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Valitus 
Ronja Anttosen valitus

Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. Päätöksen täytäntöönpano on keskey-
tettävä.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marika Uimaluodon nopea kokoustekniikka 
ei ole ollut hyvän kokoustekniikan mukaisia. Anttonen on viittomakielinen 
Merikarvian asukas ja hänellä oli kaksi viittomakielen tulkkia kokouksessa. 
Kunnanvaltuutetuilla, yleisöllä ja viittomakielen tulkeilla oli vaikeuksia 
pysyä mukana kokouksen kulussa. 

Valtuuston pöytäkirjassa ilmeni kokouksen jälkeen virheitä, jotka Merikarvian 
kunnanhallitus korjasi itseoikaisuna. Virhe koski kunnanvaltuutetun Jukka 
Anttilan nimen puuttumista äänestystuloksissa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston jäsen Juhani Kotiranta on jää-
vännyt itsensä Korpi-Matin kaava-asian käsittelystä kunnanvaltuustossa. Hal-
linto-oikeuden on tutkittava, onko hänellä ollut oikeus osallistua päätöksente-
koon muiden tuulivoimapuistojen osalta.

Jorma Ratalan, Tero Ratalan, Heimo Ratalan, Maija-Liisa Vähätalon ja 
Jussi Anttilan valitus

Kunnanvaltuuston päätös on kumottava.

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja ja valtuuston jäsen Juhani Kotiranta omistaa kaava-alueella maata, 
jolle on sijoitettu yksi tuulivoimala. Kotiranta ei ole jäävännyt itseään päätök-
sen käsittelystä. Kunnanhallitus teki 15.10.2012 esityksen Satakunnan vaihe-
maakuntakaavaan, jossa se esitti tuulivoima-alueen suurentamista ja sen ulotta-
mista etelässä Kotirannan omistamalle ja myös kunnan omistamalle maalle. 

Kaavassa on riittämättömästi selvitetty voimalan matalataajuisen amplitudimo-
dulaation aiheuttaman melun vaikutuksia. Ei ole riittävää, että meluun liittyvät 
seikat selvitetään jälkikäteen. Muutoksenhakijoiden asunnot ovat 750 -1 400 
metrin etäisyydellä voimaloista. Voimalat on poistettava kaavasta koska ne ai-
heuttavat terveyshaittoja.

Kunnassa tehtiin kuntalaisaloite merikotkien suojelemiseksi ja tuulivoimaloi-
den torjumiseksi. Kunta ja poliittisten ryhmien johto estivät aloitteen käsittelyn 
valtuustossa ylittäen päätösvaltansa. Kuntalaisryhmittymä keräsi Tuulivoima-
vapaa Merikarvia adressiin yli 800 nimeä ja luovutti sen kunnan johdolle ja 
valtuustolle. Kuntalaisten mielipidettä ei ole otettu huomioon.

Kaavapäätös on lainvastainen koska se ei ota huomioon Natura-alueita, luon-
nonsuojelu- ja linnustonsuojelualueita, Selkämeren Kansallispuiston läheisyyt-
tä eikä lintujen muuttoreittejä Pohjanlahden rannikolla. Porin Lintutieteellinen 
Yhdistys ry:n kannanottoa ei ole jaettu valtuutetuille ja se on siten jätetty lain-
vastaisesti huomioimatta.
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Marja-Leena ja Hans Faleniuksen valitus 

Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. Merikarvian kunta on määrättävä kor-
vaamaan Faleniusten oikeudenkäyntikulut.

Tuulivoimapuiston hankealue on huomattavan laaja ja se vaikuttaa rajoittavasti 
rannikon asukkaiden ja matkailijoiden virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja asu-
misviihtyvyyteen. Merikarvian kunnan alueella on lisäksi valmisteilla kolme 
muuta tuulivoiman tuotantoon liittyvää hanketta ja Merikarvian naapurikunnis-
sa on lisäksi suunnitteilla useita tuulivoimapuistoja.

Osayleiskaavan mukainen suunnittelualue poikkeaa olennaisella tavalla Sata-
kunnan vaihemaakuntakaavassa osoitetusta tuulivoimaloiden alueesta maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) vastaisesti. 
 
Kaavaselostuksessa on todettu, että suunnittelussa käytetyt ja mahdollisesti 
myöhemmin voimaan tulevat melutason ohjearvot on otettava huomioon. Me-
lutasot kuitenkin ylittyvät laajemmalla alueella kuin kaavasuunnittelussa on 
mielletty. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on katsonut, että maakuntakaa-
voituksessa tuulivoima-alueiden suojavyöhyke 3 MW:n voimaloiden osalta lä-
himpään asutukseen tulisi olla 2 km. Nyt voimaloiden kokoluokka on vielä 
suurempi ja jopa 324 vakituista asuntorakennusta ja 100 vapaa-ajanasuntoa on 
jäämässä STM:n suositusten vastaisesti voimala-alueen meluvyöhykkeelle. 
 
Suojavyöhykkeiden riittämättömyyden lisäksi laadittu melumallinnus ei ota 
huomioon sääolosuhteissa tapahtuvia äänitasojen muutoksia eikä siinä ole riit-
tävällä tavalla otettu huomioon myöskään melun leviämistä eri tuuliolosuhteis-
sa. Mallintamisessa käytetyn SoundPlan 7.1. -melulaskentaohjelman luotetta-
vuus riippuu mallintamisen etäisyydestä. Tuulivoimaloiden mallinnuksissa esi-
tetään tulokset kuitenkin aina kahteen kilometriin asti, mitä on pidettävä vir-
heellisenä. Lisäksi amplitudimodulaatio (merkityksellinen sykintä) on jätetty 
huomioimatta maininnalla, että se sisältyy laitevalmistajan antamaan takuuar-
voon. Laitosvalmistajat eivät kuitenkaan ole antaneet takuuarvoja Gamesan ja 
Siemensin voimaloille.

Kaavan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ei ole selvitetty MRL 9 §:ssä 
edellytetyllä tavalla. Meluvyöhykkeiden laajuuden vuoksi kaava aiheuttaa 
muille maankäyttömuodoille ja kiinteistöjen käytölle ennakoitua laajemmin 
kohtuutonta haittaa terveysvaikutuksina ja rakentamisrajoituksina.

Myöskään hankkeen seurantasuunnitelmat eivät takaa asukkaille riittäviä vai-
kuttamismahdollisuuksia. Mahdollisista meluhaitoista ehdotetaan seurantaa 
vasta kahden vuoden kuluttua toiminnan alkamisesta, ja muista haitoista ei 
seurantaa tarvitse järjestää. Näin ollen esimerkiksi naapuruussuhdelain tarkoit-
taman sietämiskynnyksen ylittyminen jää haitankärsijöiden osoitettavaksi.

Alueella pesivät suuret petolinnut merikotka ja sääksi sekä kehrääjä. Merikot-
ka on erityisesti suojeltu luonnonsuojelulain 47 § nojalla ja sen osalta tunne-
taan Korpi-Matin hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä kaikkiaan 
kolme asuttua reviiriä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (ELY) toteaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA) anta-
massaan lausunnossa, että merikotkaan kohdistuvien vaikutusten arviointia tu-
lee vielä tarkentaa. Alueella esiintyvä haarahaukka on Suomessa erittäin harvi-
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nainen pesimälaji, jonka kanta on vain 30 pesivää paria. Myös sääksikanta 
alueella on vahva. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu kaksi sääksireviiriä 
lähimmillään 250 metrin etäisyydellä voimalasta, joten voimalat muodostavat 
ilmeisen riskitekijän. Lisäksi Pohjanlahden ranta-alueiden tuntumaan osittain 
mantereen puolelle sijoittuu merkittävä lintujen muuttoväylä.
 
Tuulivoimaloista merkittävä osa sijoittuu alle kahden kilometrin etäisyydelle 
merikotkien pesistä, mikä alittaa WWF:n merikotkatyöryhmän antamassa oh-
jeessa (2010) suositellun suojaetäisyyden. Lisäksi puisto saattaa vaikuttaa 
alueen itäpuolisilla soilla pesivien ja mahdollisesti tuulipuiston läpi ruokailu-
lennoillaan lentäviin sääksiin ja kaakkureihin sekä metson esiintymiseen. 
WWF:n suosituksessa mainittujen alueen erityispiirteiden osalta merkitystä on 
myös annettava tuulivoima-alueen kokonaisvaikutukselle. 

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry:n Satakunnan vaihemaakuntakaavaehdo-
tuksesta annetussa lausunnossa 4.9.2013 korostetaan Korpi-Matin alueeseen 
kohdistuvien häirintä- ja estevaikutusten, törmäyskuolleisuuden sekä elinym-
päristömuutosten haitallisuutta. Hankekohde on huomattavan laaja tuulipuis-
toksi sijoittuen myös pitkän tuulipuistoketjun osaksi. Monien lajien vakituisia 
muuttolinjoja kulkee hankealueen läheltä tai sen halki. Korpi-Matin hanke-
alueen ympärillä on merkittäviä lintualueita ja osin luonnontilaisia alueita, 
mikä lisää törmäysriskejä. Hankkeen vaikutusalueella on mm. useita merikot-
kan reviirejä ja poikkeuksellisen tiheä kehrääjäkanta. Hankealueella liikkuvia 
muita kriittisiä lajeja ovat mm. kalasääksi ja kaakkuri sekä erittäin uhanalainen 
haarahaukka. Alue tulisikin jättää pois tuulivoimatuotannosta.

Kaava-alue ulottuu myös Mankanevan ja Kakkurinevan Natura 2000 -alueelle. 
Alueella on tarpeen suorittaa merkittäviä maanmuokkaus- ja rakentamistoimia, 
joiden vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat rakentamisalueita 
laajempia. Tuulivoimapuiston maanrakennustöistä aiheutuvat humus- ja ravin-
nehuuhtoutumat jokia ja ojia pitkin Lankoslahteen tulee ehdottomasti estää. 

