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YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVALUONNOKSEN LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 4.2.-5.3.2021, ja lausunnoilla 4.2. - 26.3.2021 

Lausunnot 

Nro Lausunto Sisältö Vastine 

L01 Varsinais-Suomen 
ELY-keskus 

Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää 
kaavahanketta perusteltuna kestävän 
energian tuotantomahdollisuuksien 
kehittämiseksi ekologisesti, että sosiaalisesti 
kestävällä tavalla. 

ELY-keskus haluaa korostaa 
tuulivoimaloiden maisemallista vaikutusta, 
joita selostuksessa on havainnekuvin 
esitetty. Erityisesti valtakunnallisesti 
merkittävät maisema-alueiden huomiointiin 
Kokemäenjokilaakso (MAO020034) ja 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
(MAO020033) on suunnittelussa kiinnitettävä 
erityistä huomiota.  

ELY-keskus katsoo, että riittävä 
vaikutusarviointi edellyttää 
kuvienottopaikkojen lisäämistä kartalle 
erityisesti Kokemäenjokilaakson ja 
Köyliönjärven osalta, jotta myllyjen sijainti 
suhteessa havainnekuviin olisi paremmin 
hahmotettavissa. Lisäksi perusteluja sille, 
miksi nykyinen suunnitelma ei vaaranna 
valtakunnallisia maisema-arvoja olisi 
perusteltua selventää alueiden 
merkittävyyden vuoksi. 

 

 

 

 

 

Tuulivoimalakuljetuksiin käytettäville 
valtatieliittymille tulee hakea asiaankuuluvat 
liittymäluvat/liittymän käyttötarkoituksen 
muutosluvat Pirkanmaan ELY-keskukselta. 
Liittymäluvissa tullaan muun muassa 
edellyttämään tuulivoimaloiden rakentamisen 
ajaksi laajennettavat liittymäalueet 
kavennettavaksi normaalin levyisiksi.  

Viranomaisneuvottelussa esitetyt huomiot 
liikennejärjestelyistä oli otettu osittain 
huomioon. ELY-keskus muistuttaakin 300 
metrin minimietäisyydestä suoja-alueelle tien 
keskilinjasta lähimpään voimalaan, kun ottaa 
huomioon voimalakorkeuden.  

Lisäksi tulisi muistaa valtatie 12 toisella 
puolella olevan maanomistajan huomiointi 
tarvittaessa, kun pitkiä kappaleita kuljetetaan 
rakentamisen aikana.  

Luonnonsuojelun kannalta 

 

Hankkeen maisemavaikutusten 
arviointia tarkennetaan niin, että 
etenkin valtakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin Kokemäenjokilaakso 
ja Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan 
yksilöidymmin. Arvioinnissa avataan 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden ja 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
ominaisuuspiirteitä ja arvoja ja 
arvioidaan tuulivoimaloiden 
näkymisestä aiheutuvia vaikutuksia 
suhteessa näihin. 

Lisäksi laaditaan lisäkuvasovitteet 
Kokemäen, Huittisen ja Säkylän 
taajamista. 

Kuvienottopaikoista on erillinen kartta 
kaavaselostuksen sivulla 43 (kuva 
10.2). Lisäksi kuvienottopaikat on 
lisätty kuvaan 10.1 (Näkyvyysanalyysin 
tulokset. Täydennetään näihin 
teemakarttoihin lisäkuvasovitteiden 
kuvauspaikat. 

Tuulivoimaloiden sijainteja 
tarkennetaan ja poistetaan läntisin 
voimala kaavasta kokonaan. 
Päivitetään näkyvyysalueanalyysi ja 
havainnekuvat uuden layoutin 
mukaisiksi.  

Tarkennetaan hankkeen vaikutuksia 
valtakunnallisesti merkittäviin 
maisema-arvoihin kuvateksteihin 
kohtaan 10.2. Maisemaan ja 
kulttuuriympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset.  

Täydennetään kaavaselostuksen 
kohtaan 12 Toteutus asianmukaisen 
liittymäluvan tarve.  

 

 

 

Tuulivoimaloiden sijainteja 
tarkennetaan ja poistetaan läntisin 
voimala kaavasta kokonaan niin, että 
minimietäisyydet toteutuvat. 

 

 

 

 

 
Täydennetään kaavakartalle liito-
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osayleiskaavakarttaan olisi syytä laittaa 
havaittu liito-oravareviiri näkyviin (vuoden 
2020 päivitetyn luontoselvityksen mukaisesti) 
luo-merkinnällä ja ao. määräyksellä 
varustettuna, esimerkiksi ”Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä 
alue; Alueen osa, jolla sijaitsee 
luonnonsuojelulain perusteella suojeltu liito-
oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka, liito-
oravan elinympäristön ja liikkumisen kannalta 
tarpeellinen puusto tulee säilyttää.”  

ELY-keskus haluaa korostaa, että kaava-
alue on osittain suden reviirialueella. Tämän 
takia erityisesti suden pesimäaika, huhti- 
kesäkuun välinen jakso, tulee ottaa 
huomioon rakentamisajankohtaa 
suunniteltaessa. Jotta 
tuulivoimarakentamisen vaikutuksista suden 
käyttäytymiseen ja lisääntymiseen saataisiin 
todennettua tietoa, olisi tärkeää suunnitella 
tässä hankkeessa myös seurantatutkimusta. 
Hyvin suunniteltu ja toteutettu 
seurantatutkimus auttaisi myös 
tulevaisuudessa mahdollisten 
tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa.  

Ennen voimaloiden rakentamista on alueen 
pienvedet kartoitettava. Mikäli niitä alueella 
sijaitsee, ELY-keskuksesta olisi 
varmistettava, että rakentaminen ei vaadi 
vesilainmukaista lupaa tai poikkeamista 2 
luvun 11 § 1 momentin kiellosta. 

oravan reviiri luo-merkinnällä ja 
annetaan siihen liittyvä kaavamääräys. 

 

 

 

 

 

 

Täydennetään kaavaselostuksen 
kohtaan 4.9.5. Sudet, tietoa siitä, miten 
sudet voivat häiriintyä ihmisen 
toiminnasta ja tuulivoimaloista sekä 
kohtaan 12 Toteutus, että 
rakentaminen on suositeltavaa tehdä 
suden pesimisajan ulkopuolella. 

 

 

 

 

 

Vesilain 11 § mukaiset kohteet on 
kartoitettu luontoselvitysten 
yhteydessä. Alueella ei sijaitse vesilain 
11 § mukaisia kohteita, mikä on tuotu 
esiin kaavaselostuksen kohdassa 
4.9.3. Kasvillisuus. Asia lisätään myös 
kaavaselostuksen kohtaan 4.9.1 
Pintavedet 

L02 Satakuntaliitto Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavan 
suunnittelualue sijoittuu pääosin Satakunnan 
vaihe-maakuntakaavassa 1 osoitetulle 
tuulivoimaloiden alueelle (tv1).  

Osayleiskaavan suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon tuulivoimaloiden alueen 
suunnittelumääräys, jonka mukaan alueen 
suunnittelussa on otettava huomioon 
rakentamisen vaikutukset asutukseen, loma-
asutukseen, maisemaan, kulttuuriperintöön, 
luontoon sekä pyrittävä ehkäisemään 
haitallisia vaikutuksia.  

 
Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteen 
aiheuttamat rajoitteet suunniteltujen alueiden 
soveltuvuuteen tuulivoimaloiden 
sijoituspaikaksi.  

 

 

Aluetta suunniteltaessa tulee turvata 
puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä 
ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien 
toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja 
radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat 
rajoitteet. 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 

 

 

 

Tuulivoimaloiden sijainteja 
tarkennetaan ja poistetaan läntisin 
voimala kaavasta kokonaan. 
Päivitetään näkyvyysalueanalyysi ja 
havainnekuvat uuden layoutin 
mukaisiksi. Suunnitteluratkaisussa on 
otettu huomioon hankkeen vaikutukset 
asutukseen, loma-asutukseen, 
maisemaan, kulttuuriperintöön ja 
arvokkaisiin luontokohteisiin. 

Kaavaluonnoksesta on saatu 
lentoestelausunnot, eikä niiden 
perusteella ole estettä hankkeen 
toteuttamiselle.  

Täydennetään kaavaselostukseen 
kartta lentopaikoista ja lentoliikenteen 
rajoitusalueista ja täydennetään 
kaavaselostukseen, mitä vaikutuksia 
hankkeella on lentoliikenteeseen.  

Kaavaluonnoksesta on pyydetty 
Puolustusvoimilta lausuntopyyntö 270-
metrisille voimaloille. Täydennetään 
kaavaselostukseen puolustusvoimien 
lausunnon mukainen hankkeen 
hyväksyttävyys, kun lausunto on saatu.  
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kiinnittää kaavaprosessin yhteydessä 
Korpilevonmäen tuulivoimaloiden alueella 
tunnistettiin olevan erityisesti vaikutuksia 
maisemaan ja aluetta piennettiin ja 
muotoiltiin prosessin kuluessa, jotta 
maisemavaikutuksia saataisiin vähennettyä. 
Korpilevonmäen tuulivoimaa käsittelevän 
osayleiskaavaprosessin yhteydessä tulee 
erityistä huomiota maisemavaikutusten 
arviointiin. Maisemavaikutuksia tulee arvioida 
huolellisesti erityisesti suhteessa 
valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-
alueisiin ja tehdä vaikutusten arvioinnin 
perusteella tarvittaessa johtopäätöksiä ja 
muokata kaavaratkaisua. 
Näkyvyysanalyysien perusteella kaikki 
voimalat näkyvät miltei koko Köyliönjärven 
kulttuurimaisema-alueelle. 
Maisemavaikutuksia havainnollistavien 
kuvasovitteiden perusteella voimakkaimmat 
vaikutukset tulisivat Korpilevonmäen alueen 
pohjoispuolen peltoaukeille. 
Havainnollistavien kuvasovitteiden laatuun 
tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää myös 
erityistä huomiota. 

