviä metsälaikkuja on vähän ja ojitettujen soiden osuus 



 
 Korpilevonmäen tuulivoimaosayleis-
kaava 

25 (65) 

Kaavaselostus 
26.1.2021  

 
suuri. Turbiinien paikoilta ei löydetty huomionarvoisia elinympäristöjä tai putkilokasvilajistoa. Tut-
kimusalueelta löydettiin neljä kasvillisuudeltaan arvokasta kohdetta, joista yksi koskee metsälain 
10 § mukaista isovarpurämettä. Yksi on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut varsinainen sara-
neva ja kaksi muuta erilaisia kosteita elinympäristöjä, jotka eivät ole luonnontilaisia, mutta ne suo-
sitetaan säilytettävän monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. 

 

Kuva 4.10. Kasvillisuusselvityksessä 2015 tunnistetut arvokkaat kasvillisuuskuviot sekä luontoarvo-
jen perusselvityksen täydennyksessä 2020 tunnistettu liito-oravan elinpiiri. Voimalan 4 tv-alueen ra-
jaus on tehty niin, että voimalan rakentaminen ei vaikuta liito-oravan elinpiiriin.  

Alueella ei sijaitse vesilain suojelemia kohteita, kuten luonnontilaisia puroja tai lähteitä.  

4.9.4 Linnusto 

Hankealuetta lähin kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA) on runsaan neljän kilometrin päässä 
koillisessa oleva Puurijärvi-Isosuo ja niitä ympäröivät kosteikot. Toinen IBA-alue on runsaan 5 
kilometrin päässä lounaassa oleva Köyliönjärvi-Pyhäjärvi. Hankealueen eteläpuolella noin 12 
kilometrin päässä on kansallisesti tärkeä lintualue (FINIBA) Säkylänharju. 
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Kuva 4.11 Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) sekä Suomen kansainvälisesti tärkeät lintuaslueet 
(IBA).  

Pesimälinnusto 

Korpilevonmäen tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvityksen maastotöistä vastasi Ahlman Group 
Oy Hankealueen pesimälinnusto selvitettiin maaliskuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana 
2015. Selvityksessä käytettiin kartoituslaskentamenetelmää, joka perustuu useaan käyntikertaan 
tutkimusalueella. 

Alueella havaittiin 48 lajin reviirit, joista valtaosa on hyvin tavallisia pesimälajeja. Lajistoon kuuluu 
8 huomionarvoista lajia: tavi, pyy, metso, varpuspöllö, kehrääjä, palokärki, leppälintu ja pikkulepin-
käinen. Huomionarvoisista lajeista viisi on EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja, neljä Suomen erityis-
vastuulajeja ja yksi valtakunnallisessa uhanalaisuusluettelossa silmälläpidettävä (NT). 
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Pesimälinnustoselvitystä täydennettiin muiden luontoselvitystäydennysten yhteydessä touko-ke-
säkuussa 2020, jolloin alueelta havaittiin lisäksi teeri (uhanalaisluikitukseltaan elinvoimainen LC, 
lintudirektiivi liitteen I laji) ja töyhtötiainen (uhanalaisluokitukseltaan vaarantunut VU). 

Metsojen soidinpaikkaselvitys 

Ahlman Group Oy laati tuulivoimapuiston alueelta metsojen soidinpaikkaselvityksen keväällä 2015.  

Maastoinventointien aikana tutkimusalueella tehtiin muutamia jätöshavaintoja, mutta hakomis-
puita tai mitään soitimeen viittaavia havaintoja ei tehty lainkaan. Myöskään huhtikuun lopun tar-
kastuskäynnillä ei havaittu soidintaneita yksilöitä. Selvitystä voidaan pitää epävarmuustekijöiden 
osalta luotettavana, eikä alueelta myöskään tunneta vanhoja soidinpaikkoja. Maastotutkimusten 
perusteella tuulivoimapuiston toteuttamisella ei ole erityistä vaikutusta metsojen soidinpaikkoihin, 
sillä sellaisia ei alueella ole.  

Pöllöt 

Ahlman Group Oy suoritti pesimälintuselvityksen yhteydessä pöllökuuntelun 5.3.-7.4. välisenä ai-
kana 2015. Alueen lounaisosassa havaittiin varpuspöllön reviiri. Varpuspöllö pesii tyypillisesti iäk-
käässä kuusikossa, jossa on tarjolla sopiva pesäkolo. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji ja Suo-
men erityisvastuulaji. 

Muuttolinnusto 

Hankealueella tehtiin muuttolintuselvitys elo-lokakuussa 2015 ja maalis-toukokuussa 2015. Muut-
toselvityksestä vastasi Ahlman Group Oy. Muuttolinnustoa arvioitiin maastohavainnoilla sekä ai-
neistosta.  

Kevätmuutossa lintujen liikehdintä suuntautui pohjoiseen ja koilliseen. Kevätmuuttoliikehdintä oli 
selvästi vilkkaampaa alueen länsipuolella 6 km päässä Vinnarissa, sillä kokonaislentomäärä oli siellä 
lähes kolminkertainen Korpilevonmäkeen nähden.  

Syysmuutossa lintujen liikehdintä suuntautui pääosin etelään ja lounaaseen. Muuttoliikehdintä oli 
vilkkaampaa alueen länsipuolella 6 mk päässä Vinnarissa, kokonaislentomäärä oli siellä noin 1,5-
kertainen Korpilevonmäkeen nähden. Syysmuuttoselvityksessä havaittiin eniten kurkia. 

Seurannan perusteella Korpilevonmäen tuulivoimapuiston voidaan katsoa olevan tavanomaisen tai 
heikon kevätmuuttoreitin varrella 

4.9.5 Eläimistö 

Alueelta on tehty perusteellinen luontoarvojen perusselvitys vuonna 2015 (Ahlman Group Oy). Päi-
vittyneiden voimalapaikkojen, sekä tehtyjen metsätaloustoimenpiteiden vuoksi toteutettiin luon-
toarvojen perusselvityksen päivitys 2020 (Suomen Luontotieto Oy).  

Alueelta tunnistettiin seuraavat luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaiset eläinlajit. 

Liito-orava 

Korpilevonmäen tuulivoima-alueella tehtiin liito-oravaselvitys maaliskuussa 2015. Selvitys päivitet-
tiin kesällä 2020. Alueella on yksi liito-oravan asuttu elinpiiri, joka on esitetty kuvassa 4.10. Elinpiirin 
kohdalla oleva tv-alue (tuulivoimalan alue) on rajattu niin, että tuulivoimalan rakentaminen ei 
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vaikuta liito-oravan elinpiiriin. Voimalan siipien pyörimisala voi kuitenkin ulottua osittain elinpiirin 
kohdalle.  

Lepakot 

Korpilevonmäen tuulivoimapuiston alueella tehtiin lepakkoselvitys toukokuun ja elokuun välillä 
2015, sekä lepakkojen kevätmuuttoselvitys huhti-toukokuussa 2018 ja syysmuuttoselvitys elo-syys-
kuussa 2015. Lepakoille sopivia talvehtimispaikkoja, kuten luolia tai syviä louhikoita ei alueella 
esiinny. 

Muuttoselvitysten mukaan lepakoiden kevät- ja syysmuutto ei ollut vilkasta. Keväällä ja syksyllä 
passiiviseurantalaitteiden tulokset antoivat vain viitteitä alueen kautta muuttavista lepakkolajeista 
sekä runsauksista. Lepakkoselvityksen mukaan Korpilevonmäen tutkimusalueella ei havaittu erityi-
siä kerääntymiä tai varsinaisia lisääntymiskolonioita. Korpilevonmäen tutkimusalueelta tulkittiin yh-
teensä 17 eri pohjanlepakkoyksilöä, joista osa havaittiin kahden tai kolmen inventointikierroksen 
aikana. Lisäksi alueella havaittiin kaksi siippaa, joista valtatien pohjoispuolen yksilö koskee hyvin 
todennäköisesti vesisiippaa ja Korpilevonmäen havainto isoviiksi- tai viiksisiippaa. Tuulivoimapuis-
ton alueella havainnot keskittyivät varsin tyypilliseen tapaan tielinjojen läheisyyteen, joita ne käyt-
tävät saalistukseen. Kokonaispinta-alaan suhteutettuna kokonaisyksilömäärä on hieman tavan-
omaista suurempi tai kohtalainen. Maastoselvityksen perusteella tutkimusalue on melko tavan-
omainen tai hieman keskimääräistä edustavampi lepakoiden esiintymisen kannalta, eikä alueelle 
voida esittää erityisiä maankäyttösuosituksia. 

Viitasammakot 

Viitasammakkoselvitys tehtiin alueella huhti–toukokuussa 2015 kolmella eri maastoinventointiker-
ralla, jolloin käytiin läpi kaikki potentiaaliset kohteet. Tutkimusalueella tällaisia paikkoja ovat kui-
tenkin vain vetiset ojalinjat, sillä varsinaisia kosteikkoja ei ole. Selvityksissä ei havaittu yhtään vii-
tasammakkoa tai lajin mätimunia maastoinventointien aikana. Myöskään soidinääntelyä ei kuultu. 
Selvityksen mukaan Korpilevonmäen tuulivoimapuiston tutkimusalueella ei ole lajille soveliaita li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

Sudet 

Kaava-alue sijoittuu tunnetulle susien reviirialueella. Hankkeeseen liittyen tehtiin 2020 susiselvitys. 
Selvityksen perusteella alueella ei ole susien pesäpaikkoja. Tuulivoimahankkeen pinta-ala kattaa 
noin yhden prosentin susien reviiristä.  

4.9.6 Havaintojen tarkistus lajitietokannasta 

Luontoselvityksiä on tehty vuodesta 2015 lähtien. Sitowisen luontoasiantuntija tarkisti Lajitietokes-
kuksen tietokannasta vuoteen 2021 saakka lajiston. Tietokannan lajisto ei ole muuttunut vuoden 
2015 ja 2021 välillä.  
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4.9.7 Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet  

 
Kuva 4.12 Kaava-alueen ympärillä sijaitsevat luontokohteet. 

Lähin Natura-alue on koillisessa runsaan neljän kilometrin päässä sijaitseva Puurijärvi-Isosuo 
(FI0200149), joka on suojeltu lintu- ja luontodirektiivin (SCI ja SPA) perusteella. Alue on mm. mer-
kittävä lintujen muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue (etenkin kurjet ja hanhet).  

Lisäksi vajaan 6 kilometrin päässä lännessä oleva Köyliönjärvi (FI0200032) on lintu- ja luontodirek-
tiivin (SCI ja SPA) mukaisesti suojeltu Natura-alue.  

Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva Sonnilanjoki ja länsipuolella sijaitseva Mustaoja on luoki-
teltu arvokkaiksi pienvesiksi. Näiden latvat sijaitsevat joitakin satoja metrejä lähimmistä voimala-
paikoista.  
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Kaava-alueen eteläpuolella on soidensuojeluohjelmaan kuuluva kohde Lattamerensuon pohjois-
osa-Järvisuo-Pilpompponen.  

Lähimmät arvokkaat moreenimuodostumat ovat yli 15 kilometrin päässä luoteessa. Lähimmät ar-
vokkaat kallioalueet ovat yli 6 kilometrin päässä hankealueen eteläpuolella. Lähimmät arvokkaat 
tuuli- ja rantakerrostumat ovat lähes 15 kilometrin päässä hankealueen eteläpuolella.  

Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto (KPU020029) on hankealuetta lähin valtion omistuksessa oleva 
luonnonsuojelualue. Lisäksi Köyliönjärven pohjois- ja keskiosissa noin kuuden kilometrin etäisyy-
dellä sijaitsee lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva alue. Iso Kakkurinsuo noin seitsemän kilomet-
riä hankealueesta luoteeseen kuuluu soidensuojeluohjelman alueisiin (SSO020055). Lähin muu yk-
sityisessä omistuksessa oleva luonnonsuojelualue on noin 650 metrin päässä luoteessa sijaitseva 
Uolevin luonnonsuojelualue, jossa on rämesuota ja vanhaa metsää. 

4.10 Metsästys ja riistatalous 

Maanomistaja harjoittaa alueella metsästystä. Alueella metsästetään hirviä, pienriistaa ja metsäka-
nalintuja. 

4.11 Ilmaturvallisuus, tutkien toiminta sekä viestintäyhteydet 

Lähin liikennelentoasema on Euran lentokenttä (n. 11.5 km). Kentän pääasiallinen toiminta muo-
dostuu Kauttuan Ilmailukerhon moottorilentotoiminnasta sekä ultrakevytlentotoiminnasta. 

Kaava-alue sijoittuu noin 46 kilometrin etäisyydelle Porin lentokentästä ja sen korkeusrajoitusalu-
eelle. Kaava-alue sijaitsee 370 m / 279 m -lentoesterajoituksen reunalla. 

Digita Oy:n karttapalvelun mukaan kaava-alueen lähimmät TV-lähetinasemat sijaitsevat Eurajoella 
(radio- ja TV-asema) noin 40 km:n etäisyydellä, Vammalassa (täytelähetinasema) noin 28 km:n etäi-
syydellä. 
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Kuva 4.13 Ote Digita Oy:n Eurajoen radio- ja TV-lähetinaseman peittoalueesta. 

Kaava-alueetta lähin säätutka sijaitsee noin 74 kilometrin etäisyydellä Ikaalisissa.  

5 Osallistuminen ja vuorovaikutus  

5.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa kantaan kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä (MRL 62 §). 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat, ja kaikki ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia 
ovat myös ne viranomaiset, yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt, jotka toimivat alueella tai joiden toi-
mialaa kaavassa käsitellään. Selvityksen perusteella osallisia ovat ainakin:  

Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset: 

• Kaavan vaikutusalueen asukkaat  
• Kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 
• Yritykset ja elinkeinonharjoittajat  
• Virkistysalueiden käyttäjät  
• Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat 
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• Tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdistykset  
• Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 
• Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset  

Näitä ovat ainakin: 

• Vapo Oy 
• Fingrid Oyj 
• Digita Oyj 
• Telia Finland Oyj 
• Elisa Oyj 
• DNA Oyj 
• Finavia Oyj 
• Air Navigation Services Finland Oy 
• Suomen Turvallisuusverkko Oy 
• Köyliön-Säkylän sähkö Oy 
• Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry 
• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Säkylän kunnanhallitus 
• Naapurikunnat (Huittinen, Kokemäki) 
• Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY 
• Satakunnan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY 
• Satakuntaliitto 
• Satakunnan museo 
• Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto 
• Lounais-Suomen aluehallintovirasto AVI 
• Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 
• Finavia 
• Puolustusvoimat 
• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
• Väylävirasto 
• Satakunnan Pelastuslaitos 
• Metsäkeskus 

5.2 Viranomaisyhteistyö 

MRL 66 § mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 11.1.2021 Teams-kokouksena.  

Tarvittaessa järjestetään toinen viranomaisneuvottelu sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut näh-
tävillä ja sitä koskevat muistutukset ja lausunnot saatu. Lisäksi kaavaa käsitellään tarvittaessa 
muissa työneuvotteluissa. Neuvotteluihin kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. 

5.3 Vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa  

Osayleiskaavan vireilletulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta sekä kaavan voi-
maatulosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivustolla www.sakyla.fi --

http://www.sakyla.fi/
http://www.sakyla.fi/
http://www.sakyla.fi/
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>Tekniset palvelut --> Kaavoitus sekä Alasatakunta-lehdessä, Lauttakylä-lehdessä ja Alueviesti-leh-
dessä. Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta sekä kaavan valmisteluaineistosta (kaavaluonnos). Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisia 
muistutuksia. Kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) nähtävilläolon aikana järjestetään yleisö-
tilaisuus tai sen estyessä esittely netin kautta. Tarvittaessa järjestetään toinen yleisötilaisuus kaa-
vaehdotuksen nähtävilläolon aikana.  

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään nähtävilläolon aikana lausunnot niiltä päättäviltä 
toimielimiltä (lautakunnat) ja viranomaisilta, joiden toimialaan kaavoituksella voi vaikuttaa. Tarvit-
taessa järjestetään suunnittelu- ja viranomaiskokouksia. 

6 Suunnittelun tavoitteet  
Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle 

Hallitus hyväksyi kansallisen energia- ja ilmastostrategian 24.11.2016. Sen lähtökohtina ovat Suo-
men ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet. Ne liittyvät joulukuussa 2015 Pariisissa solmit-
tuun ilmastosopimukseen. Yksi hallituksen kärkihankkeista (2015) on ”Hiilettömään, puhtaaseen ja 
uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”. Sen tavoitteena on muun muassa, että päästöttö-
män, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 
50 prosenttiin.  

Energia- ja ilmastotavoitteista sovittiin Eurooppa-neuvostossa 23.10.2014. Sen tavoitteena on 
muun muassa vähintään 40 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 ta-
sosta, päästökauppasektorin päästövähennys 43 prosenttia ja ei-päästökauppasektorin 30 prosent-
tia vuoteen 2005 verrattuna ja EU-tason sitova tavoite uusiutuvan energian osuudelle on 27 pro-
senttia. 

Vuonna 2019 Suomen sähkönkulutuksesta tuotettiin tuulivoimalla noin 7 prosenttia. Suomessa par-
haiten tuulivoimalle soveltuvia alueita löytyy mereltä, rantojen läheisyydestä ja sisämaasta korkeilla 
alueilla. Jotta Suomella olisi mahdollisuus saavuttaa EU:ssa sovitut tavoitteet, Suomen on panos-
tettava uusituvan energian tuotannon lisäämisen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös uusia 
tuulivoimaloita. 

Korpilevonmäen tuulivoimapuiston toteuttamisen tavoitteena on lisätä Suomen tuulivoimakapasi-
teettia sekä lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää ja vastata siten osaltaan valtion asetta-
miin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston ra-
kentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lie-
ventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan ta-
voitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat mahdolliset maankäyttötarpeet. 

Maakunnalliset tavoitteet 

Yhtenä energiatuotannon toimenpiteenä on uusiutuvan energian käytön edistäminen ja siten fos-
siilisen polttoaineen käytön vähentäminen, erityisesti polttoöljyn lämmityskäyttöä. Uusiutuvan 
energian avulla lisätään Satakunnan energiaomavaraisuutta lämmön ja sähkön suhteen sekä pie-
nennetään kasvihuonekaasupäästöjä. 

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava mahdollistaa teoreettisen las-
kennan mukaan 3,10 TWh sähkön tuotannon ja kaikkiaan vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 17 
maakunnallisesti merkittävää tuulivoimatuotannon aluetta Satakuntaan.  
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Korpilevonmäen tuulivoimahankkeen toteuttaminen lisää tuulivoimalla tuotetun energian määrää 
ja vastaa siten osaltaan Satakunnan tavoitteita.  

Säkylän kunnan tavoitteet 

Kunnan tavoitteena on kehittää elinkeinoelämää ja lisätä sitä kautta verotuloja ja ihmisten hyvin-
vointia. Kunta suhtautuu myönteisesti uusiutuvan energian tuotantoon ja aikoo osayleiskaavalla 
varmistaa, että osayleiskaava edistää alueiden käytön tavoitteita maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n 
mukaisesti riittävän laadukkaasti. 

Hankkeesta vastaavan tavoitteet 

Hankkeesta vastaavan tavoitteena on kehittää tuulivoimahanke, joka on taloudellisesti kannattava 
ja osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut.  

7 Tuulivoimahankkeen yleissuunnittelu 

7.1 Tuulivoimalan rakenteet 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 7 kokonaiskorkeudeltaan enintään 270 metriä olevan tuulivoi-
malan rakentaminen. Tuulivoimahankkeen arvioitu kokonaisteho on 42 MW, jos yksittäisen tuuli-
voimalan teho on 6 MW.  

Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja ko-
nehuoneesta. Tuulivoimaloiden tornien erilaisia rakenneratkaisuja ovat teräs- tai betonirakentei-
nen putkitorni, ristikkorakenteinen terästorni ja harustettu teräsrakenteinen putkitorni, jonka pe-
rustus on teräsbetonirakenteinen. Rakenneratkaisuissa voidaan myös yhdistää edellä mainittuja 
tekniikoita. Alalla tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti myös uusia komponentteja ja ratkaisuja, joten 
tulevaisuuden rakenneratkaisut saattavat poiketa edellä mainituista. 

Tuulivoimaloiden perustamistapa riippuu tuulivoimalan tyypistä ja koosta, maa- ja kallioperän omi-
naisuuksista sekä pohjaveden korkeudesta. Ennen rakentamista voimalapaikoille tehdään pohja-
tutkimus, jonka perusteella kunkin voimalan perustamistapa lopullisesti ratkaistaan. Mahdollisia 
perustamistapoja ovat muun muassa maanvarainen teräsbetoniperustus tai kallioon ankkuroitu pe-
rustus.  

Jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan kivimurskeesta suurehko, tasattu ja tiivistetty nos-
turipaikka, jonka päällä on kantava sorakerros. Tarvittavien nosturipaikkojen pinta-ala vaihtelee 
noin 1000 ja 2000 m²:n välillä maaperäolosuhteiden ja nosturityypin mukaan. 