Lähimmillään noin kahden kilometrin etäisyydelle suunnitelluista tuulivoima-
loista sijoittuvan Trolssin kulttuurimaiseman herkkyys maiseman muutokselle 
on suuri. Trolssin kulttuurimaisema jää yleisten suunnitteluohjeiden vastaisesti 
tuulivoimapuiston voimakkaan vaikutuksen alueelle eli dominanssivyöhyk-
keelle. Ympäristövaikutuksia ei myöskään ole vertailtu mereltä rannikon suun-
taan havainnollisesti. Kaavan toteutuessa koko Lankoslahden rantamaiseman 
taustalla näkyisi mereltä katsottuna sekä Korpi-Matin että Korvennevan yh-
teensä 36 voimalaa, millä olisi lisäksi huomattava kielteinen vaikutus alueen 
kiinteistöjen arvotekijöihin.
 
Korpi-Matin tuulivoimapuisto on sopimaton vallitsevassa hiljaisessa ja koske-
mattomassa luontoympäristössä eikä sopeudu alueen vapaa-ajan asutukseen 
eikä matkailu- ja virkistysalueisiin. Lisäksi se pilaisi yhtenäisen metsä- ja erä-
maa-alueen Merikarvian kunnan alueelta naapurikunnan Siikaisten puolelle. 
Hiljaisen alueen yhdistäminen massiiviseen teollisuusalueeseen ei noudata 
myöskään valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
 
Vaihemaakuntakaavassa todetaan, että suunnittelussa erityistä huomiota tulee 
kiinnittää tuulivoimatuotannon linnustoon kohdistuviin yhteisvaikutuksiin. 
Korpi-Matin YVA-selostuksessa yhteisvaikutuksia ei ole kuitenkaan juurikaan 
tarkasteltu. Kaavaselostuksessa yhteisvaikutuksia tarkastellaan suppeasti viit-
tauksin ilmeisesti Korvennevan selvityksen päätelmiin. Päätelmänä linnusto-
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vaikutusten osalta todetaan, että Mankanevan ja Kankurinevan Natura 2000 
-alueen molemmin puolin rakennettavat tuulivoima-alueet voivat lisätä erityi-
sesti suoalueilla pesiviin lintulajeihin kohdistuvia häiriövaikutuksia. Tarkem-
pien selvitysten tarvetta korostaa myös YVA-yhteysviranomaisen lausunnos-
saan antama kehotus selvittää tarkemmin merikotkan esiintymistä. 

Kuntalaiset ovat allekirjoittaneet paitsi merikotkan suojelua koskevan kunta-
laisaloitteen, myös tuulivoimaloiden turvaetäisyyttä koskevan adressin, jossa 
oli yli 700 allekirjoittajaa. Kuntalaisten näkemys ei ole kuitenkaan ole välitty-
nyt kaavan sisältöön. 

Aino Vähätalon valitus

Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. Asiassa on tarvittaessa järjestettävä 
suullinen käsittely, jossa kuullaan asiantuntijalausunnon antanutta fyysikkoa, 
FM Vesa Viljasta ja tuulivoimameluasiantuntijaa DI Denis Siposta. Merikar-
vian kunta on määrättävä korvaamaan Vähätalon oikeudenkäyntikulut.

Vesa Viljasen asiantuntijalausunnon (Noisere / Noisecontrol 2014) mukaan 
Ramboll Finland Oy:n Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotusta 
varten tekemä melumallinnus ei ole käyttökelpoinen tuulivoimamelun todenta-
miseen, joten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ei ole ollut mahdollista 
saada luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa osayleiskaavan hyväksymiseksi. Vil-
jasen lausunnossa kuvataan yksityiskohtaisesti melumallinnuksen puutteet ja 
esitetään niihin tehtävät tarkennukset. Mallinnuksen epävarmuustekijät liitty-
vät tuulivoimalaitosten melupäästön laskentaa varten käytettyjen lähtöarvojen 
oikeellisuuteen, käytettyyn laskentamalliin syötettyjen melupäästöarvojen ja 
lähtötietojen oikeellisuuteen sekä tästä johtuen tulosten virheellisyyteen ja 
käytetyn laskentamallin käyttökelpoisuuteen pitkillä etäisyyksillä. Lisäksi mal-
linnuksen epävarmuus liittyy melun amplitudimodulaation, kapeakaistaisuu-
den sekä summavaikutuksen huomiotta jättämiseen, mallinnuksen tarkoituk-
seen, muiden tuulivoimaloiden mittaustuloksiin, STM:n lausunnon huomioon 
ottamiseen sekä äänivärähtelyyn ihmisen kokemana. Viljasen tekemän lausun-
non on tarkistanut myös DI Denis Siponen, jonka mukaan lausunto on laadu-
kas ja yksityiskohtainen selvitys Rambollin melumallinnuksen puutteista ja 
virheistä. Epävarmuustekijät tulisi melumallinnuksissa ottaa huomioon, jotta 
tuulivoimapuiston lähialueen asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä 
riskeistä saataisiin luotettava ja riittävä selvitys.

Kunnanvaltuuston päätös Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan hy-
väksymisestä ja Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaavan palauttamisesta 
takaisin valmisteluun asettaa osayleiskaavojen lähialueilla asuvat kuntalaiset 
eriarvoiseen asemaan. Köörtilässä lähimpänä voimaloista sijaitseva vakituinen 
asunto on 670 metriä tv-alueen reunasta, kun Korpi-Matin osalta vastaava etäi-
syys on vain 553 metriä. Myös Korpi-Matin osayleiskaava olisi näin ollen pi-
tänyt palauttaa takaisin valmisteluun. 

Vastauksena tiedusteluun, onko voimaloita mahdollista siirtää kauemmas Vä-
hätalon kiinteistöstä tuulivoiman aiheuttamien haittojen vähentämiseksi, kun-
nanjohtaja ilmoitti, että voimaloita voidaan tarvittaessa siirtää enintään 150 
metriä niille kaavailluista sijaintipaikoista. Kyseistä voimalaa ei kuitenkaan ole 
mahdollista siirtää kauemmaksi. Koska tieto mahdollisuudesta voimalan siirtä-
miseen ei pidä paikkaansa, osayleiskaava pitää kumota ja palauttaa takaisin kä-
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sittelyyn.

Hans-Peter Anttosen ja Juhana Tornikosken valitus

Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. Päätöksen täytäntöönpano on keskey-
tettävä. 

Valtuuston pöytäkirjasta puuttuu Jukka Anttilan nimi ja se, miten hän äänesti 
asiassa. Pöytäkirja korjattiin myöhemmin kunnanhallituksen kokouksessa, 
mutta se ei tullut uudelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon. Hallinto-oi-
keuden on tutkittava, onko kunnanhallituksella oikeus korjata kunnanvaltuus-
ton pöytäkirjoissa olevia asiakirjavirheitä.

Valtuutettu Anttosella oli tarkoitus ehdottaa Korpi-Matin osayleiskaavan hyl-
käämistä. Kaavan käsittely tapahtui valtuuston kokouksessa kuitenkin niin no-
peasti, ettei Anttonen ehtinyt esitystään jättää ja kaava hyväksyttiin. Valtuuston 
puheenjohtajan menettely kokouksessa on ollut virheellistä. 

Maagi Grahnin valitus

Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. Päätöksen täytäntöönpano on keskey-
tettävä. Valituksen laatimiseen käytetty ajankäyttö on korvattava. 

Kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska val-
tuuston 17.11.2014 kokous pidettiin jo samana iltana, kun kunnanhallituksen 
kokouksen 20.10.2014 pöytäkirja oli yleisesti nähtävänä. Lisäksi valtuuston 
kokouksen esityslistalla tuulivoimakaavojen käsittelyjärjestys oli muutettu 
päinvastaiseksi kuin Merikarvialehdessä julkaistun virallisen kokouskutsun kä-
sittelyjärjestys oli ilman että oli päätetty käsittelyjärjestyksen muuttamisesta. 
Valtuuston tarkastetun pöytäkirjan virheet, jotka koskivat puuttuvia nimiä ää-
nestyksissä, kunnanhallitus korjasi itseoikaisuna eikä pidetty uutta valtuuston 
kokousta. 
 
Valtuuston puheenjohtajan Marika Uimaluodon käsittelyvauhti valtuuston ko-
kouksessa 17.11.2014 oli tuulipuistojen osayleiskaavojen kohdalla niin no-
peaa, ettei yleisö eivätkä varmasti kaikki valtuutetutkaan pysyneet mukana ei-
vätkä ehtineet pyytää puheenvuoroja.

Seuraavat kunnanhallituksen tai -valtuuston jäsenet ovat esteellisiä tuulivoima-
puistojen osayleiskaavojen käsittelyissä joko työpaikkansa tai maanomistuk-
sensa perusteella.
-Juhani Kotiranta, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja -valtuuston jäsen on 
sekä maanomistaja että maanvuokraaja Korpi-Matin tuulivoima-alueella. 
-Jorma Kenttä, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston jäsen toi-
mii paloasemamestarina Merikarvian Paloasemalla.
-Mari Seppälä, valtuuston jäsen, työskentelee Merikarvian Kiilarinteen van-
hainkodissa.
-Marika Uimaluoto, valtuuston puheenjohtaja, työskentelee Merikarvian Kiila-
rinteen vanhainkodissa.
-Hannu Peltomäki, valtuuston jäsen, yrittäjä, toimittaa tuulivoimayhtiöille huo-
miovaloja. 
Lisäksi esteellisiä ovat Merikarvian pohjoisilla alueilla maata omistavat:
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-Mikko Kivilahti, kunnanvaltuuston l. varapuheenjohtaja, maanomistaja ja 
työskentelee Konetuorila Oy:ssä ja Rautanet Merikarvialla, yritys on mahdolli-
sesti hänen poikansa Markun. 
-Veikko Salmi, kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsen, on maanomistaja Hals-
sissa. 
-Anne Vastamäki-Ahola, kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsen, maanomistaja 
Halssissa on joko hänen poikansa tai miehensä Aku Ahola. 
-Mika Myllykallio, valtuuston varajäsen, on maanomistaja Korvennevan 
alueella. 

Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry:n Satakunnan vaihemaakuntakaavasta anta-
massa lausunnossa 4.9.2013 esitetään, että tuulivoimasuunnittelusta tulisi ko-
konaan luopua Korpi-Matin alueella. Ainakin sääksen, riekon, kaakkurin ja 
metson esiintyminen tulee selvittää ja ottaa huomioon, ennen kuin alueita voi-
daan hyväksyä tuulipuiston rakentamiseen. 

Tuulivoiman rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska voimaloiden 
tieltä kaadetaan metsää, joka itsessään toimii hiilinieluna hiilidioksidin sitoja-
na. Mieluummin pitäisi kehittää aurinko- ja aaltoenergiaa. Vesivoimaakin on 
tarjolla halvemmalla eikä se aiheuta haittoja ihmisten, luonnon ja eläinten olo-
suhteisiin. Kunnan päättäjiä houkutellaan kiinteistövero- ja yhteisöverotuotoil-
la ja maanomistajia vuokratuloilla. Laskelmia tuulivoimapuistojen hyödyistä ei 
ole esitetty.

Korpi-Matin tuulivoima-alueella tai sen vaikutusalueella on Natura-aluetta, 
osa Selkämeren kansallispuistoa, uhanalaisten lintujen reittejä ja luonnonsuo-
jelualueita sekä Trolssin kylän kulttuurihistoriallista aluetta. Lisäksi koko Me-
rikarvian rannikkoa myötäilee Pohjanlahden rantatien kylämaisema vanhoine 
postireitteineen.

Tuulivoimala-alueet tuhoavat luonnon monimuotoisuuden sekä aiheuttavat 
melu- ja välkehaitoillaan huomattavia terveyshaittoja väestölle. Haitat ulottu-
vat myös koti- ja karjatalouseläimille sekä kaikille luonnoneläimille. Myös 
maaperä ja kasvisto eliöineen on vaaralle alttiina, jos voimaloissa tapahtuu 
esim. öljyvuoto tai tulipalo. Voimalat pilaavat arvokkaat kulttuurimaisemat ja 
aiheuttavat kotirauhan menetyksen sekä laskevat kiinteistöjen arvoja. 

Asukkaat järjestivät tiedotustilaisuuden tuulivoimaloista 16.10.2014. Kutsusta 
huolimatta vain muutama valtuutettu saapui tilaisuuteen. Merikarvian kunta 
järjesti 4.11.2014 avoimen keskustelu- ja infotilaisuuden. Asukkaiden ei annet-
tu esittää kysymyksiä valtuutetuille. Tiedottaminen muille kuin vuokrasopi-
muksen tehneille maanomistajille on ollut rajoitettua. Tuulivoimayhtiöiden 
kanssa tehdyt sopimukset ovat olleet salaisia. Kunnanvaltuusto ei ole muuten-
kaan välittänyt kuntalaisten mielipiteistä. Merikarvialla on ollut kuntalaisaloite 
merikotkien suojelun puolesta, johon kerättiin noin 300 nimeä. Adressissa, jol-
la vastustettiin tuulivoimaloita Merikarvialle ja niiden sijoittamista alle 2 km:n 
päähän asumuksista, kertyi noin 660 nimeä. Tiedottamista sekä kuntalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevia säännöksiä on rikottu.

Ilkka Alasaarelan ym. valitus

Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. Päätöksen täytäntöönpano on keskey-
tettävä. 
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Asiassa on järjestettävä suullinen käsittely valtuutettujen Anniina Luotosen, 
Jukka Anttilan ja Juhana Tornikosken kuulemiseksi. Kunnanhallituksen pää-
töksen 20.10.2014 § 322 sisältö, valtuutettu Vanhatalon harhauttaminen kos-
kien aloitetta kahden kilometrin suojaetäisyydestä sekä valtuuston työjärjes-
tyksen 16 §:n vastainen menettely valtuuston kokouksessa 17.11.2014 eivät il-
mene pöytäkirjamerkinnöistä. Sen sijaan menettely selviää kokouksen äänit-
teestä, minkä oikeaksi vahvistamiseksi tarvitaan paikalla olleiden todistajien ja 
asianosaisten suulliset lausunnot. 

Merikarvian kunnan on korvattava asianosaisille valituksen johdosta aiheutu-
vat kulut.

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kokouskutsu Merikarvia-leh-
dessä 13.11.2014 ei vastannut kokouksessa noudatettua asioiden käsittelyjär-
jestystä, mistä syystä osa seuraamaan tulleesta yleisöstä ei ehtinyt kuulemaan 
kokousta kaikilta osiltaan.

Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätös valmisteltiin kunnanhallituksessa 
20.10.2014. Kunnanhallituksen päätös ei ollut yksimielinen, koska varsinaises-
ta esityksestä ei äänestetty ollenkaan, vaan asian siirtämisestä äänestettiin ja se 
tulkittiin yksimielisesti kunnanhallituksen esitykseksi. Kysymys on selvästä 
menettelytapavirheestä.  

Osayleiskaavamääräyksiin tehdyn voimaloiden melutasoa koskevan lisäyksen 
hyväksymisen jälkeen valtuutettu Altti Vanhatalo teki esityksen, että "tuulivoi-
maloiden ympärille tehtäisiin kahden kilometrin suojavyöhyke, jonka sisällä ei 
saisi olla asutusta". Esitystä kannatettiin. Tämän jälkeen kunnanjohtaja ja hal-
lintojohtaja kertoivat, että tällainen esitys ei sovellu käsiteltävään asiaan. Myö-
hemmin Vanhatalo harhaan johdettuna myöntyi puheenjohtajan ehdotukseen 
esityksen peruuttamisesta. Oikeasti Vanhatalo ei peruuttanut esitystään, vaan 
ainoastaan kannatti toisen valtuutetun esitystä asian palauttamiseksi kunnan-
hallitukseen. 

Useissa puheenvuoroissa esitettiin valituksen hylkäämistä. Valtuutettu Annina 
Luotonen teki esityksen asian palauttamiseksi kunnanhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi. Äänestyksessä äänin 13-7 asian käsittelyä päätettiin jatkaa. 
Heti tämän jatkamispäätöksen jälkeen puheenjohtaja Uimaluoto totesi, että 
asian käsittely jatkuu ja ilmoitti saman tien, että keskustelu päättyy ja kunnan-
hallituksen ehdotus katsotaan hyväksytyksi.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan "Kun asia on esitelty, siitä on varattava ti-
laisuus keskustella ". Puheenjohtajan menettely oli räikeästi työjärjestyksen 
vastainen, koska valtuutetuilla ei ollut käytännössä mitään mahdollisuutta kes-
kusteluun asiasta ja tehdä sen aikana ehdotuksia. Puheenjohtaja antoi siten ym-
märtää, että äänestyspäätös asian palauttamisen hylkäämisestä merkitsi samal-
la, että hallituksen esitys tuli hyväksytyksi.

Useat valtuutetut olivat huolissaan siitä, voiko voimaloita siirtää haittojen vä-
hentämiseksi kauemmaksi asutuksesta vielä rakennuslupavaiheessa. Kunnan-
johtajan ja rakennustarkastajan lausumien mukaan voimaloita on mahdollista 
siirtää kauemmas asutuksesta. Siirtäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, kos-
ka voimalat on jo valmiiksi sijoitettu tv-alueiden kauimmaisiin nurkkauksiin. 
Useat valtuutetut olivat myös huolissaan voimaloiden lähinaapureille aiheutta-
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mista haitoista. Kunnanjohtaja esitti kokouksessa, että naapureita kuullaan vie-
lä rakennuslupavaiheessa. Näillä lausunnoilla oli vaikutusta valtuutettujen ää-
nestyskäyttäytymiseen. 

Kokouksessa käsiteltiin kaavamääräyksiin tehtävää lisämerkintää noudatetta-
vista meluohjearvoista. Ennen päätöstä valtuutetuille syntyi käsitys, että kaa-
vaan tehtävä lisäys pakottaa noudattamaan kireämpiä melusäännöksiä, olivatpa 
ne nykyisiä tai tulevia viitaten lausuntokierroksella olevaan valtioneuvoston 
asetukseen tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Käsittelyn tuloksena pöy-
täkirjaan merkittiin kuitenkin vain, että kaavaan tehdään lisäys, jonka mukaan 
lupaharkinnassa noudatetaan nykyisiä määräyksiä, eikä uusia mahdollisesti 
tiukempia määräyksiä voida huomioida, vaikka se oli valtuuston tavoite. 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu Juhani Kotiranta on 
osallistunut Merikarvian tuulivoimahankkeita koskevaan päätöksentekoon ja 
asioiden valmisteluun, vaikka on ollut asiassa esteellinen. Kotirannalla on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, että hänen omistamansa maa-alue tulee mukaan 
kaava-alueeseen. Kotiranta on käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseen myös maa-
kuntakaavavaiheessa. Maakuntaliitto laajensi vaihemaakuntakaavaa Merikar-
vian kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että siihen tehtiin noin 
kahden kilometrin pituinen kapea uloke Kotirannan maa-alueelle asti. Muutok-
sessa kaava-alueen raja siirtyi myös lähemmäksi Merikarvian keskustaajamaa 
ja asutusta. 