 

 

Vaikutuksia käsittelevä osio on luonteeltaan 
yleispiirteinen ja sitä tulee täydentää siten, 
että hankealueen toteuttamisesta aiheutuvia 
vaikutuksia arvioidaan eri alueiden 
ominaispiirteet esille nostaen. 
Täydennystarve koskee erityisesti ihmisten 
elinoloihin ja virkistyskäyttöön kohdistuvia 
vaikutuksia. Havainnekuvien perusteella 
voimalat muuttavat esimerkiksi Puurijärven-
Isosuon kansallispuistosta avautuvaa 
maisemakuvaa Kärjenkallion suunnalta 
katsottuna. Tällä on vaikutuksia 
kansallispuistossa käyvien 
virkistyskäyttökokemukseen. Lisäksi on 
otettava huomioon, että Puurijärven-Isosuon 
kansallispuisto sijaitsee valtaosin 
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-
alueella. Sama yksilöity vaikutusten arviointi- 
ja täydennystarve koskee muitakin ihmisten 
elinolojen ja viihtyisyyden sekä 
virkistyskäytön kannalta tärkeitä alueita 
selostuksen luvuissa 10.13. Ihmisten 
elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja 10.14. 
Virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset.  

Kaavaselostuksen maakuntakaavoitusta 
käsittelevässä kappaleessa 3.2. tulee 
vaihemaakuntakaavan 1 kohdalla korjata, 
että vaihemaakuntakaavassa 1 on osoitettu 
17 tuulivoimatuotannon aluetta. 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on 
suunnittelualueelle osoitettu turvetuotannon 
aluetta ja terminaalitoimintojen alue. 
Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavan 
ratkaisussa on jätetty sekä turvetuotannon 
aluevaraus että terminaalitoimintojen alue 
osoittamatta. Osayleiskaavan selostuksessa 

Tuulivoimaloiden sijainteja 
tarkennetaan ja poistetaan läntisin 
voimala kaavasta kokonaan. Voimalan 
poistaminen vähentää hiukan 
hankkeen maisemavaikutuksia.  

Laaditaan lisäkuvasovitteet Kokemäen, 
Huittisen ja Säkylän taajamista ja 
tarkennetaan maisemavaikutusten 
arviointia. Tarkennetaan hankkeen 
vaikutuksia valtakunnallisesti 
merkittäviin maisema-arvoihin 
kuvateksteihin kohtaan ”10.2. 
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset”. Hankkeen 
maisemavaikutusten arviointia 
tarkennetaan niin, että etenkin 
valtakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin Kokemäenjokilaakso 
ja Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan 
yksilöidymmin. Arvioinnissa avataan 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden ja 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
ominaisuuspiirteitä ja arvoja ja 
arvioidaan tuulivoimaloiden 
näkymisestä aiheutuvia vaikutuksia 
suhteessa näihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täydennetään kaavaselostuksen 
kohtaan 10.14. hankkeen vaikutuksia 
Puurijärven-Isosuon kansallispuiston 
virkistyskäyttöön sekä Köyliönjärven ja 
Säkylän Pyhäjärven virkistyskäyttöön.  

 

 

Korjataan lukumäärä oikeaksi.  

 

 

 

Täydennetään kaavaan 
maakuntakaavassa osoitettu 
terminaalitoimintojen alue pistemäisellä 
merkinnällä.  

Perustellaan kaavaselostuksen 
kohdassa 11.2. Kaavan suhde 
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on käyty läpi osayleiskaavan suhdetta 
maakuntakaavan sisältövaatimuksiin. 
Maakuntakaavasta poikkeamisen perusteluja 
tulee jatkaa ja tarkastella erityisesti 
maakunnallisesti merkittävien 
terminaalitoimintojen alueiden kattavuutta ja 
saavutettavuutta Satakunnassa. 
Satakuntaliitto esittää vielä 
jatkosuunnittelussa harkittavaksi 
terminaalitoimintojen alueen osoittamista 
vähintään reservialueena.  

Kaavaselostuksessa on todettu, että 
hankealue on mahdollista liittää olemassa 
oleviin sähköverkkoihin, jotka sijaitsevat vain 
muutamien kilometrien etäisyydellä. 
Varsinaista liityntäsuuntaa ei ole kuitenkaan 
vielä määritelty vaan se tarkentuu 
jatkosuunnittelun yhteydessä. Jos alueen 
liityntä sähköverkkoon edellyttää uusia 
voimalinjoja, ne tulee ottaa huomioon 
hankkeen vaikutusten arvioinnissa. 
Mahdollinen uusi sähkönsiirtoreitti tulee 
sovittaa maisemaan. Suunnittelualue 
rajautuu etelässä voimalinjaan. Selkeyden 
vuoksi voimalinja olisi hyvä merkitä myös 
osayleiskaavakartalle. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 
Satakuntaliitto on pyytänyt päivittämään 
metson soidinpaikkaselvityksen vuodelta 
2015. Kaava-aineistosta ei selviä, aiotaanko 
se tehdä. Selvityksen päivittämisen 
tarpeellisuutta pohdittaessa on otettava 
huomioon, että kanalintujen (esim. metso) 
kannantiheydet vaihtelevat vuosittain. 
Vuoden 2015 kesällä metson keskitiheys 
aleni riistakolmiolaskentojen perusteella 
edellisvuodesta Satakunnassa - 17 % ja 
vastaavasti keskitiheyden poikkeama viiden 
vuoden keskiarvosta oli – 31 %. Vuoden 
2020 kesällä poikkeama (%) viiden vuoden 
keskiarvosta oli +9 % ja vuoteen 2019 
verrattuna +31 %. Säkylän-Köyliön 
riistanhoitoyhdistyksen alueella poikkeama 
(%) viiden vuoden keskiarvosta kesällä 2020 
oli + 15 % ja muutos kesään 2019 verrattuna 
oli +43 %. Ottaen huomioon metsokannassa 
esiintyvän vaihtelevuuden Satakuntaliitto 
pitää tarpeellisena, että selvitystä 
päivitetään. 

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan 
maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 
ja vaihemaakuntakaavan 2 perusteella 
vireillä olevasta Korpilevonmäen 
tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta 
muuta lausuttavaa. 

maakuntakaavaan, että turpeenkäytön 
loppumisen takia maakuntakaavan 
turvetuotantoon soveltuvaa aluetta ei 
ole merkitty yleiskaavaan, mutta että 
yleiskaava ei kuitenkaan estä sen 
toteuttamista.  

 

 

 

 

Sähkönsiirtoratkaisu on tarkentunut, ja 
se on suunniteltu toteutettavaksi 
maakaapeleilla. Fingridin Kolsi-Forssa 
110 kV voimajohtoon on tarkoitus liittyä 
johdonvarsiliitynnällä niin, että Fingridin 
voimajohdon itäpuolelle rakennetaan 
uusi sähköasema tätä varten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueelta on tehty asianmukainen 
metson soidinpaikkaselvitys vuonna 
2015. Se antaa riittävät tiedot 
hankkeen suunnittelua varten. 
Täydennetään kaavaselostukseen 
aiheuttaako hanke maakunnallisesti 
merkittävää vaikutusta metsokantoihin.  

 

L03 Puolustusvoimat 
2. Logistiikkarykmentti 

2. Logistiikkarykmentti toteaa, että kaavan 
vaikutusten arvioinnissa ei ole käsitelty 
vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
kuitenkin tunnistetaan Puolustusvoimat 
viranomaisena, jonka toimialaa 
suunnittelussa käsitellään.  

Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista 
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aiheutuva vaikutus kohdistuu 
puolustusvoimien aluevalvonnassa 
käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tällä voi olla 
merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien 
lakisääteisen aluevalvontatehtävän 
suorittamiselle (Laki puolustusvoimista 
551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000).  

Ennen rakentamisen mahdollistavan kaavan 
hyväksymistä hankkeelle tulee olla 
Pääesikunnalta myönteinen 
hyväksyttävyyslausunto. Jos toteutettavien 
tuulivoimaloiden koko (suurempi, korkeus > 
10 m), määrä (enemmän) tai sijoittelu 
poikkeaa (> 100 m) niistä tiedoista, joilla 
Puolustusvoimat (Pääesikunnan 
operatiivinen osasto) on antanut lausunnon 
hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä, 
tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi 
lausunto hyväksyttävyydestä ja 
selvitystarpeista. Myös tapauksessa, jossa 
muutokset ovat pienemmät kuin yllä on esi-
tetty, pyydetään muutoksista tiedottamaan 
Pääesikunnan operatiivista osastoa.  

2. Logistiikkarykmentti huomauttaa, että 
kaavaluonnoksen mukaiset tuulivoimaloiden 
alueet mahdollistavat yksittäisille voimaloille 
yli 100 metrin siirtymän tuulivoimalan 
ohjeellisesta sijainnista. Näin ollen 
tuulivoimaloiden alueet (tv) mahdollistaisivat 
tuulivoimaloiden sijoittelun myös 
mahdollisesta Puolustusvoimien 
hyväksyttävyyslausunnosta poikkeavalla 
tavalla (>100m). Kaavamerkintöjä tai -
määräyksiä tulee muuttaa siten, että kaava 
mahdollistaa vain hyväksyttävyyslausunnon 
mukaisen sijoittelun.  

Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä 
tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Arvion 
tarkemman tutkaselvityksen tekemisen 
tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen 
osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot 
(tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, 
sijoituspaikat (koordinaatit) ja lukumäärät) 
suunnitelluista tuulivoimaloista. 
Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa 
tuulivoimatoimija tai kaavoittaja. 