7.2 Sähkönsiirto 

Tuulivoimalaitos on mahdollista kytkeä sähköverkkoon neljään eri suuntaan, jotka on esitetty seu-
raavassa kartassa (Kuva 7.1). Voimajohtoreitti ja sen tarkempi sijainti tarkentuu jatkosuunnittelun 
yhteydessä. 
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Kuva 7.1 Alustavat vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit, jotka tarkentuvat jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. 

7.3 Tiet ja kuljetukset 

Tuulivoima-alue tukeutuu olemassa olevaan tieverkkoon. Alueelle rakennetaan uusia pistoteitä ny-
kyisiltä teiltä voimaloille.  

Tuulivoima-alueen rakentamisessa vaaditaan kuljetuksia tarvittavien rakennusmateriaalien, maa-
ainesten, asennustarvikkeiden sekä nosturin ja tuulivoimaloiden osien paikalle saattamiseksi. Ny-
kyaikaisen tuulivoimalan kuljetustarve on yleensä seuraava: kolme ajoneuvoa lapoja varten (yksi 
kullekin lavalle), kuusi ajoneuvoa tornia varten, yksi ajoneuvo konehuonetta varten ja kolme ajo-
neuvoa roottorin napaa, asennustarvikkeita ja muita pienempiä osia varten. Osat kuljetetaan joko 
kuorma-autoilla tai pitkillä ajoneuvoyhdistelmillä. Nykyaikaisen tuulivoimalan rakentamisessa tar-
vittavan suuren nosturin kuljettaminen vaatii jopa kaksikymmentä kuorma-autokuljetusta. 
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Rakentamisen aikaiset erikoiskuljetukset kuljetetaan hankealueelle mahdollisesti Porin satamasta, 
jolloin liikennöinti tapahtuu valtatietä 2 välillä Pori ja Harjavalta, josta kantatietä 43 Euraan ja sieltä 
edelleen valtatietä 12 hankealueelle. 

 

Kuva 7.2. Todennäköinen erikoiskuljetusreitti. 

7.4 Rakennustöiden aikataulu 

Tuulivoimalaitoksen rakentaminen kestää yhteensä noin yhden vuoden, jonka aikana tehdään pe-
rustukset ja kootaan voimalat. 
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7.5 Käytöstä poisto 

Tuulivoimaloiden perustusten ja tornin laskennallinen käyttöikä on noin 50 vuotta, ja turbiinin la-
poineen noin 20–30 vuotta. Käyttöikää pystytään pidentämään riittävän huollon ja osien vaihdon 
avulla. 

Kun voimaloiden käyttöikä on päättynyt, voimala voidaan purkaa pystytysalueella. Myös maakaa-
peleina toteutettu alueen sisäinen sähköverkko on mahdollista purkaa, jos sillä ei ole muuta käyt-
töä. Voimalan perustusten maanalaiset osat voidaan purkaa tai jättää paikoilleen ja perustukset 
voidaan maisemoida.  

Suurin osa tuulivoimalan rakenteista ja materiaalista voidaan joko kierrättää tai hyödyntää uusio-
materiaalina. Tuulivoimapuiston purkamiseen käytettävät menetelmät ja työvaiheet ovat vastaavat 
kuin rakentamisvaiheessa. Tuulivoimaloiden purkamisesta vastaa voimaloiden omistaja. Purkami-
sessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä (MRL 166 § ja 170§).   

8 Osayleiskaavan suunnittelun vaiheet 

8.1 Tavoiteaikataulu 

Kaavaprosessi Ajankohta 

Vireilletulo Kunnanhallitus 24.2.2020 § 30 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä 
kaavaluonnosvaihe 

8/2020 - 1/2021  

Kaavaehdotusvaihe 2 - 5/2021 

Kaavan hyväksyminen  6 - 9/2021 

8.2 Kaavoituksen käynnistäminen  

Korpilevo Wind Oy Ab teki hakemuksen kaavoituksen käynnistämisestä Säkylän kunnalle. Säkylän 
kunta on käynnistänyt kaavoituksen kunnanvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 30. 

Kaavan vireille tulosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella ja kunnan ilmoitustaululla sekä kirjeitse kaa-
voitettavan alueen maanomistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtä-
ville, jolloin osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä OAS:n riittävyydestä. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää suunnittelun kuluessa. 

8.3 Osayleiskaavaluonnos 

Kaavaluonnos laitetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja kotisivulle vähintään 30 päivän ajaksi. 
Nähtävillä olosta tiedotetaan kuuluttamalla. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomai-
silta ja kunnan hallintokunnilta (MRL 62 §). Osalliset voivat nähtävillä olon aikana esittää kaavaluon-
noksesta mielipiteitä. Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kunnan kirjaamoon ennen nähtävil-
läoloajan päättymistä. 
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8.4 Osayleiskaavaehdotus  

Kaavaluonnoksesta saatavan palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Kunnanhallitus hy-
väksyy ehdotuksen ja asettaa sen nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja kotisivuille vähintään 30 päi-
vän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuuluttamalla. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot 
viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta (MRL 65 §, MRA 19 § ja 20 §). Osalliset voivat nähtävillä 
olon aikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Mahdolliset muistutukset on toimi-
tettava kunnan kirjaamoon ennen nähtävilläoloajan päättymistä (MRL 65.2 §). 

8.5 Osayleiskaavan hyväksyminen 

Kaavan hyväksyy kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kunnanvaltuusto. Kaava tulee voimaan, kun 
hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja se on kuulutettu.  

Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan ELY-keskukselle, Satakuntaliitolle ja niille, jotka ovat sitä kirjal-
lisesti pyytäneet. Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan kaupungin/kunnan virallisella ilmoitus-
taululla ja paikallislehdissä (MRA 93 §). 

9 Osayleiskaavan kuvaus 

9.1 Kaavaratkaisu 

 

Kuva 9.1. Ote kaavakartan luonnoksesta 26.1.2021. 

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoit-
tamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten 
tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alue).  

Osayleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalous valtainen alue (M), jolle saa sijoittaa tuulivoima-
loita niille erikseen osoitetuille alueille (tv). Maa- ja metsätalousalueella sallitaan metsätalouden 
harjoittamista palveleva rakentaminen.  
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Kullekin tv-alueelle saa rakentaa yhden tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus saa olla enintään 270 
metriä maanpinnasta. Korkeimmalla sijaitsevat tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat noin tasolla 
+70m, jossa tuulivoimaloiden lavat saavat siis kaavan mukaan ulottua noin korkeustasolle +350m 
(korkeus merenpinnasta).  

Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja rakentamisessa tarpeelliset nostoalueet 
huoltotien tulosuunnassa, mahdollisia levennyksiä lukuun ottamatta, on sijoitettava kokonaan tv-
alueen sisäpuolelle. 

Tv-alueille on osoitettu tuulivoimaloiden ohjeelliset sijainnit. Voimaloiden tarkka sijainti määrittyy 
rakennusluvan yhteydessä. Osayleiskaavalla sallitaan enintään 7 tuulivoimalan rakentaminen. Voi-
malat on numeroitu.  

Kaavassa on osoitettu parannettavat nykyiset tielinjaukset sekä ohjeelliset uudet tielinjaukset, joi-
den varrella kaikki voimalat sijaitsevat. Lisäksi on esitetty tuulivoimaloiden väliset ohjeelliset maa-
kaapelit.  

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset on osoitettu muinaismuis-
tokohteiksi (sm).  

9.2 Kaavamerkinnät ja määräykset 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Alueella 
sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen. 

 

Tuulivoimalan alue. 
Alueelle saa rakentaa yhden tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus saa olla 
enintään 270 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalan runko tulee toteuttaa 
lieriörakenteisena. 

Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja rakentamisessa 
tarpeelliset nostoalueet on sijoitettava kokonaan alueen sisäpuolelle. 

Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea, kuitenkin varustettuna 
ilmailuviranomaisen lentoesteluvan ehtojen mukaisin merkinnöin. 

 

Ohjeellinen voimalan sijainti. 
Voimalan tarkka sijainti määritetään rakennusluvan yhteydessä. 

1 Voimalan numero. 

 
Muinaismuistokohde.  
Muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Muinaisjään-
nökseen kohdistuvien toimenpiteiden osalta tulee menetellä, kuten muinaismuisto-
laissa on säädetty. Muinaisjäännöstä tai sen lähialuetta koskevista suunnitelmista 
on kuultava hyvissä ajoin etukäteen museoviranomaista. 

 Ohjeellinen uusi tielinjaus. 

 Parannettava tielinjaus.  

M-1 
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 Nykyinen tielinjaus. 

 Ohjeellinen maakaapeli.  

 
Yleiskaava-alueen raja. 

SÄKYLÄ Kunnan nimi. 

 
Yleiset määräykset 
Tämä osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleis-
kaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää kaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen 
perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alue). 

Tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamistiet sekä maakaapelit on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan samaan 
maastokäytävään. 

Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulko-
melutason ohjearvoista. Jos tuulivoimaloiden melutasot poikkeavat kaavoitusvaiheessa ilmoitetusta, raken-
nusluvan yhteydessä on esitettävä uudet melulaskennat. 

10 Osayleiskaavan vaikutukset  

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisesti. Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja hyväk-
syttävien kaavaratkaisujen valintaa sekä auttaa arvioimaan, miten suunnitelman tavoitteet ja sisäl-
tövaatimukset toteutuvat. Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan myös mahdollisuuksia ja keinoja vai-
kutusten lieventämiseen. 

Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona ja se perustuu käytössä oleviin perustietoihin, 
selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja 
mielipiteisiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 

Tuulivoimaloiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät useimmiten maisemaan, meluun 
ja pyörivän roottorin aiheuttaman varjon vilkkumiseen (välke). Eri vaikutustyypeillä on erisuuruinen 
vaikutusalue. Kaukaisimmillaan hankkeella voi olla vaikutuksia 20–30 kilometrin etäisyydelle, jolloin 
voimalat voivat vielä erottua maisemassa (maisemavaikutus). Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja 
viihtyisyyteen hankkeella voi olla pääosin enintään 5 kilometrin etäisyydelle. Melun ja valon vilkku-
misen vaikutukset ulottuvat enintään noin 2 kilometrin päähän tuulivoimapuistosta. 

10.1 Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset 

Kaava-alueella ei ole yleis- tai asemakaavoja. Kaava-alueelle ei kohdistu yhdyskuntarakenteen laa-
jenemisen painetta, eikä kaavalla ole vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen. 

Maankäytön merkittävimmät muutokset kohdistuvat tuulivoimalaitosten rakennuspaikoille sekä 
uusien pistoteiden ja maakaapeleiden alueille. Muutoin tuulivoimahankkeen alueen käyttö metsä-
talouteen säilyy ennallaan, eikä kaavalla ole merkittävää vaikutusta metsätalouteen.  