Kotiranta omistaa maa-alueen voimalapaikalta nro 27. Hänellä on mahdollises-
ti vuokrasopimus Suomen Hyötytuuli Oy:n kanssa. Kotiranta on ollut valmis-
telemassa sekä hyväksymässä Suomen Hyötytuuli Oy:n ja kunnan välistä 
vuokrasopimusta voimalalle nro 30 ja on mahdollisesti saamassa tästä kunnan 
maa-alueelle sijoitettavasta voimalasta tuulenottokorvauksia. Lisäksi hän on 
saamassa tuulenottokorvauksia ainakin viidestä muusta voimalasta. Kotiranta 
on ollut myös valmistelemassa sekä hyväksymässä St1:n ja kunnan välistä va-
raussopimusta toisella kunnan kiinteistöllä samalla hankealueella. Varaussopi-
mus siirtyi myöhemmin Suomen Hyötytuuli Oy:lle. Sekä varaussopimus-, että 
myöhemmin vuokrasopimusvaiheessa Kotiranta oli mukana päätöksenteossa.
 
Valtuutettu Veikko Salmi on ollut esteellinen tehdessään päätöksiä kunnanhal-
lituksessa ja kunnanvaltuustossa Korpi-Matin osayleiskaavasta, koska hänen 
poikansa Janne Salmi omistaa maa-alueita kaava-alueelta ja tulee saamaan tuu-
lenottokorvausta voimaloista nrot 13 ja 17. 

Valtuutettu Anne Vastamäki-Ahola on ollut esteellinen tehdessään päätöksiä 
kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Korpi-Matin osayleiskaavasta, kos-
ka hän kuuluu Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon. Vastamäki-Ahola työs-
kentelee myyjänä Merikarvian Alkossa, joka toimii samoissa tiloissa paikalli-
sen S-kaupan kanssa. Satakunnan Osuuskauppa käyttää päätösvaltaa S-Voima 
Oy:ssä, joka omistaa puolet Tuuliwatti Oy:stä, joka on toteuttamassa Korpi-
Matin tuulivoimahanketta. 

Anja Peltoniemen ym. valitus

Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. Päätöksen täytäntöönpano on keskey-
tettävä. Merikarvian kunta on määrättävä korvaamaan muutoksenhakijoiden 
oikeudenkäyntikulut.
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Osayleiskaavassa ei ole riittävästi otettu huomioon kaavan vaikutuksia linnus-
toon eikä tehty riittäviä selvityksiä ja tutkimuksia linnustosta. Mahdollisesti 
tehdystä pesimälinnustoselvityksestä, kevätmuuttoseurannasta ja syysmuutto-
seurannasta ei ole laadittu raporttia. Myöskään voimaloiden aiheuttaman mata-
lataajuisen melun vaikutusta linnustoon ei ole selvitetty eikä tutkittu.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, että kurkimuutosta 
vuonna 2010 kaikkiaan 70 % arvioitiin kulkeneen suunnitellun tuulivoima-
puistoalueen kautta. Kirjallisuuslähteiden perusteella on tehty johtopäätös, jon-
ka mukaan on todennäköistä, että muuttolinnustoon ei kohdistu merkittäviä 
vaikutuksia. Kirjallisuuslähteiden tutkimuskohteiden olosuhteet eivät kuiten-
kaan vastaa Korpi-Matin olosuhteita. Myös tuulivoimaloiden koko on kasva-
nut erittäin merkittävästi tutkimusaineistojen keruun jälkeen. 

Lintujen törmäysriskiä ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon. Törmäävien 
lintumäärien selvittämiseksi ei ole tehty törmäysmallinnusta. Lisäksi kokonaan 
huomiotta ovat jääneet törmäysilmiön tarkastelussa eräiden lintulajien lajityy-
pillinen käyttäytyminen sekä pimeässä tai hämärässä tapahtuva lentotoiminta. 
Valitun arviointitavan puutteista huolimatta törmäysriski on havaittu huomatta-
van suureksi. Törmäysriskiä ei siis ole otettu riittävällä tavalla huomioon hait-
tojen vähentämiseksi ja luonnonarvojen vaalimiseksi. 

Osayleiskaavaa laadittaessa ei ole otettu huomioon linnuston seurantaohjelman 
tarvetta linnustoon kohdistuvien haittojen seuraamiseksi ja vähentämiseksi. 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa yhteysvi-
ranomainen on todennut, että tuulivoimahankkeen vaikutusten seurannasta tu-
lee esittää keskeiset vaikutukset kattava seurantaohjelma, joka tulisi mahdolli-
suuksien mukaan kytkeä hankkeen edellyttämiin lupiin. 

Riekon, metson, teeren ja pyyn osalta ei ole selvitetty kantaa ja elinalueita. 
Tuulivoimaloiden vaikutuksia muun muassa näiden lintujen soitimeen ei ole 
arvioitu. Metson, teeren ja pyyn osalta ei ole myöskään tehty selvityksiä, jotta 
voitaisiin arvioida niiden pesimäkannan kehitystä tai voimaloiden käytön ai-
kaista vaikutusta lintujen populaatioon.

Haarahaukan, hiirihaukan, mehiläishaukan, sinisuohaukan, ruskosuohaukan ja 
ampuhaukan osalta reviiriä, ruokailureittejä tai saalistusalueita ei ole selvitetty. 
Sinisuohaukkaa ja ampuhaukkaa ei edes mainita selvityksissä vaikka lajit to-
dennäköisesti pesivät alueella. Kaavassa ei ole otettu huomioon haukkojen tör-
mäysriskiä eikä kaikilta osin edes selvitetty niiden riskiä altistua lapojen ai-
heuttamille vahingoille. 

Kalasääski pesii runsaslukuisena hankealueen ympäristössä. Yksi lähimpänä 
olevan reviirin pesäpuista sijoittuu alle 250 metrin päähän voimalasta ja selvi-
tyksen mukaan pesä kärsii häiriöstä niin paljon, että se todennäköisesti hylä-
tään. Voimalapaikat 1, 6, 36 ja 32 eivät riittävällä tavalla huomioi kalasääsken 
elinolosuhteita. Törmäysmallinnusta ei ole tehty eikä yhteisvaikutuksia muiden 
suunniteltujen tuulivoima-alueiden välillä ole selvitetty.

Huuhkajakantaa ei ole selvitetty eikä hankkeen kokonaisvaikutuksia siihen ole 
arvioitu. Melun vaikutuksia huuhkajien ravinnonsaantiin ja lisääntymiseen ei 
ole arvioitu eikä törmäysriskejä selvitetty.
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Helmipöllöä, varpuspöllöä, viirupöllöä, suopöllöä, lapinpöllöä ja hiiripöllöä ei 
mainita selvityksissä, vaikka lajit pesivät tai ainakin todennäköisesti pesivät 
alueella. Mainittujen pöllölajien kantaa ei ole selvitetty asianmukaisella kartoi-
tuksella eikä hankkeen kokonaisvaikutuksia niihin ole selvitetty. Myöskään 
muun muassa melun vaikutuksia ei ole selvitetty eikä törmäysriskiä arvioitu.

Merikotkan pesä sijaitsee alle kahden kilometrin etäisyydellä kaavan voimala-
paikoista 22, 33, 24, 37 ja 29. Kaavaselostuksessa etäisyys on esitetty harhaan-
johtavasti. WWF:n ohjeen mukaan suojaetäisyyden tulisi olla vähintään kaksi 
kilometriä. Merikotkien törmäysriskiä ei ole arvioitu eikä hankkeen kokonais-
vaikutuksia yhdessä muiden tuulivoimapuistojen kanssa ole selvitetty.  

Maakotkan muuttoreiteistä eikä myöskään mahdollisista elinalueista ole tehty 
selvitystä. Laulujoutsenen ja metsähanhen osalta ei ole tehty selvitystä ruokai-
lualueista eikä myöskään ruokailulentojen reittejä ole selvitetty. Hankealueen 
itäpuoleisilla soilla pesivien kaakkureiden määrää ei ole selvitetty eikä myös-
kään niiden mahdollista törmäysriskiä ole arvioitu. Kurjen osalta ei ole tehty 
pesimäselvitystä eikä arvioitu pesimäkannan kehitystä. Melu- ja häiriövaiku-
tusta ei ole arvioitu.

Saukon, euroopanmajavan ja ilveksen seurantatarvetta ei ole otettu kaavassa 
huomioon. Kysymys on luontodirektiivin liitteen 4a lajeista. Mainittujen lajien 
elin- ja lisääntymisalueista ei ole tehty selvitystä. Voimaloiden melu- ja häiriö-
vaikutusta lajien populaatioon ei ole arvioitu. Myöskään kaivu- ja maansiirto-
töiden aiheuttamaa ojien tukkimisen ja veden samentumisen vaikutuksia pai-
kallisiin saukko- ja majavapopulaatioihin ei ole arvioitu. Eri tuulivoimahank-
keiden yhteisvaikutuksia ilvespopulaatioon ei ole selvitetty.

Hankkeen vaikutuksien rajaamiseksi on esitetty käytönaikaisia rajoituksia, jot-
ka edellyttävät ympäristölupaa. Yhteysviranomainen toteaa kaavaehdotuksesta 
antamassaan lausunnossa, että meluvaikutusten lieventämiseen tähtäävän toi-
minnallisen säätelyn toteuttaminen, seuranta ja valvonta saattavat vaatia ympä-
ristölupaa tai ympäristönsuojelulain 85 § mukaisia toiminnallisia määräyksiä. 
Meluselvityksen perusteella ohjeiden mukaiset ulkomelutasot ylittyvät useissa 
asunnoissa. Vaikka kohtuuton meluhaitta on ilmeinen, ei voimaloille ole haettu 
ympäristölupaa. Mahdollinen ympäristöluvan tarve tulisi siten ottaa huomioon 
jo kaavoitusvaiheessa. 

Korpi-Matin tuulivoimahankkeen vaikutusta televisiovastaanottimien toimin-
taan ei ole luotettavasti selvitetty. Hankkeen vaikutusta matkapuhelinverkojen 
toimintaan, VIRVE-verkon toimintaan ja langattomien dataverkkojen toimin-
taan ei myöskään ole selvitetty. Alueen eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaiku-
tuksia edellä mainittuihin seikkoihin ei ole selvitetty. Viestiliikenneyhteyksien 
heikentymisen vaikutusta turvallisuuteen ei ole selvitetty ja tutkittu.