 

 

 

 

 

Lausuntopyyntö 270-metrisille 
voimaloille on jätetty puolustusvoimille, 
ja se lausunnon tulos kirjataan 
kaavaselostukseen, kun lausunto on 
saatu.  

 

 

 

 

 

Tarkennetaan kaavakartan tv-alueita 
niin, että voimalaa on mahdollista 
siirtää enintään 100 metriä kaavaan 
merkitystä ohjeellisesta sijainnista. 
Täydennetään kaavamääräyksiin, että 
rakennusluvan yhteyteen on liitettävä 
puolustusvoimien lausunto hankkeen 
hyväksyttävyydestä.  

 

L04 Satakunnan museo Rakennusperintö ja maisema 

Suunniteltavien tuulivoimaloiden korkeus on 
viime vuosina kasvanut merkittävästi. 270 
metriä korkeat tuulivoimalat ovat Suomessa 
ennen näkemättömän korkeita elementtejä, 
joiden maisemavaikutukset ulottuvat laajalti. 
Sen vuoksi korostuukin erityisesti 
voimaloiden näkyvyyden ja 
maisemavaikutusten kattava havainnollis-
taminen ja arviointi. Vaikka Korpilevonmäen 
alue onkin ollut mukana jo Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 1 
havainnollistamisaineistossa, toteutettiin tuo 
aineisto huomattavasti matalammilla, 
enimmäiskorkeudeltaan 220 m:n voimaloilla, 
joiden näkyvyysalue jäisi osayleiskaavassa 
tutkittavia voimaloita olennaisesti 

 

 

Hankkeen maisemavaikutusten 
arviointia tarkennetaan niin, että 
etenkin valtakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin Kokemäenjokilaakso 
ja Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan 
yksilöidymmin. Arvioinnissa avataan 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden ja 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
ominaisuuspiirteitä ja arvoja ja 
arvioidaan tuulivoimaloiden 
näkymisestä aiheutuvia vaikutuksia 
suhteessa näihin. 
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suppeammaksi.   

Korpilevonmäen tuulivoimakaavoituksen 
aloitusneuvottelun aineistoon sisältyi vain 
kolme pienikokoista havainnekuvaa. 
Satakunnan Museo piti muiden 
viranomaisten tavoin kuvien määrää ja 
laatua riittämättömänä ja 
lisähavainnollistamista välttämättömänä. 
Kaavaluonnosta varten havainnekuvia on 
tehty lisää viranomaisten toivomista 
paikoista. Vaikutusten arvioimista vaikeuttaa 
kuitenkin jo neuvottelussa esiin tuotu kuvien 
pieni koko ja heikko laatu. Kuvia pitäisi voida 
tarkastella paremmalla resoluutiolla niin, että 
niitä voisi myös zoomata. Esitettyjen kuvien 
osalta vaikutelma ei vastaa maisemassa 
liikkuvan havaintoa. Esimerkiksi 
vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoima-
aluekohtainen havaintoaineisto oli 
huomattavasti laajempi ja laadukkaampi. Tuo 
aineisto ei valitettavasti ole enää 
katsottavissa. 

Kaavaselostuksen sivuilla 34-35 käsiteltyjen 
ja vielä alustavien sähkönsiirtoratkaisujen 
osalta Satakunnan Museo toteaa jo 
viranomaisneuvottelussa esiin tuomansa 
eteläisten reittien ongelmallisuuden 
Köyliönjärven maisema-alueen kannalta. 
Myös pohjoisin reittivaihtoehto sijoittuu 
avoimeen viljelymaisemaan ja on sikäli 
johtoreitin osalta maisemallisesti 
ongelmallinen. Valittavan vaihtoehdon 
tarkempaa sijoitusta tulleekin 
osayleiskaavatyön yhteydessä vielä 
havainnollistaa kannanoton 
mahdollistamiseksi.  

Satakunnan Museolla ei ole huomautettavaa 
Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavan 
kaavakartan yksityiskohdista. Olennaista on 
voida riittävän todenmukaisen 
havaintoaineiston pohjalta muodostaa 
käsitys suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston 
vaikutuksista erityisesti läheisille 
valtakunnallisesti arvokkaille maisema-
alueille. Tämä arviointiprosessi korostuu 
YVA-prosessin puuttuessa. 

Vähäisenä korjauksena tulee 
kaavaselostuksen sivujen 20 ja 22 kuviin 
museo kehottaa korjaamaan RKY-
selvityksen virheellisen vuoden (kuvissa 
RKY2000) vuodeksi 2010, joka on nykyisen 
RKY-selvityksen voimaantulovuosi. Tämän 
lisäksi museo huomauttaa, että Satakunnan 
vankilan Köyliön osasto ei missään 
vaiheessa ole kuulunut maakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon 
vaan se on maakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. 
Kaavaselostuksen sivun 21 tekstiä on syytä 
korjata siltä osin.  

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Suunnittelualueella toteutettiin kesällä 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täydennetään kaavaselostuksen 
liitteeksi raportti havainnekuvista 
tarkalla resoluutiolla. 

 

 

 

 

 

 

Sähkönsiirtoratkaisu on tarkentunut, ja 
se on suunniteltu toteutettavaksi 
maakaapeleilla. Fingridin Kolsi-Forssa 
110 kV voimajohtoon on tarkoitus liittyä 
johdonvarsiliitynnällä niin, että Fingridin 
voimajohdon itäpuolelle rakennetaan 
uusi sähköasema tätä varten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korjataan kaavaselostukseen sivujen 
20 ja 22 kuviin RKY-selvityksen 
vuodeksi ”2010”. 

 

Korjataan kaavaselostukseen sivun 21 
tekstiin, että Satakunnan vankilan 
Köyliön osasto on ”maakunnallisesti 
merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö” eikä 
maakunnallisesti arvokas maisema-
alue. 
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arkeologinen inventointi (Vasko, Tiina: 
Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston 
arkeologinen inventointi 2015. Ahlman Group 
Oy.) Inventoinnin aikaan suunniteltuja 
voimalapaikkoja oli yhdeksän ja niiden sijainti 
poikkesi jonkin verran nyt esitetyistä. 
Inventoinnissa tarkastettiin voimalapaikat 
ympäristöineen sekä topografian perustella 
muita arkeologisesti kiinnostavia alueita. 
Uusia kiinteitä muinaisjäännöksiä ei löytynyt: 
jo esiselvityksen  

perusteella arvioitiin, ettei suunnittelualue ole 
ollut kiinteän asutuksen tai 
elinkeinotoiminnan piirissä ennen nykyaikaa. 
Osayleiskaavaluonnoksessa voimalapaikkoja 
on esitetty seitsemän ja niistä suurin osa 
sijoittuu samoille alueille kuin 
aikaisemmissakin suunnitelmissa, 
ainoastaan voimala 2 sijoittuu inventoinnissa 
tarkastettujen voimalapaikkojen 1 ja 2 välille.  

Satakunnan Museon näkemyksen mukaan 
arkeologinen selvitys on ollut riittävä, eikä 
sitä ole suunnitelmien vähäisistä muutoksista 
huolimatta tarpeen päivittää. Kaava-alueen 
koilliskulmassa sijaitsee suunnittelualueen 
ainoa kiinteä muinaisjäännös, Halkivahan 
keskiaikainen rajakivi 
(muinaisjäännösrekisterissä tunnuksella 
1000013345). Muinaisjäännös on merkitty 
kaavakartalle sm-1 kohdemerkinnällä. Siihen 
liittyvää määräystä museo esittää 
päivitettäväksi yleisesti käytössä olevaan 
muotoon ”Muinaismuistolailla (295/1963) 
rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, 
vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen 
kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista 
suunnitelmista on pyydettävä alueellisen 
vastuumuseon (Satakunnan Museo) 
lausunto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetään sm-1 kohdemerkinnän 
määräys kaavakartalle ja 
kaavaselostukseen lausunnon 
mukaisesti. 

L05 Liikenne- ja 
viestintävirasto  
Traficom 

 
Viestintäyhteydet on jo varsin hyvin otettu 
huomioon osayleiskaavan luonnoksessa, 
ohessa vielä viittaus asiaan liittyen. 
 
Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulisi 
ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden vaiku-
tukset radiojärjestelmiin. Tuulivoimaloiden on 
monissa tapauksissa todettu  
vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun maan-
päällisissä TV-lähetysverkoissa.  
Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös matka-
viestinverkkojen kentänvoimakkuuteen 
ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmä vaatii 
toimiakseen riittävää etäisyyttä  
tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas 
edellyttää täysin esteetöntä aluetta lähetti-
men ja vastaanottimen välillä. 
 
Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvai-
sia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää  
varmistaa, että TV- ja matkaviestinpalvelut 
sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös jat-
kossa riittävän häiriöttömästi. Pienilläkin 
muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa 

 

 

 

 

Täydennetään kaavaselostukseen 
kartta radio- ja TV-lähetinaseman 
signaalin peittoalueesta. 
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voi olla ratkaiseva merkitys alueen radiojär-
jestelmien toimintaan. Jo olemassa olevia 
TV- ja radiolähetysasemia ja raskaita, 200 - 
300 metrin korkuisia mastoja ei voida siirtää. 
Siksi eri osapuolten tulisi tehdä yhteistyötä jo 
tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyr-
kiä valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, 
ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai 
että ne ovat poistettavissa. 
 
On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta 
vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa 
oleviin radiojärjestelmien omistajiin lähialu-
eilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä on pi-
detty noin 30 kilometriä. Radiopaikannusjär-
jestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä tele-
operaattoreita tulisi aina informoida  
tuulivoimahankkeesta. 
 