Voimaloiden sijainnit on valittu siten, että toiminnasta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa 
lähialueen asutukselle. Voimalat on sijoitettu vähintään 1 kilometrin päähän asuin- ja 

z 
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lomarakennuksista. Kaava ei rajoita asumista tai uusien asuin- tai lomarakennusten toteuttamista 
nykyisten kylien tai vesistöjen yhteyteen.  

10.2 Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset 

Yleisesti tuulivoimalan lapojen arvioidaan näkyvän selkeällä ja kuivalla ilmalla 5–10 kilometrin pää-
hän. Tätä kauempana lapojen havaitseminen on vaikeampaa siten, että 15–20 kilometrin etäisyy-
dellä niitä ei enää erota. Torni voi erottua noin 20–30 kilometrin päähän, jopa 50 km etäisyydelle 
hyvissä sääolosuhteissa. Sääolosuhteista riippuen etäisyydet voivat olla edellä mainittua selvästi 
lyhyemmät. 

Taulukko 10.1. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt 
tarkasteluvyöhykkeet. 

Etäisyys Vaikutusalue Kuvaus 

0–2 km Tuulivoima-alue ja sen 
välitön lähiympäristö 

• Välittömät vaikutukset (huoltotiet ja muu tuulivoimainfra, 
sähkönsiirto, varjostus, melu, jää). 

• Tuulivoimala hallitseva. 

2–5 km Lähivaikutusalue • Alue, jolla visuaaliset vaikutukset voivat olla niin merkittäviä, että ne 
voivat vaikuttaa maiseman luonteeseen ja laatuun. 

• Tuulivoimalat voivat olla maisemakuvassa dominoivia, mikäli 
näkemäesteitä ei ole. 

5–10 km Ulompi vaikutusalue • Alue, jolle voimalat voivat näkyä selvästi, mutta jolla niiden 
vaikutukset maiseman luonteeseen ja laatuun vähenevät etäisyyden 
kasvaessa. 

• Voimalat ovat osa laajempaa maisemakokonaisuutta. 
• Voimaloiden kokoa ja etäisyyttä voimaloihin voi olla vaikea 

hahmottaa. 

10–20 km Kaukoalue • Alue, jolle voimalat voivat näkyä, mutta jolla niillä ei yleensä enää ole 
merkitystä maiseman luonteen ja laadun kannalta (poikkeuksena 
esimerkiksi erämaiset alueet). 

• Lentoestevalot voivat erottua sopivissa olosuhteissa. 

>20 km Teoreettinen 
maksiminäkyvyys 

• Voimalat voi hyvissä sää- ja valaistusolosuhteissa erottaa paljaalla 
silmällä, ei merkitystä maiseman luonteen tai laadun kannalta. 

Lähde: Eri selvitykset tuulivoimaloiden näkyvyydestä (mm. Weckman 2006), muut tuulivoimaselvitykset 

Seuraavassa kuvassa on esitetty näkymäalueanalyysi eli laskennallinen malli voimaloiden näkyvyy-
destä. Laskentamalli huomioi maaston topografian ja myös alueen puusto on huomioitu laskel-
missa. Hyvissä sääolosuhteissa voimalat tai niiden osia voidaan havaita myös kauempaa tuulipuis-
tosta. Näkymäalueanalyysin pohjalta voidaan karkeasti arvioida myös lentoestevalojen näkyvyyttä: 
lentoestevalot sijoitetaan voimalatornin päälle, joten niiden näkyvyys myötäilee tornin näkyvyys-
aluetta.  

Hankkeen visuaalisia vaikutuksia on havainnollistettu näkyvyysaluekartalla (Kuva 10.1), jossa voi-
maloiden näkyvyys on laskettu kokonaiskorkeuden perusteella. Karttoja katseltaessa täytyy muis-
taa, että voimalan näkymiseen riittää, että pieni osa, esim. lavan kärki, on teoreettisesti havaitta-
vissa.  
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Kuva 10.1. Näkyvyysanalyysin tulokset. Kuvaan on merkitty punaisella havainnekuvien kuvauspaikat. 
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Kuva 10.2. Havainnekuvien kuvauspaikat. 

 

Kuva 10.3. Havainekuva Pappilan rannasta. Etäisyys lähimpään voimalaan on 8,3 kilometriä. Kuvauspaikka 
kuuluu Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Voimaloiden tornit eivät ole ha-
vaittavissa. Yksittäinen pyörivä lapa on mahdollista havaita puuston yläpuolella. Etäisyyden ollessa näin 
pitkä, esimerkiksi sumu tai sade estää voimaloiden näkymisen. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm ob-
jektiivin kuvakulmaa.  
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Kuva 10.4. Havainnekuva Pappilan rannasta. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin. 

 

Kuva 10.5 Havainnekuva Kirkkosaarentieltä. Etäisyys voimaloihin on noin 7,5–9,5 kilometriä. Kuvauspaikka 
kuuluu Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Voimaloiden tornit eivät ole ha-
vaittavissa mutta pyörivät lavat voidaan havaita puuston yläpuolella. Etäisyyden ollessa pitkä, voi esimerkiksi 
sumu tai sade estää voimaloiden näkyvyyden. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakul-
maa. 

 
Kuva 10.6. Havainnekuva Kirkkosaarentieltä. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin.  
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Kuva 10.7. Havainnekuva Piispanrannan lintutornista. Etäisyys lähimpään voimalaan on 6,5 km. Kuvaus-
paikka kuuluu Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Voimalat näkyvät puura-
jan yläpuolella, mutta ne eivät dominoi maisemakuvaa. Etäisyyden ollessa näin pitkä, esimerkiksi sumu tai 
sade estää voimaloiden näkymisen. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa. 

 

Kuva 10.8. Havainnekuva Piispanrannasta. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin. 
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Kuva 10.9. Havainnekuva Köyliönjärven itärannalta. Etäisyys lähimpään voimalaan on 5,6 km. Kuvauspaikka 
kuuluu Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Voimalat näkyvät puurajan ylä-
puolella, mutta ne eivät dominoi maisemakuvaa. Etäisyyden ollessa näin pitkä, esimerkiksi sumu tai sade 
estää voimaloiden näkymisen. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa. 

 

Kuva 10.10. Havainnekuva Köyliönjärven itärannalta. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin. 
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Kuva 10.11 Havainnekuva Peräkallionkylästä. Etäisyys voimaloihin on noin 2,5–3 kilometriä. Voimaloiden tor-
nit ja pyörivät lavat voidaan havaita puuston yli. Voimalat dominoivat maisemakuvaa. Kuvauspisteen ympä-
ristössä on harvaa asutusta. Aluetta ei ole luokiteltu maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta arvokkaaksi. 
Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa. 

 
Kuva 10.12. Havainnekuva Peräkallionkylästä. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin. 
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Kuva 10.13. Havainnekuva Sonnilasta. Etäisyys lähimpään voimalaan on 9,8 km. Kuvauspaikka on maakun-
nallisesti arvokkaan maisema-alueella. Voimalat näkyvät hyvin, mutta etäisyyden takia ne eivät dominoi mai-
semakuvaa. Etäisyyden ollessa näin pitkä, esimerkiksi sumu tai sade estää voimaloiden näkymisen. Kuva-
kulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa. 

 

Kuva 10.14. Havainnekuva Sonnilasta. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin. 
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Kuva 10.15. Havainnekuva Puurijärvi-Isosuon lintutornista. Etäisyys lähimpään voimalaan on 12,8 kilometriä. 
Kuvauspaikka on Puurijärvi-Isosuon kansallispuistossa. Voimalat näkyvät hyvin, mutta etäisyyden takia ne 
eivät dominoi maisemakuvaa. Etäisyyden ollessa näin pitkä, esimerkiksi sumu tai sade estää voimaloiden nä-
kymisen. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa. 

 

Kuva 10.16. Havainnekuva Puurijärvi-Isosuolta. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin. 

 

 

Kuva 10.17. Havainnekuva näkötornista Raijalanjärven pohjoisosasta, Puurijärven ja Isosuon kansallipuiston 
tuntumasta. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin. Etäisyys lähimpään voimalaan on noin 6,5 kilometriä. 
Horisontissa olevat metsäalueet peittävät voimaloiden tornit, mutta voimaloiden lavat voidaan havaita 
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puuston yläpuolella. Etäisyyden ollessa näin pitkä, esimerkiksi sumu tai sade estää voimaloiden näkymisen. 
Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa. 

 

Kuva 10.18. Havainnekuva Manninmäeltä. Etäisyys lähimpään voimalaan on noin 12,2 kilometriä. Kuvaus-
paikka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Voimalat näkyvät, mutta niillä ei ole vaiku-
tusta maiseman luonteen ja laadun kannalta. Etäisyyden ollessa näin pitkä, esimerkiksi sumu tai sade estää 
voimaloiden näkymisen. Kuvakulma vastaa kinofilmikoon 50 mm objektiivin kuvakulmaa. 

 

Kuva 10.19. Havainnekuva Manninmäeltä. Voimalat on kuvattu punaisin ympyröin. 

Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu ympäröivien alueiden peitteisyydestä, korkeus-
vaihteluiden eroista sekä voimaloiden koosta. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella 
tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on 
hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi.  

Näkyvyysaluekartasta havaitaan, että tuulivoimalat näkyvät lähialueella vain harvoilta ja pienialai-
silta alueilta, mutta kauempana avoimille peltoalueille ja esimerkiksi vesialueille tuulivoimalat voi-
vat näkyä selvemmin. Etäältä tarkasteltuna voimalat eivät kuitenkaan hallitse maisemaa.  

Lähimmiltä valtakunnallisilta maisema-alueilta (4 kilometrin päässä koillisessa Kokemäenjokilaakso 
ja 3,5 kilometrin päässä lounaassa Köyliönjärven kulttuurimaisemat) voimalat voivat paikoin näkyä, 
jos niitä katsotaan peltoaukean, järven tai avoimen suon takaa. Maisema-alueiden ne osat, joista 
voimalat näkyvät, ovat vielä kauempana. Esimeriksi Kokemäenjokilaakson maisema-alueella lähim-
mät alueet ovat asumattomia suoalueita. Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alu-
eella puolestaan voimalat näkyisivät vasta Köyliönjärven keskivaiheilta ja sen länsipuolelta. Tällöin 
etäisyyttä voimaloihin on yli 5 kilometriä. Tällä etäisyydellä voimalat ovat melko huomaamattomia 
suuren etäisyyden takia, eivätkä ne hallitse maisemaa.  
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Korpilevonmäen hankkeessa lähialueella ei ole yhtäkään taajamaa. Asutusta on lähinnä voimaloi-
den pohjoispuolen peltoalueilla sekä Köyliönjärven lähettyvillä. Valtakunnalliset maisema-alueet 
(Kokemäenjokilaakso ja Köyliönjärven kulttuurimaisemat) ulottuvat lähialueelle. Lähialueelle sijoit-
tuu osittain myös Satakunnan vankilan Köyliön osaston kulttuuriympäristö.  