Vaikutuksia Mankanevan Finiba-alueeseen ei ole otettu huomioon. Voimaloista 
aiheutuvan käytönaikaisen melun taso ylittää luonnonsuojelualueilla sallitun 
ulkomelutason suunnitteluohjearvot (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012). Yh-
teisvaikutusta Mankanevan Finiba- ja Natura-alueeseen ei ole selvitetty eikä 
arvioitu suojelualueen välittömään läheisyyteen suunniteltujen muiden voima-
la-alueiden kanssa. 

Meluselvitys osoittaa, että melun ohjearvot 35 dB ja 40 dB ylittyvät laajoilla 
maa-alueilla kaava-alueen ulkopuolella. Koska tehty meluselvitys on tehty 



12 (43)

puutteellisesti ja virheellisesti, alue, johon haitta ja kiinteistöjen arvon alene-
minen kohdistuu, on huomattavasti suurempi, kuin meluselvityksessä on esi-
tetty. Toteutuessaan Korpi-Matin tuulivoima-alue rajoittaa olennaisella tavalla 
ja kohtuuttomasti myös kaava-alueen ulkopuolista maankäyttöä. Asialla on 
vaikutusta myös korvaussuojan toteutumisen kannalta. Korpi-Matin kaavan tu-
lee katsoa aiheuttavan maanomistajille kohtuutonta haittaa.

Taajaman ulkopuolella oleviin loma-asuntoihin on sovellettu virheellisesti taa-
jama-alueen väljempiä meluohjearvoja. Mallinnuskartan mukaan kolme yksit-
täistä loma-asuntoa sijaitsee 35-40 dB:n meluvyöhykkeellä. Kyseessä olevien 
loma-asuntojen sijaintia ei voi tulkita taajamaksi, jolloin niihin voisi soveltaa 
45 dB:n yöajan suunnitteluohjearvoa, vaan kysymys on metsäisestä maaseu-
dusta, jolloin niihin tulee soveltaa 40 dB:n yöajan suunnitteluohjearvoa. 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että ympäristöhallinnon ohjeessa 4/2012 ei ole 
kyse kaavoituksessa normina noudatettavasta melutason raja-arvosta, mutta 
ohjearvojen voidaan kuitenkin katsoa edustavan luotettavaan tutkimustietoon 
perustuvaa sellaista voimaloiden synnyttämän ja häiritsevänä pidettävän melun 
ekvivalenttitasoa, jota ei tulisi meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön 
viihtyisyyden turvaamiseksi ylittää.
 
Ympäristöhallinnon ohjeessa 2/2014 ohjeistetaan takuuarvojen käyttämiseen 
mallinnuksen melupäästön lähtöarvoina. Koska takuuarvoja ei ole käytetty, 
melun merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaation) vaikutuksia ei ole 
selvitetty eikä otettu huomioon. Muilla tuulivoima-alueilla tehtyjen mittausten 
mukaan sekä Gamesa G 128 että Siemens SWT-3.0 DD-113 tuulivoimalat 
tuottavat amplitudimoduloitunutta melua. Oletettavaa on, että myös Nordex 
N131 voimalan melupäästö on amplitudimoduloitunutta, koska se on isoihin 
tuulivoimaloihin liittyvä ominaisuus. Tämän vuoksi mallinnuksessa tulisi ottaa 
huomioon 5 dB:n sanktio.

Melun impulssimaisuuden vaikutuksia ei ole selvitetty eikä otettu huomioon. 
Meluselvityksen mukaan yhdenkään mallinnetun voimalatyypin äänen impuls-
simaisuudesta ei ole tietoa. Melumallinnuksessa tulisi siten myös impulssimai-
suuden vuoksi ottaa huomioon 5 dB:n sanktio. 

Meluselvityksen mukaan mallinnetuilla voimaloilla ei esiinny kapeakaistaista 
melua. Kuitenkin esim. Gamesa G 128 voimaloita ei ole mitattu vielä todelli-
sissa käyttöolosuhteissa nimellistehollaan. Viljasen lausunnon mukaan esimer-
kiksi Haminan tuulivoimaloiden mittausten yhteydessä kapeakaistainen melu 
tuli esille vasta tuulivoimalan käydessä nimellistehollaan. Tämän epävarmuu-
den vuoksi tulisi ainakin Gamesa G 128 voimaloiden mallinnustuloksiin lisätä 
5 dB kapeakaistaisuudesta.  

Nordex N131 voimalaitoksen melumallinnus on tehty pienemmän napakorkeu-
den melupäästöarvoilla johtaen liian pieniin arvoihin. Melumallinnus ei myös-
kään ota huomioon voimaloiden siirtomahdollisuutta tv-alueen sisällä. Mallin-
nuksissa on käytetty virheellistä laskentaruudukon kokoa. Käytetty erittäin 
karkea laskentaresoluutio aiheuttaa laskentaan epävarmuutta. Melumallinnuk-
sissa on myös käytetty ohjeiden vastaista maaston topografia-aineistoa. Alueel-
ta on ollut saatavissa laserkeilattu aineisto. Myös voimaloiden aiheuttamat yh-
teisvaikutukset on jätetty huomioimatta. Voimaloiden ääniaaltojen välistä in-
terferenssiä ei ole laskennassa huomioitu millään tavalla, vaikka interferenssi 
saattaa paikallisesti jopa moninkertaistaa melutason.  
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Pienitaajuisen melun laskennassa ei ole käytetty takuuarvoja minkään voima-
laitostyypin osalta. Käytetyistä äänitehotasoista taajuuskaistoittain ei ole tar-
kemmin kerrottu mitä ne ovat ja mitä ne sisältävät. Lisäksi Gamesa G 128 voi-
malan äänitehotasot puuttuvat väliltä 20Hz -50Hz. Siemens SWT -3,0-113 voi-
malatyypillä pienitaajuisen melun laskenta puuttuu kokonaan. Koska pienitaa-
juisen melun mallinnus on tehty puutteellisesti, ei sisämelun tasosta altistuvis-
sa kohteissa ole luotettavaa tietoa. Ympäristön rakennusten vaipan äänieristä-
vyyttä ei ole selvitetty, vaan on oletettu niiden vastaavan tanskalaisten talojen 
ääneneristysarvoja. Lisäksi asuntojen sisämeluselvitys on tehty vain kahdelle 
asunnolle, vaikka ulkomelutason ohjearvot ylittyvät usean rakennuksen koh-
dalla. Ihminen aistii myös kuulokynnyksen 20Hz alle jääviä ääniä. Mallinnuk-
sissa on jätetty tämän pienitaajuisen äänivärähtelyn vaikutukset kokonaan sel-
vittämättä.  

Selvitys ja laskelmat tuulivoimaloiden aiheuttamista jäävaaratilanteista puuttu-
vat. 

Kaavaselostuksessa ja välkemallinnuksen loppuraportissa todetaan, että Real 
Case tilanteessa 8 tunnin vuotuinen välkemäärän raja-arvo (Ruotsin raja-arvo) 
ylittyy kolmessa asuinrakennuksessa. Kaavamääräyksissä ei kuitenkaan ole 
vaatimusta välkehaitan mittaamisesta ja rajoittamisesta. 

Havainnekuvat lentoestevaloilla puuttuvat koko hankealueelta sekä sen ympä-
ristöstä. Havainnekuvat on laadittu laajakulmaisina siten, että ne eivät anna oi-
keaa kuvaa siitä, miten voimalat suhteutuvat ympäristöön. Havainnekuvat on 
laadittu tarkoitushakuisesti siten, että lähimmät voimalaitokset on rajattu pois 
näkymästä. Maisemavaikutusten arviointi on puutteellinen, koska kuvasovit-
teista ei saa käsitystä maisemavaikutuksesta ja näkymän kokemisesta rootto-
rien pyöriessä, eikä lentoestevalojen välkkyessä. 

Kaavaa laadittaessa ei ole tehty tutkimuksia ja selvityksiä vaikutuksista kun-
nan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Vaikutuksista karja- ja hevostalou-
teen tai maatalous- ja matkailuelinkeinoon ei ole tehty tutkimuksia eikä selvi-
tyksiä. Myöskään tutkimuksia ja selvityksiä kaavan vaikutuksista kiinteistöjen 
arvoon ei ole tehty.

Asian käsittely ja selvittäminen

Kunnanhallitus on antanut lausunnon hankittuaan Juhani Kotirannan, Marika 
Uimaluodon, Veikko Salmen, Anne Vastamäki-Aholan, Jorma Kentän, Mari 
Seppälän, Mika Myllykallion, Mikko Kivilahden ja Hannu Peltomäen selvi-
tykset valituksiin sisältyvien esteellisyysväitteiden johdosta.

Tuulivoimapuistohankkeen suunnittelusta vastaavat Suomen Hyötytuuli Oy, 
TuuliWatti Oy ja EMV Tuulivoima Oy ovat omasta aloitteestaan toimittaneet 
hallinto-oikeudelle oman selvityksensä valitusten johdosta.

Ronja Anttoselle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Jorma Ratala 
ym. Marja-Leena ja Hans Falenius, Aino Vähätalo, Hans-Peter Anttonen ja Ju-
hana Tornikoski, Maagi Grahn, Ilkka Alasaarela ym. sekä Anja Peltoniemi ym. 
ovat antaneet vastaselityksen. 



14 (43)

Faleniukset ovat ilmoittaneet oikeudenkäyntikulujensa määräksi 8 995,80 eu-
roa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

1) Hallinto-oikeus hylkää Alasaarelan ym. ja Vähätalon suullisen käsittelyn toi-
mittamista koskevat vaatimukset.

2) Hallinto-oikeus ei tutki valituksissa esitettyjä valitusperusteita, jotka liittyvät 
Merikarvian kunnanvaltuuston tai -hallituksen päätöksiin muissa asioissa kuin 
tässä osayleiskaava-asiassa.  

3) Hallinto-oikeus hylkää valitukset ja vaatimukset täytäntöönpanon kieltämises-
tä.

4) Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaati-
mukset. 

Ratkaisun perustelut

1) Suullinen käsittely

Hallintolainkäyttölain mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa 
suullinen käsittely. Siinä voidaan kuulla asianosaisia, lain 36 §:ssä tarkoitettua 
viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä.

Ilkka Alasaarelan ym. valituksessa on vaadittu, että asiassa on järjestettävä 
suullinen käsittely valtuutettujen Anniina Luotosen, Jukka Anttilan ja Juhana 
Tornikosken kuulemiseksi. Suullisten lausumien tarkoituksena on selvittää 
kunnanhallituksen päätöksen 20.10.2014 sekä kunnanvaltuuston kokouksen 
17.11.2014 sisältö, jotka eivät ilmene pöytäkirjamerkinnöistä.

Aino Vähätalon valituksessa on vaadittu, että asiassa on tarvittaessa järjestettä-
vä suullinen käsittely, jossa kuullaan tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta 
asiantuntijalausunnon antanutta Vesa Viljasta sekä tuulivoimameluasiantuntijaa 
Denis Siposta.

Valitusasiakirjoihin on liitetty nauhoitettu taltiointi ja kirjallinen selostus kun-
nanvaltuuston kokouksen 17.11.2014 vaiheista. Myös tapahtumien kulku kun-
nanhallituksen kokouksessa 20.10.2014 voidaan arvioida pöytäkirjan sisällön 
ja muun asiassa esitetyn selvityksen perusteella. Vähätalon valituksen liitteenä 
on Vesa Viljasen (Noisere / Noisecontrol 2014) kirjallinen lausunto melun epä-
varmuustekijöiden huomioimisesta tuulivoimaloiden sijoittamisessa. Vähäta-
lon ja Faleniusten vastaselitysten liitteeksi on liitetty Vesa Viljasen asiantunti-
jalausunto, joka on koskenut melutekijöiden huomioon ottamista voimaloiden 
sijoittamisessa. Faleniusten vastaselityksen liitteeksi on lisäksi liitetty Denis 
Siposen asiantuntijalausunto, joka koskee voimaloiden melumallinnukseen liit-
tyviä seikkoja.

Edellä mainittu kirjallinen aineisto huomioon ottaen asian ratkaisemiseksi tar-
vittava selvitys ilmenee riittävällä tavalla kaava-asiakirjoista ja muista asiaan 
liitetyistä selvityksistä. Suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa on siten tar-
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peetonta.

2) Tutkimatta jäävät valitusperusteet 

Hallinto-oikeuden ratkaistavana on nyt ainoastaan Korpi-Matin tuulivoima-
puiston osayleiskaavapäätöksen laillisuus. Hallinto-oikeus on jäljempänä tutki-
nut tämän päätöksen sisältöä sekä kaava-asiaan liittyvää menettelyä koskevat 
valitusperusteet.

Muun ohella Grahnin vastaselityksessä on esitetty kokonaan uusia valituspe-
rusteita. Koska nämä valitusperusteet on esitetty vasta valitusajan päättymisen 
jälkeen, hallinto-oikeus ei voi niitä tutkia. Valituksissa on myös väitetty Meri-
karvian kunnanvaltuuston tai -hallituksen päätöksiä lainvastaisiksi asioissa, 
jotka eivät koske Korpi-Matin kaavapäätöstä. Hallinto-oikeus ei voi nyt käsi-
teltävän kaavapäätöksen laillisuuden arvioinnin yhteydessä tutkia näitä vaati-
muksia. Myöskään niitä esteellisyysväitteitä, jotka koskevat valituksissa mai-
nittujen kunnan luottamushenkilöiden osallistumista maakuntakaavan tai tois-
ten kunnan tuulivoimakaavojen käsittelyyn, hallinto-oikeus ei voi tämän kaa-
vapäätöksen yhteydessä tutkia. 

3) Pääasia

Esteellisyyteen liittyvät valitusperusteet

Säännökset
Kuntalain mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, 
joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettua läheistään. 

Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen 
sovelletaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. 
Muun luottamushenkilön kuin valtuutetun esteellisyydestä on voimassa, mitä 
hallintolain 27 - 30 §:ssä säädetään.

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsit-
telyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamie-
hen esteellisyydestä säädetään, koskee 27 §:n 2 momentin mukaan myös moni-
jäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa.

Hallintolain 28 § 1 mom mukaan virkamies on esteellinen:
- Jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai 
hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen. 
- Jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksianto-
suhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa eri-
tyistä hyötyä tai vahinkoa.
- Jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituk-
sen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiös-
sä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian 
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.
- Jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaaran-
tuu.
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Asiassa saatu selvitys
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston jäsen Juhani Kotiranta 
omistaa oman selvityksensä ja kunnanhallituksen lausunnon mukaan maa-
alueita Korpi-Matin osayleiskaava-alueella. Maanmittauslaitoksen kiinteistö-
tietopalvelun mukaan Kotirannan omistamista kiinteistöistä osayleiskaava-
alueelle sijoittuu kiinteistön Luhtimäki RN:o 6:137 kaksi palstaa, joiden pinta-
ala on noin 45 ha, sekä vähäinen osa kiinteistöstä Tuulimäki RN:o 11:141. 
Kiinteistön RN:o 6:137 suuremmalle palstalle on osayleiskaavassa osoitettu 
tuulivoimaloiden alue (tv-1), jolle saa rakentaa yhden tuulivoimalan. Kiinteis-
tön RN:o 11:141 kaava-alueelle sijoittuva osa on osayleiskaavassa osoitettu 
maa-ainesten ottoalueeksi.

Pöytäkirjojen mukaan Kotiranta on osallistunut kunnanhallituksen kokouksiin, 
joissa on hyväksytty tuulivoimayhtiöiden kanssa solmittavan tuulivoimaosa-
yleiskaavan laatimista koskeva kaavoitussopimus, hyväksytty kaavan laativa 
arkkitehti, määrätty osayleiskaava-alue suunnittelutarvealueeksi kaavoitusvai-
heen ajaksi sekä merkitty tiedoksi tuulivoimapuistohankkeen sen hetkinen vai-
he. Lisäksi hän on osallistunut asian käsittelyyn kokouksessa, jossa on tiedo-
tettu yleiskaavan vireille tulosta sekä päätetty asettaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma julkisesti nähtäville.

Kotiranta on ilmoittanut esteellisyydestään kunnanhallituksen kokouksessa 
26.6.2012, jossa päätettiin kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Kotiranta 
ei tämän jälkeisissä kunnanhallituksen kokouksissa ole osallistunut Korpi-Ma-
tin osayleiskaava-asian käsittelyyn. Hän ei myöskään ole osallistunut kunnan-
valtuutettuna osayleiskaavan hyväksymisestä päättämiseen kunnanvaltuuston 
kokouksessa 17.11.2014.

Marika Uimaluoto, Jorma Kenttä, Mari Seppälä, Anne Vastamäki-Ahola, Veik-
ko Salmi, Mika Myllykallio ja Mikko Kivilahti ovat osallistuneet osayleiskaa-
van hyväksymiseen kunnanvaltuustossa 17.11.2014. Eräät heistä ovat myös 
osallistuneet kaava-asian käsittelyyn eri vaiheissa kunnanhallituksen jäseninä. 
Valtuutettujen omien selvitysten sekä kunnanhallituksen valituksiin antaman 
lausunnon mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Uimaluoto työskentelee 
lähihoitajana Merikarvian Kiilarinteen vanhainkodissa. Hänen työnantajansa 
on Porin kaupunki eikä Merikarvian kunta. Myöskään kunnanhallituksen jäse-
nen ja kunnanvaltuutetun Jorma Kentän työnantaja ei ole Merikarvian kunta, 
vaan Porin kaupunki ja Satakunnan pelastuslaitos. Kunnanvaltuutettu Mari 
Seppälä työskentelee Merikarvian Kiilarinteen vanhainkodissa.

Kunnanhallituksen jäsen ja kunnanvaltuutettu Anne Vastamäki-Ahola kuuluu 
Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon. Satakunnan Osuuskauppa on S-Voima 
Oy:n osakas. Viimeksi mainittu yhtiö omistaa Korpi-Matin tuulivoimapuisto-
hankkeessa mukana olevan TuuliWatti Oy:n osakkeita. 

Kunnanhallituksen jäsenen ja kunnanvaltuutetun Veikko Salmen poika Janne 
Salmi omistaa Korpi-Matin osayleiskaava-alueella noin 13 ha:n suuruisen met-
säpalstan. Kaavassa palsta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Kunnan-
hallituksen lausunnon mukaan palstasta noin 6,8 ha sijoittuu 600 metriä lähem-
mäksi lähimpien tuulivoimaloiden rakennuspaikoista.
 
Kunnanvaltuutettu Hannu Peltomäen yhtiö Hannu Peltomäki Oy valmistaa 
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magneettikiinnikkeitä teollisuudelle. Peltomäen selvityksen mukaan yhtiöllä ei 
ole suoraa asiakaskontaktia tuulivoimateollisuuteen, mutta eräs toinen yhtiö 
käyttää kiinnittimiä jossain määrin lentoestevalojen kiinnittämiseen tuuligene-
raattoreihin. 
 
Kunnanvaltuutettu Mikko Kivilahti työskentelee Konetuorila Oy:ssä  ja Rauta-
net Merikarviassa. Hän ei omista maa-alueita Korpi-Matin kaava-alueella. 
Myöskään kunnanvaltuuston varajäsen Mika Myllykallio ei omista maa-alueita 
mainitulla kaava-alueella.

Esteellisyyksien arviointi
Juhani Kotiranta on osallistunut kunnanhallituksen puheenjohtajana Korpi-
Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan käsittelyyn kaavoituksen alkuvaiheis-
sa. Hän ei kuitenkaan ole enää osallistunut kaava-asian käsittelyyn kunnanhal-
lituksen kokouksessa 26.6.2012, jossa päätettiin kaavaluonnoksen nähtäville 
asettamisesta. Myöskään tämän jälkeisissä kunnanhallituksen kokouksissa hän 
ei ole osallistunut kaava-asian käsittelyyn. 