L06 Etelä-Satakunnan 
ympäristölautakunta 

 
Ympäristölautakunta toteaa, että kaava-ai-
neistosta saa hyvän kuvan hankkeesta. 
Luontoselvitykset on laadittu melko hyvin, 
mutta ne ovat pääosin jo kuusi vuotta van-
hoja, mikä vähentää niiden arvoa. Kaava-
alueen sijainti on sellainen, että vaikutukset 
asutukseen maisemavaikutuksia lukuun otta-
matta ovat selvitysten mukaan vähäiset. 
Melu- ja välkevaikutukset asutukseen ovat 
suomalaisten tai kansainvälisten ohjearvojen 
alapuolella. Puutteena on, että melu- ja väl-
kevaikutusten selvityksiä ei ole liitetty kaava-
aineistoon, vaan niitä on ainoastaan referoitu 
kaavaselostuksessa. 
 
Hankkeessa rakennettava voimajohtoreitti on 
suositeltavaa rakentaa lyhyimmän vaihtoeh-
don mukaisesti olemassa olevien tie- ja säh-
kölinjojenvarteen metsäalueita mahdollisim-
man paljon välttäen.  
 
Ympäristölautakunta toteaa, että tuuliener-
gian käyttöönoton edistäminen on kannatet-
tavaa, mutta kääntöpuolena voi olla, että osa 
ihmisistä kokee tuulivoimaloiden maisema-
vaikutukset negatiivisina. 
 

Täydennetään luontoarvojen 
perusselvitystä syyskuussa 2021 
tehdyllä maastokäynnillä ja tulosten 
raportoinnilla. Tarkennetaan 
kaavaratkaisua niin, että otetaan 
selvityksen tulokset huomioon. 
Täydennetään kaava-aineistoon 
luontoselvityksen täydennyksen 2021 
tiedot. Lisätään kaavaselostukseen 
maininta, että Suomen 
metsäkeskuksen metsävaratietojen 
mukaan alueella ei esiinny metsälain 
10 § mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä. Tarkennetaan 
luontovaikutusten arvioinnit niin, että 
niissä otetaan huomioon vuoden 2021 
luontoselvityksen tiedot 

 

Sähkönsiirtoratkaisu on tarkentunut, ja 
se on suunniteltu toteutettavaksi 
maakaapeleilla. Fingridin Kolsi-Forssa 
110 kV voimajohtoon on tarkoitus liittyä 
johdonvarsiliitynnällä niin, että Fingridin 
voimajohdon itäpuolelle rakennetaan 
uusi sähköasema tätä varten.  

 

L07 Suomen Metsäkeskus  
Osayleiskaavan kaavakartan luonnoksessa 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi rajatut  
alueet (M) turvaavat kaava-alueella metsä-
elinkeinon harjoittamisen eivätkä rajoita  
alueen pääkäyttötarkoitusta.  
 
Voimaloiden voimajohtoreitit on syytä huomi-
oida jatkosuunnittelussa niin, että metsä-
pinta-alan väheneminen minimoidaan.  
Luonnoskartassa sähkönsiirto näyttääkin tu-
keutuvan olemassa olevaan tieverkkoon ja 
maakaapeliin, joten näin vältytään myös met-
säpinta-alan vähenemiseltä.  
 
Kaavaluonnoksessa ei ole esitetty kaava-
määräyksiä maa- ja metsätalousalueilla.  
Suomen metsäkeskus näkee hyvänä ja tär-
keänä, että näillä alueilla metsien käyttöä oh-
jataan metsälailla ja metsätalouden sertifioin-
nin mukaisilla metsänkäsittelymenetelmillä 
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eikä alueiden metsien käyttöön kohdistu ra-
joituksia metsätalouden harjoittamiselle.  
 
Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen 
mukaan alueella ei esiinny metsälain  
10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäris-
töjä. 
 

 

 

Täydennetään kaavaselostukseen, että 
Suomen metsäkeskuksen 
metsävaratietojen mukaan alueella ei 
esiinny metsälain 10 § mukaisia 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  

L08 Kokemäen kaupunki  
Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan 
lausunnon: 
 
1. Suunniteltu hanke sijoittuu maisemaan si-
ten, että sillä on puolivuosisatainen vaikutus 
Kokemäen keskustaajaman ja hankealueen 
välissä toimivien ihmisten elinoloihin. Koke-
mäen kaupunginhallitus katsoo, että kaava-
hankkeen tiedottaminen ja osallistaminen on 
ollut hyvin puutteellinen tuon alueen osallis-
ten osalta. Tästä syystä kaavahankkeen 
osallistamista on parannettava ja harkittava 
luonnoksen asettamista uudelleen nähtäville. 
 
2. Eteläisessä Satakunnassa sijaitsee valta-
kunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti 
arvokkaita tasaisia ja avoimia kulttuuri- ja 
luontoympäristöjä. Nykyajan tuulivoimalat 
ovat valtavan kokoisia ja suunniteltu hanke 
vaatii myös uusien voimalinjojen rakenta-
mista. Sen vuoksi hankkeessa toteutettavien 
rakenteiden maisemavaikutusta tulee arvi-
oida laajemmin kuin esillä olevassa aineis-
tossa on tehty. 
 
3. Kaava-aineiston tarkastelutasojen yhden-
vertaisuuteen tulee kiinnittää jatkovalmiste-
lussa erityistä huomiota. Useimmista tarkas-
teluista on rajattu pois vaikutusalueella sijait-
sevat Kokemäen, Huittisten ja Säkylän kes-
kustaajamat. Tämä on esimerkiksi havaitta-
vissa kaavaselosteen näkyvyysanalyysistä, 
kuva 10.1 s. 42.  Keskustaajamista ei ole laa-
dittu esimerkiksi havainnekuvia hankkeen 
vaikutusten arvioimiseksi. 

 

 

Kaavan osallistuminen, vuorovaikutus 
ja tiedottaminen on tehty MRL:n 
säännösten mukaisesti. 
Koronarajoitusten takia suunniteltua 
yleisötilaisuutta ei ollut mahdollista 
pitää. Kaavaehdotusvaiheessa 
pidetään yleisötilaisuus.  

 

 

Laaditaan kaavasta erillinen 
maisemaselvitys, joka liitetään kaava-
aineistoon.  

 

 

 

 

 

Täydennetään kaava-aineistoon 
kuvasovitteet myös Kokemäen, 
Huittisten ja Säkylän keskustaajamien 
kohdista ja tarkennetaan 
maisemavaikutusten arviointia näihin 
keskustaajamiin.  

 

 

 

Mielipiteet 

Nro Lausunto Sisältö Vastine 

M01 2 yksityishenkilöä Vastustan tuulivoimahanketta lähialueen 
asukkaille aiheutuvien mahdollisten 
terveyshaittojen vuoksi. – Peräkallion 
vakituinen asukas. 

Olen huolissani jakamattoman kuolinpesän 
kiinteistön arvon alenemisesta – täten 
vastustan tuulivoimahanketta tai 
vaihtoehtoisesti voimala-alueen siirtämistä 
kauemmaksi asutuksesta haittojen 
vähentämiseksi. – Perikunnan osakas 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Tuulivoimalat on sijoitettu niin, että 
asutuksen kohdalla melutason 
ohjearvot eivät ylity. Hankkeen 
läheisyydessä asuinkiinteistöjen 
kysyntä on hyvin vähäinen, jolloin 
niiden hinnan määritys ennen 
tuulivoimahankkeen tuloa on hyvin 
hankalaa, koska alueella on hyvin 
vähän vertailukelpoisia kauppoja, 
joiden perusteella kiinteistöjen hinta 
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pystyttäisiin määrittämään 
markkinalähestymistapaa käyttäen.  
Tuulivoimahanke voi vähentää 
asuinkiinteistöjen jo valmiiksi vähäistä 
kysyntää hankkeen lähialueella. 

 Yksityishenkilö 
perikunnan 
valtuuttamana 

 

Aluksi on hyvä todeta, että vasta nyt pääsen 
kommentoimaan hanketta, kun näen 
suunnitellut voimaloiden paikat. Toisaalta 
hankkeen vetäjä on keväällä 
paikallislehdessä todennut, ettei alueella ole 
kuin loma-asutusta, vaan täällähän on asuttu 
jo yli seitsemänkymmentä vuotta, mutta 
tähänkin tottuu, kuten siihen, että 
syksyisestä tuulivoimamittaustornista 
ilmoitettiin kaikille muille asukkaille ja 
maanomistajille ympäri maakuntaa, vaan 
meille ainoana asuttuna 
melumallinnusalueella asuvalle ei ilmoitettu.  

1.) Kyseinen voimala-alue tulisi kallioalueelle, 
joka on ilmeisesti rautapitoinen, päätellen 
kaivojen ruosteisesta vedestä sekä 
kokemuksesta, että salaman lyödessä tuolle 
alueelle, syntyy meillä varsin usein 
kodinkonevaurioita. Kiinteästä maaperästä 
johtuen ei ole tutkittu kyllin haitallisten 
infraäänten (alle 20 dB) kulkeutumista 
maaperässä.  

 

 

 

 

 

2.) Samoin ilmateitse siirtyvien äänten 
siirtymä huolettaa, etenkin talvella ja 
etelätuulisella säällä, josta suunnasta 
useimmiten tuulee. On sentään kyseessä 
seitsemän suurvoimalaa.  

3.) On erikoista, että alun perin suunniteltu 
melumallinnus (9x3MW) on sattumoisin 
metrilleen sama kuin nykyinen (7x6MW), 
vaikka teho on kasvanut peräti 55,56 %. 
Joku aina sanoo, että uudet voimalat ovat 
hiljaisempia, vaan ei varmasti näin paljoa. 
Edelleen voimalat ovat linjassa melko lähellä 
toisiaan ja tästä sekä linjan suuntaisesta 
tuulesta johtuvia turbolenttisia 
jättömeluhaittoja ei mallinnuksissa ole 
lainkaan huomioitu. 