Välialueelle sijoittuu Kokemäen taajama ja osittain myös Huittisten taajama. Valtakunnallisista mai-
sema-alueista Köyliönjärven kulttuurimaisemat sijoittuvat lähes kokonaan välialueelle. Lisäksi väli-
alueelle sijoittuu osa Kokemäenjokilaakson uusista ehdotetuista valtakunnallisista maisema-alu-
eista voimaloiden pohjoispuolella. Kaukoalueella on useita lähiseudun taajamia. Myös iso Köyliön-
järvi on osin kaukoalueella. Kaukoalueella on myös kokonaan tai osittain ehdotettuja valtakunnalli-
sia sekä maakunnallisia maisema-alueita.  

Tuulivoimaloihin konehuoneen päälle asennettavat lentoestevalot muuttavat alueen maisemaa 
tuomalla uuden valonlähteen maisemakuvaan. Lentoestevalojen vaikutus maisemaan vaihtelee 
sääolosuhteiden ja vuodenaikojen mukaan. Sumuisella ja sateisella säällä lentoestevalojen vaikutus 
vähenee samoin kuin tuulivoimaloiden maisemavaikutukset yleensäkin, mutta mikäli pilvikerros on 
matalalla, lentoestevalot saattavat heijastua pilvistä laajemmalle alueelle. Välähtelevät valkoiset 
valot ovat havaittavissa kauas ja näkyvät avoimille alueille paremmin kuin voimaloiden lavat. Yöai-
kaan voimaloiden valot ovat kiinteät punaiset, jolloin häiritsevyys on vähäisempää. Kokonaisuutena 
lentoestevalot lisäävät tuulivoimaloiden näkyvyyttä myös pimeinä aikoina lisäten näkyvyysalueilla 
rakennetun maiseman vaikutelmaa. 

Lentoestevalojen aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamalla lentoestevalot tuulipuis-
ton laidoille, ei jokaiseen voimalaan. Haittoja voitaisiin lieventää myös lentoestevalojen kirkkautta 
ja väriä muuttamalla. 

10.3 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Kaava-alueella sijaitsee yksi muinaisjäännös, joka ei sijaitse tuulivoimalan alueella. Kaavalla ei ole 
vaikutuksia muinaisjäännökseen. 

10.4 Kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonarvoihin kohdistuvat vaikutukset 

10.4.1 Kasvillisuus 

Tuulivoima-alueen rakentamisesta aiheutuu alueen kasvillisuuteen välittömiä ja välillisiä vaikutuk-
sia. Tuulipuiston rakentaminen muuttaa maankäyttöä 3-4 % kaava-alueen pinta-alasta. Välittömänä 
vaikutuksena rakennuspaikkojen kasvillisuus häviää. Välillisiä vaikutuksia kohdistuu rakennuspaik-
kojen lähiympäristöön, lähinnä reunavaikutuksen kautta. Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla ra-
kentaminen aiheuttaa avohakkuun kaltaisia vaikutuksia kasvillisuuteen.  

Tuulivoima-alueen rakentaminen vähentää hieman metsän pinta-alaa. Voimalapaikkojen ja huolto-
teiden reuna-alueilla kasvillisuus muuttuu avoimia alueita suosivaksi lajistoksi. Kasvillisuudessa ta-
pahtuvat muutokset ovat suurimmillaan heti rakentamisen jälkeen, jolloin puuston raivauksen ja 
maanpinnan rikkoontumisen seurauksena vapaan kasvutilan osuus lisääntyy.  

Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen tai metsälain 10 § mukaisiin erityisen tär-
keisiin elinympäristöihin. 
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10.4.2 Linnusto 

Pesimälinnusto 

Pesimälinnustolle muodostuu häiriövaikutusta tuulivoimahankkeen rakentamisvaiheessa, jolloin 
rakennetaan muun muassa teitä, maakaapeleita sekä tuulivoimaloita ja niihin liittyviä pystytys- ja 
huoltoalueita. Lisääntynyt ihmistoiminta voi vaikuttaa lintujen pesintään ja esiintymiseen alueella. 
Häiriövaikutukset eivät ole häiriön keston vuoksi (korkeintaan yksi pesimiskausi) merkittäviä. 

Voimaloiden sijoittelussa on otettu huomioon linnustollisesti huomionarvoiset alueet. Hankkeesta 
ei aiheudu elinympäristömuutoksia linnustollisesti huomionarvoisille alueille. 

Tuulivoimalat eivät aiheuta merkittäviä törmäys- tai estevaikutuksia. Petolintujen ja kurjen vähäi-
nen törmäysriski on kuitenkin olemassa. 

Metsojen soidinpaikat 

Kaava-alueella ei ole löydetty metsojen soidinpaikkoja, joiden perusteella voimaloiden sijaintia 
muutettaisiin. Kaavassa osoitetut voimaloiden sijainnit eivät siis aiheuta merkittäviä haittavaiku-
tuksia metson soidinpaikkoihin.  

Muuttolinnusto 

Muuttolinnustoselvityksen mukaan alueen läpi ei muuta suurissa määrin lintuja. Hankealueen 
kautta ei siis kulje merkittäviä määriä törmäyksille alttiita lajeja, eikä minkään lajin arvioida kärsivän 
kohonneesta törmäysriskistä. Lintujen tiedetään tutkimusten perusteella lisäksi pääsääntöisesti 
väistävän tuulivoimalat. Voimaloista ei koidu merkittävää haittaa muuttolinnustolle. 

10.4.3 Eläimistö 

Liito-orava 

Kaava-alueella on yksi liito-oravan asuttu elinpiiri. Elinpiirin kohdalla oleva tv-alue (tuulivoimalan 
alue) on rajattu niin, että tuulivoimalan rakentaminen ei vaikuta liito-oravan elinpiiriin. Voimalan 
siipien pyörimisala voi kuitenkin ulottua osittain elinpiirin kohdalle. Kaava ei merkittävästi heikennä 
liito-oravan reviiriä.  

Lepakot 

Alueelta ei löytynyt merkittäviä lepakoiden pesimäyhdyskuntia tai mahdollisia talvehtimispaikkoja. 
Alueella havaittiin kuitenkin 17 eri pohjanlepakkoyksilöä. Kaavalla ei ole vaikutuksia lepakoiden 
elinympäristöihin tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin.  

Viitasammakot 

Hankealueelta ei ole löydetty viitasammakoita, eikä alue ole sille optimaalista elinympäristöä. 
Hankkeella ei ole vaikutuksia viitasammakoihin.  

Muu eläimistö 

Alueen riistanisäkkäät ja sitä mahdollisesti käyttävät suurpedot saattavat vältellä aluetta rakennus-
töiden aikana. Saatavilla olevien tietojen perusteella riistanisäkkäiden ja suurpetojen voidaan 
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odottaa sopeutuvan hankkeen aiheuttamiin elinympäristömuutoksiin. Hankkeella ei ole tunnistettu 
olevan vaikutuksia susien tai muiden suurpetojen pesiin.   

Sudet 

Kaava-alue sijoittuu tunnetulle susien reviirialueelle. Kaava-alueella ei ole susien pesäpaikkoja. Tuu-
livoimahankkeen pinta-ala kattaa noin yhden prosentin susien reviiristä.  

Merkittävin susiin kohdistuva häiriötekijä on tuulivoimahankkeen rakentamisvaihe. Rakentami-
sesta aiheutuva melu, valo ja lisääntynyt ihmisten ja koneiden liikkuminen alueella todennäköisesti 
vähentää susien liikkumista alueella tai jopa tilapäisesti karkottaa ne kokonaan lähialueelta. Toden-
näköisesti myös sorkkaeläimet välttävät liikkumista rakennusaikana alueella, joten vaikutusta su-
sien liikkumiseen tulee myös saalieläinten kautta. Voimaloiden rakentaminen voi häiritä susien pe-
simistä kaava-aluetta laajemmalla alueella. Rakentamisvaiheen jälkeen häiriö kaava-alueen ulko-
puolella on vähäinen. 

10.4.4 Luonnonsuojelu-, luonnonsuojeluohjelma- ja Natura-alueet  

Kaava-alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura-alueita. 

Lähimmät Natura-alueet ovat Puurijärvi-Isosuo (FI0200001) runsaan 4 kilometrin päässä koillisessa 
ja Köyliönjärvi (FI0200032) vajaan 6 kilometrin päässä lounaassa. Molemmissa kohteissa on arvo-
kasta linnustoa. Kaava-alueella tehtiin lintujen kevät- ja syysmuuton seuranta. Kookkaita lintuja 
lensi hyvin vähän suunniteltujen tuulivoimaloiden kohdalla riskikorkeudella. Tutkimusten perus-
teella tiedetään, että linnut pääsääntöisesti väistävät voimalat. Näillä perusteilla kaavalla ei ole vai-
kutusta Natura-alueisiin.  

Puurijärvi-Isosuo on myös kansallispuisto ja luonnonsuojelualue, eikä kaavalla ole vaikutusta niiden 
luontoarvoihin.  

Kaava-alueen luoteispuolella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue, jonka luontoarvoihin (vanha 
metsä, rämesuo) kaavalla ei ole vaikutuksia.  

Kaava-alueen lähellä on arvokkaiksi pienvesiksi luokiteltujen Sonnilanjoen ja Mustajoen latvat. Tuu-
livoimaloiden kohdalta pintavedet valuvat pohjoiseen Sonnilanjoen suuntaan. Rakentamisen ai-
kana voi ilmetä pintavesien samenemaa. Tuulivoimalat eivät muuta alueen pintavalunnan määrää. 
Vaikutukset arvokkaisiin pienvesiin ovat vähäiset. 

Kaava-alueen eteläpuolella on soidensuojeluohjelmaan kuuluva kohde Lattamerensuon pohjois-
osa-Järvisuo-Pilpompponen. Tuulivoimaloiden kohdalta pintavedet valuvat pohjoiseen poispäin 
soidensuojelualueelta, eikä kaavalla ole vaikutuksia soidensuojeluohjelman kohteeseen.  

10.5 Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset 

Tuulivoimahankkeen yhteydessä tehdään maansiirtotöitä, mikä aiheuttaa pienialaisia muutoksia 
maa- ja kallioperään. Maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat alueille, joille tehdään rakentamis-
toimia. Maaperää muokataan tuulivoimaloiden perustusten, nosto- ja asennusalueen, tieyhteyden 
sekä maakaapelien kattamalta alueelta. Maa-ainesten ottoa ja läjitystä voidaan hanketta varten 
tehdä myös läheisillä maa-ainesten ottoalueilla. Kaava-alueella hyödynnetään pääosin olemassa 
olevia tierakenteita. Lisäksi rakennetaan uusia teitä yksittäisten voimaloiden luokse. 