Sittemmin hyväksytyssä Korpi-Matin osayleiskaavassa Kotirannan omistamal-
le maa-alueelle on osoitettu yksi tuulivoimalan sijoituspaikka ja toinen maa-
alue on sen nykyistä käyttöä vastaavasti osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi. 
Kiinteistötietopalvelun tietojen mukaan Kotiranta omistaa lukuisia kiinteistöjä 
Merikarvian kunnan alueella. Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan 
alue on laaja, noin 8 x 3 kilometriä ja pinta-alaltaan 2 890 hehtaaria. Kotiranta 
omistaa kaava-alueella palstoja kiinteistöistä, joiden osuus kaava-alueen koko-
naispinta-alasta on runsaat 1,5 %. 

Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavan sisältö, erityisesti tuulivoima-
loiden lukumäärän ja niiden sijoituspaikkojen osalta, on muuttunut huomatta-
vasti kaavaa laadittaessa. Näihin muutoksiin on muun ohella vaikuttanut lin-
nustoa ja maisemaa koskevien selvitysten huomioon ottaminen. Kotiranta on 
osallistunut kunnanhallituksessa kaava-asian käsittelyyn kaavoituksen alkuvai-
heessa, jolloin tuulivoimaloiden lopullisia sijoituspaikkoja ei vielä ollut rat-
kaistu. Koska Kotiranta ei tämän jälkeen ole osallistunut kaavaa koskevaan 
valmisteluun tai päätöksentekoon, hallinto-oikeus katsoo, että hän ei ole hallin-
tolain tarkoittamalla tavalla osallistunut kaava-asian käsittelyyn. 

Muun muassa Grahn on valituksessaan esittänyt, että eräät valtuutetut ja kun-
nanhallituksen jäsenet ovat olleet esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon, 
koska he ovat olleet Merikarvian kunnan palveluksessa. Saadun selvityksen 
mukaan valtuuston puheenjohtajan Uimaluodon sekä kunnanhallituksen jäse-
nen ja valtuutetun Kentän työnantaja ei kuitenkaan ole Merikarvian kunta. 
Heidän osaltaan tästä valitusperusteesta ei siten ole tarpeen lausua. 

Valtuutettu Mari Seppälä on työskennellyt Merikarvian kunnan palveluksessa 
Kiilarinteen vanhainkodissa. Korpi-Matin kaavapäätöksen ei voida katsoa kos-
keneen henkilökohtaisesti häntä pelkästään sillä perusteella, että hän on ollut 
palvelussuhteessa kuntaan.

Kunnanhallituksen jäsen ja valtuutettu Anne Vastamäki-Ahola on kuulunut Sa-
takunnan Osuuskaupan edustajistoon. Satakunnan Osuuskauppa on osakas yh-
tiössä, joka puolestaan omistaa Korpi-Matin tuulivoimahankkeessa mukana 
olevan yhtiön osakkeita. Osuuskauppalain ja osuuspankeista ja muista osuus-
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kuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan edustajistot käyttävät 
jäsentensä päättämisvaltaa ja niiden tehtävistä voidaan tarkemmin määrätä yh-
teisöjen säännöissä. Edustajistot eivät kuulu osuuskaupan hallintoelimiin eivät-
kä ne tee liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Edustajisto ei siten ole sellainen 
hallitukseen tai hallintoneuvostoon rinnastettava toimielin, jota hallintolain 
28 §:n 1 mom 5 kohdassa tarkoitetaan.

Kunnanhallituksen jäsenen ja valtuutetun Veikko Salmen poika Janne Salmi 
omistaa Korpi-Matin kaava-alueella metsäpalstan, joka on sen nykyistä käyt-
töä vastaavasti kaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Palstan lähi-
alueelle on osoitettu kaksi tuulivoimalan rakennuspaikkaa ja valituksissa on 
esitetty, että tuulivoimayhtiöt mahdollisesti maksavat Janne Salmelle ns. tuu-
lenottokorvauksia, toisin sanoen korvauksia voimaloiden lähialueen maan-
omistajille, joilla ei ole vuokrasopimusta voimalan rakennuspaikasta. Pelkäs-
tään se mahdollisuus, että Janne Salmi tulevaisuudessa ehkä tulisi saamaan 
edellä mainittuja korvauksia, ei kuitenkaan merkitse sellaista välitöntä talou-
dellista etua, että kaava-asian ratkaisusta olisi odotettavissa hallintolain tarkoit-
tamaa erityistä hyötyä Veikko Salmelle tai hänen läheiselleen. Luottamuksen 
Salmen puolueettomuuteen ei myöskään muusta erityisestä syystä ole katsotta-
va vaarantuneen.

Valtuutettu Hannu Peltomäki ei päätöspöytäkirjan mukaan ole osallistunut kaa-
va-asian käsittelyyn valtuuston kokouksessa 17.11.2014.    

Grahn on valituksessaan lisäksi esittänyt, että kunnanhallituksen jäsen ja val-
tuutettu Mikko Kivilahti sekä varavaltuutettu Mika Myllykallio ovat olleet es-
teellisiä tuulivoimakaavojen käsittelyssä, koska he tai heidän läheisensä omis-
tavat maata Merikarvian pohjoisilla alueilla. Koska he eivät kuitenkaan omista 
maa-alueita Korpi-Matin osayleiskaava-alueella, kaava-asia ei ole koskenut 
henkilökohtaisesti heitä taikka heidän läheistään. Luottamuksen Kivilahden 
puolueettomuuteen ei voida katsoa muullakaan perusteella vaarantuneen.

Päätös ei ole valituksissa esitetyillä esteellisyysperusteilla syntynyt virheelli-
sessä järjestyksessä.

Vuorovaikutus ja kuntalaisten mielipiteiden huomioon ottaminen

Valituksissa on esitetty, että Merikarvian kunnan virkamiehet ja luottamuseli-
met ovat jättäneet huomioon ottamatta Merikarvian kuntalaisten tuulivoima-
puistoa vastustavat kannanotot. Valittajien mukaan kuntalaisten mielipiteet ei-
vät yleensäkään ole vaikuttaneet kaavan sisältöön. 

Vuorovaikutus kaavoituksessa, toisin sanoen kaavoitusmenettelyn järjestämi-
nen sillä tavoin, että kaavaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan val-
misteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta, on jär-
jestetty maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen säännöksin. Valituksissa 
ei ole edes väitetty, että tähän vuorovaikutukseen liittyvät kaavan valmisteluai-
neiston ja kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen, tilaisuuden varaaminen 
kunnan jäsenille ja osallisille mielipiteensä esittämiseen tai muukaan varsinai-
seen kaavoitusmenettelyyn liittyvä seikka olisi Korpi-Matin tuulivoimapuiston 
osayleiskaavaa laadittaessa toteutettu maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuk-
sen vastaisesti. Edellä mainitut säännökset eivät edellytä erillisten keskustelu- 
tai tiedotustilaisuuksien järjestämistä eikä kaavoitusmenettely siten ole virheel-
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listä sillä perusteella, että valitusten mukaan tällaisessa tilaisuudessa olisi ta-
pahtunut menettelyvirheitä.

Valituksissa on muun ohella todettu, että Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry:n 
lausuntoa ei ole otettu huomioon. Tämä lausunto on annettu Satakunnan vaihe-
maakuntakaavaehdotuksesta eikä välittömästi ole liittynyt valmisteilla olevaan 
Korpi-Matin osayleiskaavaan. 

Kaavan laatimiseen liittyy usein erilaisten näkemysten yhteensovittamista. Tä-
män vuoksi vuorovaikutus ei aina voi johtaa kaikkien esitettyjen mielipiteiden 
huomioon ottamiseen. Kaavoitusmenettelyssä osallisten ja eri asiantuntijavi-
ranomaisten antamat lausunnot eivät sido kuntaa, vaan muodostavat osan asian 
valmisteluaineistosta. Kuultuaan osallisia ja asiantuntijoita kunta päättää kaa-
van sisällöstä harkintansa mukaan kuitenkin niin, että sen harkintavaltaa rajoit-
tavat maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitut kaavan sisältövaatimukset. 

Kaavavalmistelulta edellytetty vuorovaikutus on edellä todetulla tavalla toteu-
tettu maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen säännösten mukaisesti. Osa-
yleiskaava ei tältä osin ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Päätöksentekomenettely

Säännökset
Kuntalain mukaan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta jär-
jestyksestä valtuuston kokouksessa. Valtuutetulla on puheoikeus käsiteltävänä 
olevassa asiassa.

Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä anne-
taan määräyksiä muun muassa valtuuston toiminnasta ja valtuutetun aloitteen 
käsittelystä.

Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, pu-
heenjohtaja toteaa päätöksen. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa ehdo-
tukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja ehdotukset, 
joista äänestetään.

Asiasta saatu selvitys
Kunnanhallituksen kokouksessa 20.10.2014 tehdyn päätösehdotuksen mukaan 
kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Korpi-Matin osa-
yleiskaavan. Keskustelun aikana tehtiin kannatettu ehdotus, jonka mukaan asia 
jätetään pöydälle, jotta kuntalaisille ehditään järjestää informaatiotilaisuus. Ää-
nestyksen jälkeen päätettiin jatkaa asian käsittelyä. Pöytäkirjan mukaan pohja-
ehdotus on tämän jälkeen hyväksytty yksimielisesti. 

Merikarvia-lehdessä on 13.11.2014 julkaistu kokouskutsu kunnanvaltuuston 
kokoukseen 17.11.2014. Lehdessä ilmoitettu asioiden järjestys ei ole vastannut 
sittemmin kokouksessa noudatettua käsittelyjärjestystä.