4.) Etäisyydet nopeasti laskettuna  
Voimala 1 etäisyys 2400 m  
" 2 " 1600 m  
" 3" 3077m  
" 4 " 1723 m  
" 5 " 1815 m  
" 6 " 2554 m  
" 7 " 1508 m  
Siis yli puolet tosi isoista myllyistä alle 2 km. 
Ovat käsittämättömän lyhyitä. Valtakunnassa 
on melko yleisesti jo pienempienkin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tuulivoimaloiden tuottamat infraäänen 
äänenpainetasot ovat niin alhaisia, että 
niitä ei voi kuulla, eikä niillä ei ole 
vaikutuksia asutukseen. Ääni ei 
myöskään siirry maaperään. 
Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoimikunta teetti vuonna 2020 
valmistuneen selvityksen 
Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys, 
jonka tekivät Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy, 
Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Tutkimus sisälsi muun muassa 
kuuntelukokeita, joilla selvitettiin 
infraäänien vaikutusta. 
Kuuntelukokeisiin osallistuneet eivät 
havainneet infraääntä, eikä sen 
vaikutuksia todettu fysiologisissa 
mittauksissa. 

Kaavaluonnoksen melumallinnukset 
tehtiin YM:n ohjeen ”Tuulivoimaloiden 
melun mallintaminen, 
Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014” 
mukaisesti. Tuulivoimamelun ohjearvot 
eivät ylittyneet asutuksen kohdalla.  

Kaavaehdotuksesta poistetaan läntisin 
voimala. Tämä tilanteen mukaan 
laadittiin uusi melumallinnus, jossa 
käytettiin voimalatyyppiä, jonka 
lähtömelutaso on 106 dB (Siemens 
Gamesa SG-170 6,2MW). Tämänkään 
voimalatyypin osalta melutason 
ohjearvot eivät ylity asutuksen 
kohdalla. 

 

 

 

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on otettu 
huomioon tuulivoimamelun ohjearvot, 
jotka eivät ylity asutuksen kohdalla. 
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voimaloiden suojaetäisyys ollut 2 
km/voimala. Puhumattakaan useamman 
voimalan kertaavasta vaikutuksesta.  

5.) Välke tulee olemaan melkoinen ongelma 
tämän kiinteistön osalta. Kiertäähän aurinko 
päivän aikana kaikkien mainittujen 
voimaloiden takaa, joten samalle pihalle 
osuu samaan aikaan monen voimalan 
varjovälkkeet. Joskus on kuullut puhetta, että 
välkkeen vuoksi voimaloita voi pysäyttää. 
Vähänkin karttaa katsoessa huomaa, että 
tällöin niin suuri osa voimaloista olisi 
pysähdyksissä samanaikaisesti, ettei hanke 
olisi lainkaan kannattava.  

6.) Viestintäongelmat kasvavat. Käytämme 
Canal-digitalin palveluja. Lautanen on 
suunnattu juuri kohti voimala-aluetta. 
Alilähettimiä voi rakentaa, mutta varmaan 
tämän takia ei uutta satelliittia taivaalle 
lähetetä. Täällä korvessa ei liialti ole 
virikkeitä muutoinkaan. Herää huoli 
muutoinkin teleyhteyksistä, mitä ongelmaa ei 
ole vaivauduttu edes miettimään.  

 

 

7.) Havainnekuvat ovat varsin puutteelliset 
tästä paikasta katsottuna. Jossain oli 
erikoinen maininta, että puusto suojaa 
varjovälkkeiltä. Tämän perikunnan puusto 
alkaa olla päätehakkuuiässä. Jos/kun se 
piakkoin kaadetaan, ei tähän väliin jää kuin 
matalaa taimikkoa. Ei siis ole epäilystäkään 
usean myllyn todennäköisesti yht`aikaisesta 
välkkeestä ja liikevarjoista.  

8.) Alueen kiinteistöarvojen romahtaminen 
sekä peruskorjaamisen ja uusiorakentamisen 
mahdottomuus näin rasitteelliselle alueelle 
on seikka, joka edellyttäisi neuvotteluja. 
Vaikka hankkeen vetäjä juhlallisesti ilmoitti 
valtakunnallisessa lehdessä, että asukkaiden 
kanssa on neuvoteltu ja tullaan 
neuvottelemaan. Ei ole näkynyt. Nämä 
arvokysymykset koskevat ainakin koko 
Peräkallion ja Rajaojan kylää. 

Johtopäätöksiä ja ehdotelmia:  

1.) Hanke keskeytetään epämielekkäänä 
ainakin toistaiseksi, kunnes kaikkiin näihin 
sekä myöhemmin ilmeneviin ongelmiin 
saadaan vastaus.  

2.) Ainakin voimalat 2,4,5 ja 7 hylätään tai 
siirretään huomattavan paljon taaksepäin. 
Ovat myös siiven pituuteen nähden 
huomattavan lähellä tietä, mahdolliset 
lapakatkeamiset ja jään lentäminen on 
mielestäni suurempi riski, mitä selostus 
antaa ymmärtää.  

 

3.) Edelleen on rakennuttajaa syytä 

 

 

Lisätään kaavaan seuraava 
kaavamääräys: ”Alueen suunnittelussa 
ja toteutuksessa on otettava huomioon 
voimaloiden varjostusvälkkeen 
vaikutus ympäristön asuin- ja 
lomarakennuksiin. Voimaloiden pitää 
olla teknisesti säädettävissä ja 
pysäytettävissä niin, että ne eivät 
aiheuta merkittäviä välkevaikutuksia 
asutukseen tai loma-asutukseen.” 

 

Asutuksen kohdalta tarkasteltuna 
tuulivoimalat tulevat niin vähän 
horisontin yläpuolelle, että ne eivät 
vaikuta satelliittiantennin toimintaan. 
Kaavaselostuksessa on tarkasteltu 
alueen radio- ja TV-signaalien 
peittoalueita. On mahdollista, että 
voimalat voivat vaikuttaa TV-kuvaan 
hankealueen kaakkoispuolella, mutta 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia TV-, 
radio- ja puhelinsignaaleihin ei arvioida 
koituvan.  

 

Kaavan aloitusvaiheessa pidettiin 
viranomaisneuvottelu, jossa sovittiin 
havainnekuvien tarkastelukohdat. 

Hankealueesta pohjoiseen sijaitsevan 
Peräkallionkylän avoimimmalta 
kohdalta on laadittu havainnekuva.  

 

 

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on otettu 
huomioon tuulivoimamelun ohjearvot, 
jotka eivät ylity asutuksen kohdalla. 
Asuinkiinteistöjen hinta riippuu 
kysynnästä, joka on 
tuulivoimahankkeesta riippumatta 
vähäinen hankealueen läheisyydessä. 
Toteutuneiden asuinkiinteistöjen 
kauppa on tällä alueella niin vähäinen, 
että niiden nykyistä hintaa ei pysty 
määrittämään 
markkinahintalähestymistapaa 
käyttäen. Tuulivoimahanke voi 
vähentää asuinkiinteistöjen jo valmiiksi 
vähäistä kysyntää hankkeen 
lähialueella.  

 

Tuulivoimaloiden sijoittamisessa on 
otettu huomioon Liikenneviraston ohje 
8/2012 Tuulivoimaloiden 
rakentamisesta liikenneväylien 
läheisyyteen, jonka mukaan 
voimaloiden etäisyys maantiestä 
(keskiviivasta) on vähintään 300 m. 
Varmistetaan tv-alueden rajaukset niin, 
että voimaloita ei voi sijoittaa tuota 
lähemmäksi.  

Melumallinnukset on tehty YM:n ohjeen 
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velvoittaa esille tulleisiin parannuksiin / 
korjauksiin ennen hankkeen mahdollista 
etenemistä. Erityisen tärkeää on saada 
puolueettoman tahon tekemä ja 
rakennuttajan kustantama ennakoiva uusi 
realistinen melumittaus mahdollisimman 
pian, jotta siihen saadaan myös talven 
vaikutus ja toki muutkin vuodenajat. (Toistan, 
että nyt esitelty on tismalleen sama, joka oli 
tehty aikanaan lähes teholtaan puolta 
pienemmille voimaloille).  

Oheisen ja ainoan julkaistun 
melumallinnuksen mukaan haitta ( clean 
blade-lavoilla) meillä olisi 35 dB, kun 
yhdenkin myllyn lähtöarvo on ainakin n. 107 
dB ja myllyjä on monta vierekkäin ja siitäkin 
johtuva turbolenssivaikutus huomioden sekä 
jälleen mainittuna, että jopa neljä voimalaa 
on kahden kilometrin säteen sisällä. 
Valtionneuvoston asetuksen yöajan 
ohjearvokin on vain 40 dB. (Muistan 
lukeneeni, että sosiaali- ja terveysministeriön 
asumisterveysasetuksen sisämelutaso 
tuulivoima-alueella saa nukkumiseen 
käytettävässä tilassa olla yhden tunnin 
keskiarvotasolla 25 dB klo 22-07 välisenä 
aikana.) 

 

Samalla tavalla kuin Huittisten Taraskalliolle 
suunnitellussa ja nyt kaatuneessa 
hankkeessa myös Korpilevonmäen 
hankkeessa tuulivoimalat on sijoitettu aivan 
liian lähelle toisiaan. Virheellinen sijoittelu 
lisää tuulivoimaloista aiheutuvaa 
turbulenttista melua ja aiheuttaa 
tuotantohäviötä. Korpilevonmäki ei ole 
sopiva paikka tuulivoimaloille, minkä vuoksi 
me lähiasukkaina vaadimme ja tulemme 
jatkossa vaatimaan, että hanke päätetään jo 
nyt perua kokonaisuudessaan.  