 
 Korpilevonmäen tuulivoimaosayleis-
kaava 

54 (65) 

Kaavaselostus 
26.1.2021  

 
Kaava-alueella maa- ja kallioperään ei liity erityisiä arvoja tai herkkyyksiä, joten vaikutukset maa- ja 
kallioperään eivät ole merkittäviä. 

10.6 Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset 

Hanketta varten rakennettava tieverkon yhteyteen mahdollisesti rakennetaan lisää ojia ja rakenta-
mistöiden yhteydessä voi aiheutua tilapäistä pintavesien samenemista. Tuulivoiman odotetut vai-
kutukset pintavesiin ovat selvästi metsänpohjan ojituksia vähäisemmät.  

Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat noin 3,5 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. Tuu-
livoimahankkeen aiheuttamat muutokset vesiin ovat vähäisiä ja rajoittuvat rakentamisen aikaan. 
Kaavalla ei ole vaikutuksia pohjavesiin. 

10.7 Meluvaikutukset 

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikainen melu muodostuu muun muassa työmaaliikenteestä, asen-
nustöistä ja maanmuokkauksesta. Rakentamisen aikainen melu on pääosin paikallista ja lyhytai-
kaista. Merkittävin rakentamisen aikainen melulähde on raskaiden ajoneuvojen liikenne. Nykytilan-
teessa alueelle meluhaittaa aiheuttaa sen pohjoispuolella kulkeva valtatie 12. 

Tuulivoiman käytön aikaisesta melusta suurin osa syntyy lapojen liikkeestä sekä koneiston mekaa-
nisista äänistä.  

Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille on määritelty ohjearvot päivä- ja yöajan 
keskiäänitasojen maksimiarvolle. Asetus tuli voimaan 1.9.2015. 

Taulukko 10.2 Valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaiset tuulivoimaloiden melutason oh-
jearvot. 

 

Tuulivoimaloiden käytön aikainen melu on mallinnettu tuulivoimapuiston esiselvityksen mukaisilla 
tiedoilla. Laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver3.2 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 
9613-2 standardin mukaisia oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen 
ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (YO 2/2014). 

Laskennassa on otettu lähtökohdaksi voimalan tuottama äänenvoimakkuus ja tämän pohjalta on 
mallinnettu äänen vaimeneminen (geometrinen vaimeneminen sekä ilmakehän vaimentava vaiku-
tus) koko tuulivoimapuiston alueella. Mallinnuksessa on oletettu, että kaikki asunnot ovat tuulen 
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alapuolella kaikkiin voimaloihin nähden ja tuulennopeus 10 metrin korkeudella maan pinnasta on 
8 m/s.  

Melumallinnuksessa tuulivoimalan tekniset lähtötiedot, kuten lähtömelutaso ja melutaso 1/3 ok-
taaveittain on poimittu Vestaksen V162-5.6 MW voimalamallista. Voimalamallin lähtömelutaso 
”clean blades” -lavoilla on 106.8 dB(A). Mallinnuksessa voimalan tornin korkeutena käytettiin 189 
metriä. Melumallinnuksien mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei 
ylitetä valtioneuvoston asetuksen yöajan ohjearvoa 40 dBA. 

 

Kuva 10.20. Laskennalliset melutasot standardin ISO 9613-2 mukaisesti.  

Mallinnuksessa on käytetty ympäristöministeriön ohjeistuksen ja siinä mainittujen standardien mu-
kaisia menetelmiä. Mallinnusmenetelmiin sisältyy aina pieni epävarmuus, jota on pienennetty mm. 
asiantuntijoiden yhteisesti päättämillä mallinnuksen lähtötiedoilla, jotka ympäristöministeriö on 
julkaissut. Mallinnuksen yksi suurimmista epävarmuustekijöistä liittyy voimalan lähtömelutasoon, 
sillä lopullisesti valittavan voimalamallin lähtömelutaso saattaa poiketa mallinnuksessa käytetystä 
tiedosta. Tästä syystä mallinnuksessa on kuitenkin käytetty varsin kovaäänistä voimalamallia (106.8 
dB(A)), joten on hyvin todennäköistä, että lopullisen voimalan melutaso on tätä pienempi.   

Valtioneuvoston asetuksen (VNp 1992/993) mukainen asutusta koskeva tieliikenteen melutason 
ohjearvo on päiväaikaan 55 dB sekä yöaikaan 50 dB vanhoilla asuinalueilla, ja 45 dB uusilla asuin-
alueilla. 

Kaava-alueen pohjoisreunassa sijaitsee Valtatie 12, jonka keskivuorokausiliikenne on noin 2700 ajo-
neuvoa. Liikenteen nopeus on 100 km/h. Tieliikenteen melu ulottuu tasaisella avoimella alueella 55 
dB voimakkuudella noin 75 metrin päähän, ja 45 dB voimakkuudella noin 210 metrin päähän valta-
tiestä. Noin 400 metrin päässä valtatien äänitaso on noin 40 dB. 
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Kuva 10.21. Meluselvityskartta vuodelta 2017 tiesuunnitelmasta Valtatie 12 välillä Eura-Raijala. 

Noin 400 metrin päässä valtatiestä sekä tuulivoimaloiden, että valtatien tuottama ääni on noin 40 
dB.  

Kaava-alueen pohjoispuolella lähin asuinrakennus sijaitsee noin 800 metriä valtatien pohjoispuo-
lella. Sen kohdalla sekä tuulivoimaloiden että tieliikenteen aiheuttama äänitaso alittaa selvästi oh-
jearvot, eikä tuulivoimaloiden äänestä aiheudu merkittävää haittaa asutukselle tai loma-asutuk-
selle. 

10.8 Varjostusvälkkeen vaikutukset 

Auringon paistaessa matalalta saattaa pyörivän roottorin varjo aiheuttaa ns. vilkkumista tai väl-
kettä. Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman 
varjostusvälkkeen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Ympäristömi-
nisteriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa esitetään käytettäväksi muiden mai-
den suosituksia välkkeen rajoittamisesta (Ympäristöministeriö 2012). 

Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. 
Esimerkiksi Ruotsissa suositus on alle kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. 

Välkemallinnus on tehty voimalalle, jonka kokonaiskorkeus on 270 metriä ja roottorin läpimitta on 
180 metriä. Välkelaskelmissa on otettu huomioon keskimääräiset auringonpaisteajat. Arvioitu to-
dennäköinen välkealtistus, kun puuston suojaavaa vaikutusta ei oteta huomioon, on kolmen asuin-
rakennuksen osalta yli Ruotsissa ja Saksassa käytössä olevan suositusarvon 8 tuntia vuodessa. 
Muun asutuksen kohdalla jäädään alle suositusarvon. Kun puuston suojaava vaikutus huomioidaan, 
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mallinnustuloksen mukaan suurin yksittäisen asuinrakennuksen alueelle muodostuva välkeaika on 
noin 4,5 tuntia vuodessa, joka alittaa vertailumaiden suositusarvot.  

Eniten alistuvissa kohteissa välkevaikutus on päivätasolla lyhytkestoista ja ajoittuu keskipäivään 
vuodenvaihteen tienoilla. Esimerkiksi kesäaikaan, jolloin asuntojen piha-alueella todennäköisesti 
oleskellaan eniten, välkehaittaa ei esiinny. Varjostusvälkkeellä ei ole merkittävää vaikutusta asutuk-
seen.  

 

Kuva 10.22. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset ilman puuston suojaavaa vaikutusta. 
(“real case, no forest”). 
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Kuva 10.23. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset puusto huomioiden (“real case, luke fo-
rest”). 

10.9 Vaikutukset alueen turvallisuuteen 

Tuulivoimalat eivät estä alueen muuta käyttöä. Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana vapaata liik-
kumista rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä rajoitetaan turvallisuussyistä. Tuulivoima-
loiden valmistuttua alueella voi liikkua kuten ennenkin jokamiehenoikeuksien mukaisesti. 

Toiminnan aikana riskitilanteet liittyvät tulipaloihin, tuulivoimaloissa käytettäviin kemikaaleihin ja 
talviaikaiseen jään muodostumiseen tuulivoimalan lapoihin.  

10.9.1 Tulipalot 

Tulipaloja voi syntyä mekaanisesta toimintahäiriöstä esimerkiksi tuulivoimalan koneistossa tai ul-
koisesta syystä, kuten salamaniskusta tai metsäpalosta.  

Tuulivoimaloiden paloturvallisuusstandardit ovat korkeat ja tuulivoimalat varustetaan alkusammu-
tuskalustolla, palonilmaisulaitteistolla sekä automaattisilla sammutuslaitteistoilla, joten riskit voi-
maloissa syntyviin tulipaloihin ovat pienet. Lisäksi tuulivoimalaitosta tehdään pelastussuunnitelma 
paikallisen pelastusviranomaisen kanssa tulipalotilanteita varten.  

Tuulivoimaloiden konehuoneissa tai lavoissa syntyneet tulipalot ovat epätodennäköisiä, mutta to-
teutuessaan vaikeasti sammutettavissa suuresta korkeudesta johtuen. Tuulivoimalat sijoitetaan 
lähtökohtaisesti riittävän kauas herkistä kohteista (maantiet, voimalinjat, asutus), ettei palavakaan 
tuulivoimala aiheuta vaaraa.  
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Tulipalon syttyminen on epätodennäköistä. Syttymiseen varaudutaan sammutuslaitteistolla, joten 
jos tulipalo syttyy, sen leviäminen ympäristöön on hyvin epätodennäköistä.  

10.9.2 Kemikaalivuodot 

Tuulivoimaloissa on kemiallisia aineita, kuten hydrauliikkaöljyä ja jäähdytysnestettä. Kemikaalit voi-
vat ympäristöön joutuessaan aiheuttaa maaperän pilaantumisriskin.  

Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa on rakenteellisia ratkaisuja, joilla aineiden joutuminen maaperään 
voidaan estää. Tällaisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi mahdollisten vuotojen ohjaaminen kone-
huoneessa tai tornin juuressa sijaitsevaan ylivuotoöljyjen talteenottoa varten suunniteltuun tilaan. 
Kemikaalien pääsyä maaperään estetään myös säännöllisillä koneiston huolto- ja tarkistustoimen-
piteillä. Kokonaisuutena nykyisen tekniikan, kemikaalivalintojen (ympäristöystävälliset tuotteet) 
sekä riittävien huoltotoimien ansioista riskit ympäristön pilaantumiseen kemikaalien johdosta ovat 
hyvin vähäiset.  