4.) Jo tässä vaiheessa olisi, mikäli mielestäni 
tätä epämielekästä hanketta päätetään 
jatkaa, rakennuttaja sitoutettava 
korvausvelvolliseksi, jos haitat osoittautuvat 
esityksessä kerrottua suuremmiksi. Meille 
tästä hankkeesta aiheutuvat haitat ovat 
suuremmat, kuin kenellekään muulle. 

”Tuulivoimaloiden melun 
mallintaminen, Ympäristöhallinnon 
ohjeita 2/2014” mukaisesti. 

 

 

 

 

 

Kaava-aineistoon on täydennetty 
meluselvitys. Sen perusteella 
asutuksen kohdalla ei ylitetä 
tuulivoimaloiden ulkomelutason 
ohjearvoa (VNa 1107/2015), joka on 
yömelun osalta 40 dBA. Myös 
sisämelun taso alittaa selvästi STM:n 
ympäristöterveysasetuksen sisämelun 
toimenpiderajat. 

M03 MTK-Köyliö MTK-Köyliö ajaa paikallisten Maa- ja 
Metsätalous tuottajien etuja Säkylän 
kunnassa.  

Tuulivoimahankkeen vaikutus MTK-Köyliön 
jäsenten elinkeinon harjoittamiseen tulee 
selvittää. Lintu,lepakko, yms selvityksiä 
aineistossa oli, mutta tuotanto eläimistä ei 
ollut minkäänlaista mainintaa.  
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Maatalouselinkeinon ollessa merkittävää 
alueella MTK-Köyliö tulisi lisätä hankkeen 
osalliset listaan, sekä mahdollisiin tahoihin, 
jotka saavat tietoa hankkeen etenemisen eri 
vaiheissa.  

Edyllytämme, että hankkeen vaikutukset 
maatalous elinkeinoon tulee selvittää ja 
erityisesti kotieläintuotanto ja ulkona 
laiduntavat eläimet. Oletettavasti ja 
kyselytytkimuksiin perustuen jonkinlainen 
vaikutus on todettavissa 10,5km etäisyydelle 
voimalasta. Lähde Maaseudun 
tulevaisuuden artiikeli. Selvityksessä tulee 
kuulla paikallisia kotieläintuottajia.  

Edellytämme, että kunnalla on mahdollisuus 
reagoida myöhemmin, jos välke, varjot, ääni 
tai heijastukset aiheuttavat ongelmia karjalle, 
esimerkiksi sammuttamalla myllyt tilapäisesti.  

Tulevan Maakaapeloinnin osalta 
maanomistajien vaatimukset on huomioitava 
reittiä suunniteltaessa ja haitat korvattava 
täysimääräisesti.  

Esitämme myös huolen asuntojen ja 
maatilojen arvon mahdollisesta alenemisesta 
alueella, asumisviihtyvyys huomioiden. 

 

Lisätään kaavaselostukseen MTK-
Köyliö hankkeen osallisten listaan 

 

 

Järjestetään yhteinen 
keskustelutilaisuus MTK-Köyliön ja 
kotieläintuottajien kanssa (24.11.2021), 
jossa käydään läpi mahdollisia 
vaikutuksia kotieläintuotantoon. 
Täydennetään kaavaselostukseen 
kohta Vaikutukset kotieläintuotantoon 
ja ulkona laiduntaviin eläimiin. 

 

 

 

Luonnosvaiheen jälkeen sähkönsiirto 
on päätetty toteuttaa maakaapeleilla, 
joka sijoitetaan valtatien viereen 
tiealueen reunaan, jossa siitä aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittaa myös 
maanomistajille. 

M04 Maa- ja 
metsätalousyhtymä  
4 yksityishenkilöä 

Maa ja metsätalousyhtymä XX, YY, ZZ ja 
WW osakkaat olemme huolissamme 
Korpilevonmäen tuulivoimaloiden 
aiheuttamista haitoista yhteen Satakunnan 
harvoista yhtenäisistä korpialueista. Jos 
Korpilevonmäen tuulivoimalat rakennetaan, 
em. korpialue on käytännössä pilattu.  

Yhtymän omistaman Tourula tilan alueella on 
luonnontilassa oleva puroalue Tourunkoski, 
joka on luonnonsuojelualuetta. Tämä 
luonnonsuojelualue on todella olemassa, 
vaikka selvitystiedoissa epämääräisesti 
viitataan, että sellainen saattaa olla. 
Luonnontilassa oleva puroalue on määritelty 
hakkuukieltoon. Jos hanke toteutuu niin 
luonnonsuojelualue menettää merkityksensä 
melu ja valovälkkeen johdosta. Hankeen 
toteutuessa tulemme yhtymän osakkaana 
vaatimaan luonnonsuojelualueen 
lopettamista ja hakkuukiellon poistamista.  

 

Peräkalliontien varressa olevat lähimmät 
asuinrakennukset ovat linnuntietä n. 1,5 km 
päässä, joten voimaloiden aiheuttama melu, 
valovälke ja maisemahaitta on merkittävä.  

 

 

 

Yhtymän osakkaiden jälkikasvulla tuntuu 
myös olevan halua rakentaa vapaa-ajan 
asuntoja Tourula tilan alueelle ja siten päästä 

 

 

 

 

 

 

Tourunkoski ei ole luonnonsuojelulain 
perusteella perustettu suojelualue, 
mutta se on todennäköisesti metsälain 
10 §:n mukainen erityisen tärkeä 
elinympäristö, joihin kuuluvat mm. 
luonnontilaisten purojen välittömät 
lähiympäristöt. Metsän peitteisyyden 
takia tuulivoimalat eivät näy 
Tourunkoskelle. Tuulivoimalat eivät 
myöskään vaikuta kosken veden 
virtaamaan. Rakentamisen aikana 
saattaa kulkeutua kiintoainesta 
pintavesiin, mutta vaikutus on 
vähäinen. Tuulivoimalat eivät siten 
vaikuta Tourunkosken luontoarvoihin. 

Hankkeen melumallinnuksen mukaan 
asuinrakennusten kohdalla ei ylitetä 
tuulivoimaloiden ulkomelutason 
ohjearvoa (VNa 1107/2015), joka on 
yömelun osalta 40 dBA. 

Lisätään kaavaan seuraava 
kaavamääräys: ”Alueen suunnittelussa 
ja toteutuksessa on otettava huomioon 
voimaloiden varjostusvälkkeen 
vaikutus ympäristön asuin- ja 
lomarakennuksiin. Voimaloiden pitää 
olla teknisesti säädettävissä ja 
pysäytettävissä niin, että ne eivät 



Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavaluonnos, Säkylän kunta  14 (19) 
  
Sitowise Oy, Timo Huhtinen  14.12.2021 
 

nauttimaan ja vaeltamaan korpimaisemien 
rauhassa. 

aiheuta merkittäviä välkevaikutuksia 
asutukseen tai loma-asutukseen.” 

M05 Yksityishenkilö 
 

Jos hanke toteutuu omistamallani maa-
alueella sijaitseva Leväyskallioiden 
luonnonsuojelualue menettää merkityksensä. 
Alue luovutettu luonnonsuojelualueeksi ilman 
vastiketta. Jos suunnitelma toteutuu tulen 
vaatimaan luonnonsuojelualueen purkua. 
Voimalat aiheuttavat luonnonsuojelualueelle 
melu- ja välkehaitan.  

 

Kaavaselostuksessa kohdassa 4.9.3 
mainitaan, ettei alueilla sijaitse 
luonnontilaisia puroja. Sonnilanjoki on 
luonnontilainen puro ja halkoo kaavoitetun 
tuulivoimala alueen. Sonnilanjoen ranta-
alueilla hakkuurajoitus. Huomioitava että 
Sonnilanjoessa asuu harvinaiset 
euroopanmajava ja saukko kannat.  

Olen osakkaana myös Tourulan tilan maa-
metsätalousyhtymässä ja jälkikasvullani on 
ollut ajatuksena rakentaa alueelle. 
Voimalahanke tekee alueesta 
rakennuskelvottoman. 

Levähdyskallioiden länsipuolella on 
Uolevin yksityinen suojelualue. 
Levähdykalliot ei ole suojelualue, mutta 
se on voi olla metsälain 10 §:n 
mukainen erityisen tärkeä 
elinympäristö, joihin kuuluvat mm. 
karukkokankaita puuntuotannollisesti 
vähätuottoisemmat kalliot. 
Tuulivoimaloilla ei ole vaikutusta 
Levähdyskallioiden luontoarvoihin, 
eivätkä tuulivoimalat näy alueelle 
metsän peitteisyyden takia.  

Kaava-alueella Sonnilanjoki ei ole 
luonnontilainen puro. Tuulivoimaloiden 
rakentamisaikana kiintoainesta saattaa 
kulkeutua pintavesiin, mutta vaikutus 
veden laatuun on vähäinen, eikä se 
vaaranna alajuoksun luontoarvoja.  

 

Tuulivoimaloiden ääni rajoittaa 
asuinrakentamista valtatien 
pohjoispuolella noin 500 metrin 
etäisyydelle valtatiestä, jossa myös 
liikenteen äänet kuuluvat. Tuon alueen 
ulkopuolella tuulivoimalat eivät rajoita 
uusien asuin- tai lomarakennusten 
rakentamista.  

M06 Yksityishenkilö 
(Tourulan tila) 
 

Ei huomautettavaa. Merkitään tiedoksi. 

M07 Yksityishenkilö 
 

Voimala on kokoluokaltaan niin suuri ettei 
todellisista haitoista ole varmuutta lähistön 
asukkaille ja luonnolle. 

Infraäänen kantautuminen asuinalueille, 
426W teho ei synny ilman ääntä? 

Langattoman datasignaalin toimivuus? 

Välke, vähemmän voimaloita/pienemmät. 

Maisema, näkymää hallitsee 7 voimalaa. 

Miten on aiottu korvata haitat asukkaille? 

Kiinteistöjen arvot laskevat ja varsinkin 
ostajat häviää. 

Kaava-aineistoon on täydennetty 
meluselvitys. Sen perusteella 
asutuksen kohdalla ei ylitetä 
tuulivoimaloiden ulkomelutason 
ohjearvoa (VNa 1107/2015), joka on 
yömelun osalta 40 dBA. Myös 
sisämelun taso alittaa selvästi STM:n 
ympäristöterveysasetuksen sisämelun 
toimenpiderajat. 

Tuulivoimaloiden tuottamat infraäänen 
äänenpainetasot ovat niin alhaisia, että 
niitä ei voi kuulla, eikä niillä ei ole 
vaikutuksia asutukseen. 
Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoimikunta teetti vuonna 2020 
valmistuneen selvityksen 
Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys, 
jonka tekivät Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy, 
Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Tutkimus sisälsi muun muassa 
kuuntelukokeita, joilla selvitettiin 
infraäänien vaikutusta. 
Kuuntelukokeisiin osallistuneet eivät 
havainneet infraääntä, eikä sen 
vaikutuksia todettu fysiologisissa 
mittauksissa.  

Asuinkiinteistöjen hinta riippuu 
kysynnästä, joka on 
tuulivoimahankkeesta riippumatta 
vähäinen hankealueen läheisyydessä. 
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Toteutuneiden asuinkiinteistöjen 
kauppa on tällä alueella niin vähäinen, 
että niiden nykyistä hintaa ei pysty 
määrittämään 
markkinahintalähestymistapaa 
käyttäen. Tuulivoimahanke voi 
vähentää asuinkiinteistöjen jo valmiiksi 
vähäistä kysyntää hankkeen 
lähialueella.  

M08 Yksityishenkilö 
 

Vastustan kaavamuutosta Korpilevonmäelle 
suunnitellusta Tuulivoimalahankkeesta. Koen 
selvityksen tehnyttä yhtiötä Sitowise oy:tä 
osittain esteelliseksi. Yhtiön toimitus johtaja 
Pekka Eloholma vaikuttaa monessa 
Tuulivoimaa puoltavassa toiminnassa. 
Sitowise oy:n selvityksessä annetaan liian 
vähättelevä kuva voimalan 
haittavaikutuksista, osittain myös erheellisiä 
kuten havainnekuvissa.  

Tilanne on suurelta osalta muuttunut 
ensimmäisestä suunnitelmasta, kuten 
voimaloiden koko.  

Vaadin ensisijaisesti kaavoituksen 
lopettamista tai ainakin siirtämistä kunnes 
saadaan luotettava arvio Tuulivoimapuiston 
hyödyistä ja haitoista. 

Säkylän kunta tekee kaavaan liittyvät 
päätökset. Muut tahot eivät voi olla 
esteellisiä kaavoitukseen liittyen.   

 

Kaavaselostuksessa on kuvattu 
hankkeen vaikutukset. Mielipiteissä ja 
lausunnoissa voi tuoda esiin, miltä osin 
vaikutusten arviointi on erheellistä.  

M09 Yksityishenkilö 
 

Huomautukseni Huittisten ja Säkylän 
virkistysalueiden käyttäjänä ja 
luontokuvaajana.  

Hankealue sijaitsee kansainvälisesti 
tärkeiden IBA-lintualueiden Puurijärvi-Isosuo 
ja Köyliönjärvi-Pyhäjärvi välissä. Keskeisellä 
isojen muuttolintujen päämuuttoreitillä (esim. 
merikotka ja kurki). 
Tuulivoimaosayleiskaavan muuttolinnustoon 
liittyvät selvitykset ja johtopäätökset 
pohjautuvat lyhyeen seurantaan. IBA-
alueiden etäisyys toistaan on n. 10 km ja 
välissä olevan linnustolle vaarallisen 
tuulivoima-alueen leveys n. 4km. 
Selvityksessä tulisi huomioida alueelta 
aikaisemmin tehdyt kattavammat 
muuttolintuselvitykset esim.  

http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitt
o.fi/files/tiedostot/vmk_ehdotus2/linnustorapo
rtit/Isojen%20lintujen%20muuttoreitit%20Sat
akunnassa_nettilaatu.pdf    

https://tiedostot.birdlife.fi/alueet/maali/sataku
nta-maali-raportti.pdf  

https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/paamuutt
oreitit/  

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/puur
ij%C3%A4rvi-isosuo-wetlands-iba-finland  

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/k%
C3%B6yli%C3%B6nj%C3%A4rvi-and-
pyh%C3%A4j%C3%A4rvi-lakes-iba-finland  

Päiväpetolintujen kuolleisuuden on havaittu 
olevan suurempaa korkeudeltaan ja 

 

 

 

Hankkeesta on tehty riittävät kevät- ja 
syysmuuttoselvitykset. Seurannan 
perusteella Korpilevonmäen 
tuulivoimapuiston voidaan katsoa 
olevan tavanomaisen tai heikon 
kevätmuuttoreitin varrella, ja  
tavanomaista paremman 
syysmuuttoreitin varrella. Seurantojen 
perusteella kaava-alueen länsipuolella 
sijaitseva Köyliönjärven alue on hyvin 
merkittävä seudullinen muuttoreitti 
toisin kuin kaava-alue.  

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 
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roottorien kooltaan suuremmissa 
tuulivoimaloissa (Thelander, Smallwood & 
Rugge 2003; De Lucas ym. 2008). Lisäksi 
tuulivoimaloiden lentoestevalojen on havaittu 
houkuttelevan lintuja, tämä on erittäin 
vahingollista kyseisellä alueella.  

Vaikutuksia kansallispuistoon ja IBA-alueisiin 
ei ole riittävästi selvitetty.   

1. Matalan Ilta- ja aamuauringon 
aiheuttamaan välkettä suojelualueiden 
suuntaan.  

2. Matalataajuisen värähtelyiden vaikutuksia 
IBA-alueiden linnuston pesintään ja 
käyttäytymiseen.  

3. Vaikutuksia kansallispuiston 
biodiversiteettiin pitkällä aikavälillä. Kaavan 
selvityksissä nämä vaikutukset (1-3) on 
kumottu selvityksissä yleisillä 
johtopäätösoletuksilla. 

 
Hankealueelta otetusta ilmakuvasta on 
selkeästi havaittavissa Kansallispuiston 
läheisyys 

Jo maaseutukaavan valmistelun aikaan 
hankealue kuului susien ja Satakunnassa 
harvinaisen maakotkan reviirialueeseen. 
Hanke tulee vaikuttamaan alueen 
susipopulaation reviiriin ja saattaa siirtää 
reviirin kokonaan 
Huittisten/Kokemäen/Sastamalan puolelle tai 
muille tiheämmin asutuille alueille esim. 
Porin suuntaan. Tuulivoima-alueen koko ei 
vaikuta peto- ja saaliseläinten siirtymiseen 
vaan syynä ovat tuulivoimalat. KHO:n 
uusimpien päätösten mukaisesti susien 
pesintäreviireille ei saa rakentaa tuulivoima-
alueita. Vetoamalla tuulivoimala-alueen 
pieneen kokoon susien reviirin verrattuna ei 
ole KHO:n mukaan riittävä peruste 
tuulivoimaosayleiskaavan sallimiseksi.    

Korpilevonmäen tuulivoimala-alue sijaitsee 
Puurijärven ja Isosuon kansallispuiston 
läheisyydessä (3,5 km) sekä 
valtakunnallisesti arvokkaassa Huittisten 
Kokemäenjoen tärkeimmässä 
maisemasuunnassa. Voimalat tulevat siis 
aiheuttamaan kansallispuiston, 
Kokemäenjoen ja Ripovuoren maisemaan 
pysyvän vaurion. Ympäristöhallinnon 
ohjeiden mukaan tuulivoimarakentamiselle 
soveltumattomia alueita ovat sellaiset paikat, 
joista aiheutuu haittaa valtakunnallisesti 

 

 

 
Hankkeesta on tehty riittävät 
linnustoselvitykset.  

Kaava-alueen etäisyys suojelualueille 
on niin pitkä, että välkettä ei niihin 
kohdistu.  

Tuulivoimaloiden äänitasot, myös 
matalataajuinen ääni, on niin alhainen, 
että sillä ei ole vaikutuksia linnuston 
pesintään kaava-alueen ulkopuolella. 

Kun tuulivoimaloilla ei ole merkittävää 
vaikutusta kansallispuiston linnustoon, 
eikä ole olemassa mitään 
vaikutusketjua, jonka perusteella 
tuulivoimalat voisivat vaikuttaa 
kansallispuistoin biodiversiteettiin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoituksen yhteydessä on tehty 
selvitykset susiin ja maakotkaan 
liittyen. Kaava-alueella ei ole susien 
pesintäpaikkoja, eikä maakotkasta ollut 
yhtään havaintoa seurannan aikana. 
Täydennetään kaavaselostukseen 
tietoja tuulivoimahankkeen ja ihmisen 
toiminnan vaikutuksista susiin. 
Täydennetään kaava-aineistoon tietoja 
maakotkan esiintymisestä hankealueen 
läheisyydessä. 

 

 

 

 

 

 

Laaditaan kaavaan maisemaselvitys ja 
tarkennetaan kaavaselostukseen 
maisemavaikutusten arviointia. 
Tuulivoimalat sijaitsevat metsäisellä 
alueella kohtuullisen kaukana 
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arvokkaille maisema-alueille, 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin ja 
luonnonsuojelualueille. Ottaen huomioon 
voimaloiden kokoluokan, etäisyydet eivät 
estä maisemavaurion syntymistä. 
Taustamaiseman tuleva muutos vaikuttaa 
maakunnallisesti arvokkaaseen 
maisemakokonaisuuteen merkittävästi ja 
siten laskee alueen maisemallista 
kulttuuriperintö- ja virkistysarvoa 
merkittävästi.  