10.9.3 Talviaikainen jään muodostuminen lapoihin 

Tuulivoimalan lapoihin ja torniin voi muodostua jäätä sopivissa jääolosuhteissa erityisesti voimalan 
ollessa pysähdyksissä. Jäätäminen voi aiheuttaa jään putoamisesta aiheutuvan turvallisuusriskin lä-
hinnä silloin, kun voimala käynnistyy jäätävien olosuhteiden jälkeen.  

Riskit tuulivoimaloista putoavan jään aiheuttamista vahingoista ovat pienet. Tiedossa on hyvin vä-
hän tapahtuneita onnettomuuksia ja eri tutkimuksissa on laskettu irtoavan jään aiheuttaman va-
hingon riskin olevan hyvin pieni. Ilmatieteenlaitoksen tekemän selvityksen mukaan riski sille, että 
yhden neliömetrin alueelle osuu voimalaitoksesta irtoavaa jäätä vuoden aikana, on noin 0,01 % – 
0,4 % 150 metrin päässä voimalasta ja noin 0,2 % – 5 % 50 metrin päässä voimalasta. Voimalaitoksen 
lähellä kulkeville jään osumisen riski on lähes olematon. Lisäksi teknisillä ratkaisuilla on mahdollista 
estää jään muodostumista lapojen pinnoille. 

10.9.4 Rakentamisen aikaiset turvallisuusriskit 

Rakentamisaikainen louhinta (maa-ainesten otto, teiden ja voimalapaikkojen rakentaminen) ai-
heuttaa turvallisuusriskejä, jotka liittyvät louhinnassa käytettäviin koneisiin, laitteisiin ja räjähtei-
siin. Riskejä vähennetään käyttämällä tarkoituksenmukaisia työkoneita, työtapoja ja turvavarus-
teita.  

Louhintaan liittyvät räjäytykset ovat luvanvaraisia. Jokaista räjäytystä varten laaditaan erillinen rä-
jäytyssuunnitelma, joka tehdään edellisiin räjäytyshavaintoihin ja tietoihin perustuen.  

Rakentamisessa käytetään suuria koneita ja liikutellaan suuria tuulivoimaloiden komponentteja, 
minkä vuoksi ulkopuolisten liikkumista rajoitetaan rakennuskohteilla. Rakennustyömaalla työsken-
televien ja liikkuvien tulee käyttää asianmukaisia turvavarusteita.  

Kun riskit otetaan huomioon asianmukaisella tavalla noudattamalla työturvallisuusmääräyksiä ja -
ohjeita, vaikutukset alueen turvallisuuteen eivät ole merkittäviä.  

10.10 Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset 

Tuulivoimahankkeen liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat suurim-
millaan rakentamisen aikana ja myöhemmin käytöstä poistamisen aikaan. Merkittävimmät raken-
tamisen aikaiset tilapäiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat alueelle saapuvista raskaan 
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liikenteen kuljetuksista. Hankkeen aktiivinen rakentamisaika on vuosi, jolloin suoritetaan alueen 
maanrakennustyöt, perustustyöt ja voimaloiden pystytys. Tällöin alueelle kuljetetaan maa-aineksia, 
betonia, rakennustarvikkeita sekä koneita ja laitteita. Nosturin kuljettaminen vaatii noin 17 kuorma-
autokuljetusta. Kunkin voimalan tuominen paikalle edellyttää noin 10 kuorma-autokuljetusta. Maa-
varaisen voimalan perustuksen rakentaminen edellyttää noin 80 kuorma-autokuljetusta. Nosturi-
paikan vahvistaminen edellyttää muutamaa kymmentä sorakuormaa.  

Alueella on kattava metsäautoteiden verkosto, jota pyritään hyödyntämään mahdollisimman pal-
jon. Tuulivoimaloiden pystyttämisen yhteydessä alueen teitä on todennäköisesti parannettava. 
Tuulivoimalan komponenttien ja voimalan pystyttämiseen tarvittavan kaluston paikalle saaminen 
edellyttää usein vähintään 4-6 metrin levyistä tietä, joka kestää 17 tonnin akselipainon ja on enin-
tään 8 astetta kalteva. Erikoisajoneuvoja käyttämällä kaltevuus voi olla enintään 14 astetta.  

Erikoiskuljetukset aiheuttavat liikkuessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoi-
sen väliaikaisen haitan muulle liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan joutua esimerkiksi ra-
joittamaan liittymien liikennettä kuljetuksen kääntyessä sekä liikennemerkkejä, portaaleja tai lii-
kennevaloja siirtämään väliaikaisesti pois paikaltaan. Kuljetusreitillä olevien siltojen kantavuus sekä 
alikulkukorkeudet on tarkistettava erikoiskuljetusten lupapäätöksiä tehtäessä. Kuljetusten aiheut-
tama haitta liikenteelle riippuu merkittävästi kuljetusreitistä ja -ajankohdasta. Erikoiskuljetuksina 
kuljetettavat tuulivoimaloiden osat on arvioitu saapuvan Porin sataman kautta.  

Kaava-alueelle johtavien teiden liittymät ovat avaria ja sopivat hyvin erikoiskuljetusten tarpeisiin.  

Vaikka erikoiskuljetukset hidastavat muuta liikennettä, kuljetuksilla ei ole merkittäviä haitallisia vai-
kutuksia asutukseen, liikenteen sujuvuuteen tai liikenneturvallisuuteen. Käytön aikaiset liikenne-
vaikutukset jäävät vähäisiksi ja käytettävät ajoneuvot ovat kevyempiä kuin rakentamisvaiheessa.  
Tuulivoimalaitoksen huoltokäyntien määrä on noin 2–3 huoltokäyntiä kuukaudessa. 

10.11 Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset 

Hankkeen vaikutukset ovat myönteisiä ilmaston kannalta. Hanke vähentää tarvetta tuottaa ener-
giaa muilla tuotantomuodoilla kuten hiilellä, öljyllä ja maakaasulla. Tuulivoimala ei tarvitse poltto-
ainetta toimiakseen, joten se synnyttää äärimmäisen vähän ympäristöä saastuttavia päästöjä. Tuu-
livoiman aiheuttamat päästöt syntyvät valmistuksen, asennuksen ja purkamisen aikana. 

10.12 Aluetalouteen ja elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset 

Hanke tuo kunnalle tuloja kiinteistöveron muodossa. Rakennusvaiheessa hanke työllistää maanra-
kennusurakoitsijoita ja kuljetusyrittäjiä. 

Suomen Tuulivoimayhdistyksen selvityksen (2015) mukaan elinkaarensa eri vaiheissa yhden voima-
lan työllisyysvaikutus on koko käyttöajalla 35 henkilötyövuoden suuruusluokkaa. Näin ollen hank-
keen työllisyysvaikutukset olisivat noin 245 henkilötyövuotta. Laskennassa eivät ole mukana voima-
lan ja sen komponenttien valmistuskustannukset, eivätkä siten myöskään tästä aiheutuvat työlli-
syysvaikutukset. 

Kaava-alueen keskeinen elinkeino on metsätalous, joihin hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia. 
Hankkeella ei ole merkittäviä kielteisiä lähikylien elinkeinoille. Hanke sijoittuu alueelle, jossa mat-
kailulliset vetovoimatekijät ovat vähäiset.  
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10.13 Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset 

Voimalaitoksista maksettava kiinteistövero ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat tuloja kunnalle 
ja kuntalaisille. Verotulojen avulla kunta pystyy turvaamaan ja kehittämään palveluita, millä on 
myönteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin.  

Tuulivoimahankkeen merkittävimmät ihmisten elinoloja heikentävät vaikutukset muodostuvat mai-
sema-, melu- ja varjostusvaikutuksista. Tuulivoimalat muuttavat maisemaa, minkä jotkut ihmiset 
voivat kokea elinolojen huononemisena. Tuulivoimahankkeen meluvaikutukset ja välke eivät ylitä 
ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.  

Tuulivoimahankkeen rakentaminen ja kuljetukset aiheuttavat melua ja liikennettä rakennusaikana, 
millä saattaa olla vähäisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Meluhaitat ovat kuitenkin paikallisia ja 
lyhytaikaisia. Rakentamisen aikana liikkumista hankealueella tulee myös rajoittaa turvallisuussyistä. 
Tuulipuiston käytön oton jälkeen alueella ei enää synny liikennettä muuta kuin huoltoajoja pari ker-
taa vuodessa. 

Vaikutuksia terveyteen tai turvallisuuteen ei normaalin toiminnan seurauksena arvioida olevan. 
Asukkaat voivat siitä huolimatta kokea huolta elinympäristönsä muuttumisesta. 

Hankkeen toteuttaminen ei estä virkistyskäyttöä tai matkailua alueella, mutta tuulivoimalat saatta-
vat häiritä alueella liikkuvia. Hanke muuttaa alueen luonnetta. 

10.14 Virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset 

Tuulivoimalat eivät estä kaava-alueella liikkumista ja virkistyskäyttöä. Tuulivoimaloiden rakentami-
nen muuttaa kuitenkin metsäympäristön luonnetta, mutta sen virkistyskäyttömahdollisuuksiin 
muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta. Voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan kokea virkistys-
käyttöä häiritsevinä, mutta häiriö on kuitenkin varsin vähäinen. Rakentamisen aikana liikkumista 
alueella rajoitetaan. 

Merkittävimmät virkistysmahdollisuudet liittyvät kulttuurihistoriallisten kohteiden ja alueiden tar-
joamiin elämyksiin sekä lähiluonnon kokemiseen. Tuulivoimahankkeen aluetta tai sen välitöntä lä-
hiympäristöä ei käytetä merkittävissä määrin virkistykseen.  Kokonaisuutena vaikutukset virkistyk-
seen eivät ole merkittäviä. 

10.15 Vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa riistaeläimistöön rakentamisen aikaisten häiriöiden ja 
elinympäristön muuttumisen kautta. Rakentamisen aikaan voimaloista voi aiheutua ohimenevää 
häiriötä paikalliselle lajistolle. Kun tuulivoimalat ovat käytössä, jäävät häiriövaikutukset rakentamis-
ajan häiriövaikutuksia vähäisemmiksi. Saatavilla olevien tietojen perusteella riistanisäkkäiden ja 
suurpetojen arvioidaan sopeutuvan hankkeen aiheuttamiin elinympäristömuutoksiin. 

Maanomistaja harjoittaa alueella metsästystä, ja vaikutus metsästykseen ja riistalajistoon arvioi-
daan vähäiseksi.  

10.16 Vaikutukset ilmaturvallisuuteen, tutkien toimitaan sekä viestintäyhteyksiin 

Lähin liikennelentoasema on Euran lentokenttä (n. 11.5 km). Kentän pääasiallinen toiminta muo-
dostuu Kauttuan Ilmailukerhon moottorilentotoiminnasta sekä ultrakevytlentotoiminnasta. 
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Kaava-alue sijoittuu noin 46 kilometrin etäisyydelle Porin lentokentästä ja sen korkeusrajoitusalu-
eelle. Kaava-alue sijaitsee 370 m / 279 m -lentoesterajoituksen reunalla. 

Tuulivoimaloilla voi olla vaikutuksia viestintäyhteyksiin, kuten TV- ja radio- ja puhelinsignaaleihin, 
jos ne sijaitsevat linkkimastojen välissä erityisesti, jos signaali on entuudestaan heikko. 

Kaava-alue sijoittuu Eurajoen radio- ja TV-lähetinaseman signaalin alueelle. Voimalat voivat vaikut-
taa TV-kuvaan hankealueen kaakkoispuolella Korvenkylän alueella. Mahdollisia haittavaikutuksia 
voidaan lieventää esimerkiksi siirtämällä antenneja. 

Kaava-alueesta lähin säätutka sijaitsee n 74 km:n etäisyydellä Ikaalisissa.  

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia ilmaturvallisuuteen, sää- tai alue-
valvontatutkien toimintaan, TV-kuvaan tai radio- ja puhelinsignaaleihin. Kaavaluonnoksen nähtävil-
läolon yhteydessä hankkeesta pyydetään lausunnot muun muassa Puolustusvoimilta, Ilmatieteen-
laitokselta, teleoperaattoreilta ja Digitalta. Vaikutusten arviointia tarkennetaan lausuntojen perus-
teella.  

10.17 Vaikutukset tuulivoimatuotannon päätyttyä 

Tuulivoimahankkeen lopettamisvaiheessa rakenteiden purkamisesta syntyvät vaikutukset ovat sa-
mansuuntaisia kuin rakentamisvaiheessa. Purkamisessa syntyvä häiriö on kuitenkin lyhytkestoista. 

Voimaloiden purkaminen poistaa tuulivoimalat maisemakuvasta sekä voimaloiden toiminnasta ai-
heutuvan liikenteen ja melun. Voimaloiden perustukset voidaan jättää paikalleen tai purkaa. Kum-
massakin tapauksessa alueet maisemoidaan, minkä jälkeen alueelle annetaan kasvaa puustoa. 
Huoltotiestö jää yleensä maastoon. 

Tuulivoimatuotannon päättyminen lopettaa voimalaitoksista saatavan säännöllisen tulon maan-
omistajille ja kunnalle.  

Toiminnan päättymisen jälkeen eri komponentit pyritään hyötykäyttämään ja kierrättämään tuol-
loin voimassa olevien säädösten mukaisesti. Lähtökohtaisesti esimerkiksi metalliosat on mahdol-
lista kierrättää ja betoni voidaan hyötykäyttää.  

Kokonaisuutena toiminnan jälkeiset vaikutukset ovat kaiken kaikkiaan vähäisiä. 

10.18 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

10.18.1 Maisema 

Hankealuetta lähinnä oleva toiminnassa oleva tuulivoimala sijaitsee Biolanin tehdasalueella Eu-
rassa, noin 10 kilometriä alueen länsipuolella. Seuraavaksi lähimmät toiminnassa olevat tuulivoi-
malat sijaitsevat Vampulan luoteispuolella noin 13 km hankealueelta etelään, jossa on kolme pientä 
voimalaa (yhteisteho 0,9 MW). Huittisten Pahkionvuorella noin 17 km itään sijaitsee kaksi Lännen 
Lintu Oy:n 1,8 MW:n voimalaa. Lisäsi Huittisilla Santionvuorella on toiminnassa yksittäinen 0,1 
MW:n tuulivoimala ja Äetsän taajaman pohjoispuolella yksittäinen tuulivoimala, jonka yksikköteho 
on 0,2 MW. Molemmat sijaitsevat yli 15 kilometrin etäisyydellä Korpilevonmäen hankealueesta.  

YIT suunnittelee parhaillaan tuulivoimapuistoa Taraskallion alueelle Huittisiin noin 16 kilometrin 
etäisyydelle hankealueesta. Hankkeen suunniteltu kokonaisteho on 30–45 megawattia. Huittisten 
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Kiimasuolle noin 8 kilometriä Korpilevonmäen alueelta kaakkoon on suunniteltu tuulivoimahank-
keetta, mutta sen kaavoituksesta on tietojen mukaan luovuttu.  

Yhteisvaikutukset edellä mainittujen hankkeiden kanssa rajoittuvat lähinnä maisemavaikutukseen 
pienelle alueelle hankealueiden väliin, jossa useampi tuulivoima-alue voi olla näkyvissä samanaikai-
sesti.  

Kaavalla ei ole merkittäviä maisemallisia yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. 

10.18.2 Liikenne 

Useiden tuulivoimahankkeiden rakentamisella voi olla yhteisvaikutuksia kuljetusreittien liikentee-
seen, mikäli rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan. Lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden 
voimaloiden osat kuljetetaan todennäköisesti Porin Tahkoluodon satamasta. Jos kaikkia tuulipuis-
toja rakennettaisiin samanaikaisesti, liikenteen lisääntyminen heikentäisi jonkin verran maanteiden 
liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. On kuitenkin epätodennäköistä, että kaikki lähialu-
een tuulivoimahankkeet rakennettaisiin täysin samanaikaisesti.  

11 Kaavan suhde olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin  

11.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Tuulivoimalat on sijoitettu riittävän etäälle vakituisesta ja loma-asutuksesta, jotta ihmisille ei koidu 
merkittävää haittaa. Hanke ei aiheuta ihmisille merkittäviä terveyshaittoja tai riskejä. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilyminen 
on varmistettu luontoselvityksillä ja niiden huomioon ottamisella suunnitteluratkaisussa. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Kaava tukee uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Tuulivoimalat on sijoitettu keskite-
tysti usean voimalan yksilöihin.  

11.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan  

Maakuntakaavoissa kaava-alueelle on osoitettu tuulivoimalan alue ja länsiosaan pieni alue turve-
tuotantoaluetta. Valtatien varressa on pistemäinen varaus terminaalitoimintojen alueelle.  

Maanomistajan mukaan terminaalitoimintojen alueen toteuttaminen ei ole näköpiirissä, joten sitä 
ei ole osoitettu kaavassa. Turpeen poltto on ilmastovaikutusten takia lakkaamassa, joten turvetuo-
tantoalueen osoittaminen osayleiskaavassa ei ole tarpeen. Kaava ei ole ristiriidassa tai esteenä alu-
een maakuntakaavan toteutukselle. 

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavan suhdetta on arvioitu MRL 28 §:n mukaisiin maakunta-
kaavan sisältövaatimuksiin.  

• Osayleiskaava ei vaikuta heikentävästi maakunnan tarkoituksen mukaiseen alue- ja yhdyskunta-
rakenteeseen.  
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• Kaava edistää ekologista kestävyyttä, kun se mahdollistaa puhtaan uusiutuvan energiantuotan-

non.  
• Kaavalla ei ole rakentamisaikaa lukuun ottamatta vaikutuksia liikenteeseen tai teknisen huollon 

järjestämiseen.  
• Kaavalla ei vaikutuksia vesi ja maa-aineisvarojen kestävään käyttöön.  
• Kaava tukee maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä luomalla työtä ja tuloja maan-

omistajalle ja seudulle. 
• Kaava ei merkittävästi vaikuta maisemaan, luonnonarvoihin tai kulttuuriperintöön.  

11.3 Yleiskaavan sisältövaatimukset 

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavassa on otettu huomioon MRL 39 § mukaiset sisältövaati-
mukset.  

Osayleiskaava ei vaikuta heikentävästi yhdyskuntarakenteeseen tai sen taloudellisuuteen. Kaava 
edistää ekologista kestävyyttä mahdollistaen uusiutuvan energiantuotannon. Alueen suunnitte-
lussa hyödynnetään olemassa olevia teitä. 

Kaavalla ei ole vaikutuksia asumisen tarpeisiin tai palveluiden saavutettavuuteen. Sillä ei ole myös-
kään rakentamisaikaa lukuun ottamatta vaikutuksia liikenteeseen tai teknisen huollon järjestämi-
seen. 

Tuulivoimalat eivät vaikuta heikentävästi alueen asukkaiden turvalliseen, terveelliseen tai tasapai-
noiseen elinympäristöön. 

Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, maisema-arvoihin tai luonto-
arvoihin. Tuulivoimalat eivät rajoita merkittävästi alueella liikkumista eivätkä heikennä alueen vir-
kistyskäyttömahdollisuuksia. 

Kaava tukee Säkylän kunnan ja seudun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä luomalla työtä ja tu-
loja maanomistajille, asukkaille ja yrityksille. Kaava-alueella on vain yksi maaomistaja, joten kaava-
alueella toteutuu maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 

11.4 Osayleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisiin 
sisältövaatimuksiin 

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavassa on otettu huomioon MRL:n 77 a §:ssä esitetyt tuuli-
voimarakentamista koskevat erityiset sisältövaatimukset.  

Osayleiskaavan sisältö, esitystapa ja mittakaava on laadittu yleiskaavan ohjausvaikutukset huomi-
oiden. Kaavakartalle on rajattu tuulivoimaloiden alueet, jotka ohjaavat suoraan rakennuslupame-
nettelyä.  

Suunnittelun yhteydessä on selvitetty kattavasti tuulivoimaloiden vaikutuksia maisemakuvaan, 
luonnonarvoihin, kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen, muinaismuistoihin, virkistystarpeisiin 
sekä asuin- ja elinympäristöjen laatunäkökohtiin.  

Hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitu teknisen huollon ja sähkön siirron järjes-
täminen, kuten huoltoteiden, kaapelointien ja sähköverkkoon liittymisen järjestämismahdollisuu-
det. 
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12 Toteutus 

Kaavaa päästään toteuttamaan, kun se on saanut lainvoiman. Tuulivoimahankkeen suunnittelusta 
ja toteutuksesta vastaa tuulivoimayhtiö. Hankkeen suunnittelu jatkuu ja tarkentuu osayleiskaavoi-
tuksen jälkeen. 

Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee tehdä riittävästi pohjatutkimuksia tuulivoimaloiden perusta-
mistavan selvittämiseksi. 

Tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennusluvat, kun osayleiskaava on hyväksytty. Rakentamisen 
voi aloittaa, kun kaava on saanut lainvoiman ja rakennusluvat on myönnetty. Jos kaava saa lainvoi-
man vuoden 2021 puolessa välissä, rakentaminen olisi mahdollista aloittaa 2021 lopulla tai 2022 
alussa, jolloin voimalat olisivat valmiita viimeistään vuonna 2023. 

13 Yhteystiedot 
Säkylän kunta 
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Tarmo Saarinen 
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