Ripovuorelta Kokemäenjokilaakson 
avautuma näkymä on ehkä Satakunnan 
tärkein kansallismaisema. Ripovuorelta 
avautuva maisema on tärkein yksittäinen 
tekijä siihen, että Kokemäenjokilaakson 
kulttuurimaisemat on mukana 156:n 
valtakunnallisesti arvokaan maisema-alueen 
joukossa. Esim. Aino Voipion Huittisissa 
kirjoittama ja 1912 julkaistu Satakunnan laulu 
on saanut innoituksensa Ripovuorelta 
avautuvasta joki- ja peltonäkymästä.  
Ripovuori sijaitsee lähes samalla korkeudella 
Korpilevonmäen hankealueen kanssa, joten 
puusto suojaa torneista noin 30 metriä, loput 
1XX metriä näkyvät taivasta vasten ja 
pyörivät roottorit kokonaan.  Kaavan 
mahdollisen hyväksymisen jälkeen vasta 
rakennuslupavaiheessa selviää, millaiset 
tuulivoimalat voimalayhtiö haluaa rakentaa. 
Kaavaan rajaukset tulee määrittää tarkasti 
ympäristöön sopiviksi maksimi 
meluarvoineen. Tornien korkeus voi olla jopa 
yli 200 m. Suuri häiriötekijä yli 150 m 
torneissa on kirkkaat vilkkuvat 2x50 000 tai 
1x100 000 cd:n lentoestevalot ja ne näkyvät 
jopa 50 kilometrin etäisyydelle. Korkeat tornit 
joudutaan aina varustamaan Trafin 
määräämillä värikkäillä päivämerkinnöillä 
ja/tai punaisilla lentoestevaloilla. 
Tuulivoimalat tulevat aiheuttamaan 
Ripovuoren kansallismaiseman 
pääsuunnassa merkittävän ja pysyvän 
maisemavaurion.   

Satakunnan maakuntakaavan suunnittelun 
aikaan (2013) voimaloiden 
haitallisuuslausuntojen lähtökohtana oli sen 
aikaiset voimalat alle 100 metrin 
korkeuskokoluokassa. Nykyisten teollisen 
kokoluokan voimaloita ei tulisi lainkaan 
harkita tai rakentaa Puurijärven-Isosuon 
tuntumassa lepäilevien kurkien ruokailu- ja 
yöpymisalueiden lähialueille ja muuttoreitille. 
Maakuntakaavan valmistelussa useat 
lausunnonantajat, kuten Museovirasto, 
Satakunnan Museo, Varsinais-Suomen ELY-
keskus esittivät Korpilevonmäki poistamista 
vaihemaakuntakaavan ensimmäisestä 
ehdotuksesta Köyliönjärven 
valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-
alueelle kohdistuvien maisemallisten 
vaikutusten vuoksi, koska valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden mukaan 
valtakunnallisesti merkittävillä maisema-
alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden 
historialliseen kehykseen.   

arvokkaista maisema-alueista. 
Voimalat näkyvät arvokkailta maisema-
alueilta aukeiden paikkojen takaa, 
mutta etäisyys voimaloihin on niin 
suuri, että vaikutus maisemaan ei ole 
merkittävä. 

 

 

 

Tuulivoimalat on mallinnettu 
kaavaselostuksessa esitettyihin 
havainnekuviin kaavan mahdollistaman 
maksimikorkeuden mukaisina. 
Kaavakartalla on osoitettu tv-alueet, 
joiden sisään tuulivoimalat lapoineen 
on sijoitettava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuulivoimalat on mallinnettu 



Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavaluonnos, Säkylän kunta  18 (19) 
  
Sitowise Oy, Timo Huhtinen  14.12.2021 
 

Sitowisen tekemissä selvityskuvissa 
maisemavaikutukset on luonnosteltu kuviin 
pienemmillä voimaloilla, koska esim. 
Huittisissa oleva Pahkiovuoren tuulivoimalat 
(k120m) näkyvät maastossa vaikuttavammin 
etäisyydet huomioiden, kuin selvityksen 
kuvissa olevat ”270” m korkeat. 
Maisemakuvaselvityksiä ei ole siis tehty 
270m korkeiden voimaloiden mittasuhteiden 
mukaisesti. Selvityksessä on lisäksi useita 
muitakin virheitä.       

Usean lähikunnan alueelle näkyvät voimalat 
(Säkylä, Eura, Kokemäki, Huittinen) laskevat 
alueiden vetovoimaisuutta ja kiinteistöjen 
hintoja.    

Huomautan myös, että 
tuulivoimaosayleiskaavaan olisi rajattava 
voimaloiden maksimikorkeudeksi 80 metriä 
ja voimaloiden lukumääräksi ”Akaan-mallin” 
mukaisesti 0 kpl.  Tai toimia samoin kuin 
Huittisissa ja todeta, että 
tuulivoimarakentaminen alueelle ei ole 
sovitettavissa yhteen lähialueen muun 
maankäytön kanssa, eikä kaavoituksen 
jatkamiselle ole siten edellytyksiä 
Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:n, 39 §:n ja 
77 b §:n perusteella.  

Alla luonnoskuva, josta selviää hyvin 
haitallinen vaurio 
Ripovuoren/Kokemäenjoen/Karhiniemen 
valtakunnallisesti arvokkaaseen 
kansallismaisemaan. Kuva ei kerro 
kokonaishaittaa, joka aiheutuu pyörivistä 
roottoreista ja vilkkuvista lentoestevaloista. 
Kuvassa voimalat on suhteutettu korkeuden 
ja häivytetty etäisyyden suhteen lähelle 
todellista 270m kokoa ja vaikutusta. 
Huittisten Karhiniemelle näkyvät erittäin 
hyvin noin 3x pienempi voimala 
Sastamalassa (etäisyys 9km) ja 
Pahkiovuoren voimalat Huittisissa (etäisyys 
6km). 

 

Lisäys: 

Pyydän lisäämään 21.2.2021 lähettämääni 
huomatukseen Säkylän kunnanhallitukselle 
liitteenä olevan professori emeritus Kimmo 
Suomen selvitysraportin (Katsaus 
tutkimuksiin tuulivoiman infraäänen 
haitallisista vaikutuksista terveyteen).  

Tästä selvityksestä löytyvät tieteelliset 
perusteet tuulivoimaloiden haitallisuuteen 
luonnonsuojelu- ja IBA-alueiden eläimistölle 

kaavaselostuksessa esitettyihin 
havainnekuviin kaavan mahdollistaman 
maksimikorkeuden mukaisina.  

 

 

 

 

Tuulivoimaloiden alue on osoitettu 
maakuntakaavassa, jossa on sovitettu 
yhteen eri maankäyttömuotoja.  

Asuinkiinteistöjen hinta riippuu 
kysynnästä, joka on 
tuulivoimahankkeesta riippumatta 
vähäinen hankealueen läheisyydessä. 
Toteutuneiden asuinkiinteistöjen 
kauppa on tällä alueella niin vähäinen, 
että niiden nykyistä hintaa ei pysty 
määrittämään 
markkinahintalähestymistapaa 
käyttäen. Tuulivoimahanke voi 
vähentää asuinkiinteistöjen jo valmiiksi 
vähäistä kysyntää hankkeen 
lähialueella. 

Mielipiteessä esitetty mallinnuskuva ei 
ole totuudenmukainen. 
Kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty 
havainnekuvat tarkalla resoluutiolla. 
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sekä tietysti Säkylän ja muiden lähikuntien 
asukkaille.  

Vuonna 2020 THL:n julkaisema selvitys 
tuulivoiman vaarattomuudesta ei selvityksen 
mukaan täytä tieteellisen tutkimuksen 
kriteerejä ja on harhaanjohtava.  

"Tieteellinen johtopäätös em. tutkimuksesta 
esitetyn perusteella on: Käytetyillä 
tutkimusaineistoilla eikä -metodeilla voida 
osoittaa sen enempää sitä, aiheutuuko 
tuulivoimasta infraäänen vuoksi 
terveysongelmia vai ei. Tutkimuksen tulokset 
ovat ristiriidassa tässä katsauksessa 
esitettyjen kansainvälisten ja suomalaisten 
tutkimushavaintojen kanssa." 
--- 

"Maailman terveysjärjestön {WHO} ohjeiden 
mukaan pienitaajuisesta äänestä ja 
infraäänestä on tullut vakava 
ympäristöongelma, joka voi johtaa 
sairauteen ja kuolemaan."  
--- 

”Suomen erityisongelmana on myös se, että 
tänne sijoitetaan yhä suurempia ja 
tehokkaampia tuuliturbiineita, joita ei ole 
vielä pystytetty mihinkään muualle. Suomi on 
siis eräänlainen koelaboratorio kaikista 
suurimmille tuulivoimaloille ilman kattavaa 
tutkimusta.” 
--- 

”Infraääni aiheuttaa terveydellisiä ongelmia 
pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksina. lnfraäänen 
ja muiden tekijöiden kuten pienitaajuisten 
äänten sekä esimerkiksi maanvärähtelyn 
yhteisvaikutukset ovat aihepiiri, jota 
Suomessa ei ole tutkittu juuri lainkaan.” 

 

Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoimikunta teetti vuonna 2020 
valmistuneen selvityksen 
Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys, 
jonka tekivät Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy, 
Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Tutkimus sisälsi muun muassa 
kuuntelukokeita, joilla selvitettiin 
infraäänien vaikutusta. 
Kuuntelukokeisiin osallistuneet eivät 
havainneet infraääntä, eikä sen 
vaikutuksia todettu fysiologisissa 
mittauksissa. 

 