Korpi-Matin osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 
17.11.2014. Valituksissa on esitetty, että tässä kokouksessa valtuuston puheen-
johtaja Marika Uimaluoto ei ollut valtuuston työjärjestyksen edellyttämällä ta-
valla varannut valtuutetuille tilaisuutta keskusteluun eikä valtuutetuilla ollut 
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myöskään tilaisuutta tehdä kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavia ehdo-
tuksia.

Valitusten liitteenä on sekä äänitallenne että kirjallinen selostus mainitun val-
tuuston kokouksen kulusta. Niiden mukaan valtuuston puheenjohtaja Uimaluo-
to käsiteltäessä pöytäkirjan asiakohtaa 58, Korpi-Matin tuulivoimapuiston osa-
yleiskaavan hyväksyminen, esitteli kunnanhallituksen ehdotuksen ja ilmoitti 
sitten keskustelun asiasta alkaneeksi. Tallenteen mukaan yli puoli tuntia kestä-
neen keskustelun aikana valtuutetut käyttivät lukuisia puheenvuoroja. 

Valtuusto päätti valtuutettu Kentän ehdotuksesta lisätä osayleiskaavaan kaava-
määräyksen, joka koski asutukselle aiheutuvaa melutasoa sekä rakennusluvan 
yhteydessä esitettäviä melu- ja välkemallinnuksia. Valtuutettu Vanhatalo esitti 
kaavaan lisättäväksi määräystä kahden kilometrin turvaetäisyydestä asutuksen 
ja tuulivoimalan välillä. Lisäksi valtuutettu Kivilahti tiedusteli mahdollisuu-
desta siirtää tuulivoimalaa kauemmaksi asutusta rakennuksesta. Kunnanjohtaja 
ilmoitti puheenvuorossaan, että kaavassa ei määritellä tuulivoimalan tarkkaa 
paikkaa, vaan voimalaa rakennettaessa sen paikkaa voidaan siirtää muutamia 
kymmeniä metrejä, jopa 150 metriä. 

Kun pyydettyjä puheenvuoroja ei enää ollut, puheenjohtaja Uimaluoto päätti 
keskustelun. Uimaluoto tiedusteli vielä valtuutettu Vanhatalolta, oliko tämän 
tarkoituksena peruuttaa turvaetäisyyttä koskevan esityksensä. Tähän Vanhatalo 
vastasi myöntävästi.

Tämän jälkeen Uimaluoto totesi, että keskustelun kuluessa valtuutettu Luoto-
nen on ehdottanut Korpi-Matin kaavan palauttamista kunnanhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi. Toimitetussa äänestyksessä äänin 13-7 asian käsitte-
lyä päätettiin jatkaa. Sen jälkeen Uimaluoto totesi, että asian käsittely jatkuu. 
Tallenteen mukaan Uimaluoto tämän jälkeen ilmoitti lähes välittömästi, että 
keskustelu päättyy ja kunnanhallituksen ehdotus katsotaan hyväksytyksi.

Kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 17.11.2014 on puuttunut valtuutettu Jukka 
Anttilan nimi äänestystuloksista, jotka ovat koskeneet Korpi-Matin kaavan pa-
lauttamista kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Anttilan nimi on si-
sältynyt kokouksessa käytettyyn äänestysluetteloon ja hän on osallistunut ää-
nestykseen. Kunnanhallitus on sittemmin  korjannut valtuuston pöytäkirjassa 
olleen virheen ja lisännyt Anttilan nimen.

Päätöksentekomenettelyn oikeudellinen arviointi
Kunnanhallituksen kokouksessa 20.10.2014 päätettiin äänestyksen jälkeen jat-
kaa osayleiskaava-asian käsittelyä. Kunnanhallituksen kokousta koskevat väi-
tetyt menettelyvirheet voivat tulla hallinto-oikeudessa tutkittaviksi vain siltä 
osin kuin ne liittyvät valituksen kohteena olevan kaavapäätöksen valmistelun 
laillisuuteen. 

Osayleiskaava-asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen kokouk-
sessa 20.10.2014 ei tehty päätösesityksestä poikkeavia esityksiä, joten päätös-
esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Asian käsittelyssä kunnanhallituksessa ei ole 
tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jolla olisi vaikutusta kunnanvaltuuston 
kaavapäätöksen valmistelun laillisuuteen. 

Merikarvian kunnan hallintosääntö ei edellytä, että kunnan virallisena ilmoi-
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tuslehtenä toimivassa sanomalehdessä julkaistussa kokouskutsussa olisi ilmoi-
tettava myös kunnanvaltuuston kokouksen esityslista ja asioiden lopullinen kä-
sittelyjärjestys. Kokouskutsu ei siten ole ollut hallintosäännön vastainen.

Valituksissa on väitetty, että esittely valtuustolle on ollut harhaanjohtavaa sillä 
perusteella, että kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja ovat ilmoittaneet, että on 
mahdollista siirtää yksittäinen tuulivoimala etäämmäksi asuinrakennuksesta. 
Kun otetaan huomioon, että yksittäisen tuulivoimalaitoksen rakentamisen edel-
lytykset ratkaistaan lopullisesti vasta rakennuslupamenettelyssä, asian esittely 
valtuustolle ei ole virheellistä tai harhaanjohtavaa tällä perusteella. Kokouksen 
kuluessa on myös tehty esitys siitä, että kaavaan lisätään määräys kahden kilo-
metrin turvaetäisyydestä asuinrakennusten ja tuulivoimaloiden välille. Tällai-
nen kaavamääräys olisi kuitenkin käytännössä tarkoittanut kaavaehdotuksen 
muuttamista eli kunnanhallituksen esityksen hylkäämistä. Puheenjohtaja Ui-
maluodon tiedusteltua valtuutetulta, aikooko tämä peruuttaa esityksensä, tämä 
oli vetänyt esityksensä pois. Puheenjohtajan menettely asiassa ei ole ollut vir-
heellistä.

Kunnanhallitus on ehdottanut valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Korpi-Ma-
tin osayleiskaavan. Kokousta koskevan äänitallenteen mukaan valtuutetut ovat 
keskustelleet kunnanhallituksen ehdotuksesta yli puolen tunnin ajan. Valtuute-
tut ovat käyttäneet useita puheenvuoroja eikä keskustelulle varatun ajan ku-
luessa ole tehty kannatettua esitystä kunnanhallituksen ehdotuksen hylkäämi-
sestä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ei siten ole menetellyt virheellisesti 
eikä valtuuston työjärjestyksen vastaisesti sillä valituksissa esitetyllä perusteel-
la, että hän ei käsittelyn jatkamista koskevan äänestyksen jälkeen enää uudel-
leen varannut tilaisuutta keskusteluun. 

Kunnanvaltuuston pöytäkirjaan 17.11.2014 merkityistä äänestystuloksista on 
puuttunut valtuutettu Jukka Anttilan nimi, vaikka hän on osallistunut äänestyk-
seen ja hänen äänensä on laskettu. Sillä seikalla, että kunnanhallituksella valit-
tajien käsityksen mukaan ei ole ollut toimivaltaa myöhemmällä päätöksellään 
oikaista valtuuston pöytäkirjassa ollutta virhettä, ei ole vaikutusta valituksen-
alaisen kaavapäätöksen laillisuuteen.

Päätöksentekomenettely Korpi-Matin osayleiskaava-asiassa ei ole muillakaan 
valituksissa esitetyillä perusteilla ollut virheellistä.

 
Osayleiskaava-alue

Korpi-Matin osayleiskaava-alue sijoittuu Merikarvian kunnan keskustaajaman 
pohjoispuolelle Mankanevan, Korpi-Matin, Merikarviantien (st 270), Ranta-
tien (yt 6600), Trolssin ja Riispyyn väliin jäävälle alueelle. Alueen mitat ovat 
noin 8 x 3 kilometriä ja pinta-ala noin 2 890 hehtaaria. Kaava-alueen etelä- ja 
itäosissa on joitakin asuin- ja vapaa-ajan rakennuksia, soranottopaikka ja käy-
töstä poistettu Korpimatin kaatopaikka. Muilta osin alue on rakentamatonta 
suo- sekä maa- ja metsätalousaluetta. Osa suoalueista kuuluu kaava-alueen itä-
puolella sijaitsevien Kakkurinnevan ja Mankanevan Natura 2000 - ja soiden-
suojelualueisiin. 
 
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle 26 tuulivoimalaitosta käsittävä tuu-
livoimapuisto. Hanke koostuu varsinaisten voimaloiden lisäksi tarvittavasta 
sähköasemasta sekä sähkönsiirto- ja huoltotieverkostoista. Yhtä tuulivoimalaa 
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varten tarvittavan rakennuspaikan koko on noin 40x60 metriä. Voimaloiden 
tornin korkeus on noin 140-160 metriä ja voimaloiden välinen etäisyys toisis-
taan noin 500 metriä. Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteu-
tetaan maakaapeleilla. Sähköasema liitetään alueelliseen sähköverkkoon 110 
kV:n sähkölinjalla (ilmajohto). 

Hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat TuuliWatti Oy, EPV Tuu-
livoima Oy ja Suomen Hyötytuuli Oy. 

Merikarvian kunnassa on valmisteilla kolme muuta tuulivoiman tuotantoon 
liittyvää hanketta. Merikarvian etelärajalle noin 12 kilometrin etäisyydelle 
Korpi-Matin alueesta sijoittuu Köörtilän tuulivoimapuisto, jota koskeva osa-
yleiskaava on sittemmin hyväksytty 15.12.2014. Mankanevan itäpuolelle si-
joittuu Korvennevan tuulivoimapuisto, jota koskeva osayleiskaava on sittem-
min hyväksytty 14.9.2015.   

Mankanevan ja Riispyyntien pohjoispuolelle Halssin alueelle sijoittuu tuuli-
voimapuistohanke, jonka osalta kaavoitus tai ympäristövaikutusten arviointi-
menettely (YVA) eivät kaavaselostuksen mukaan ole vielä käynnissä. 

Kaavaselostuksen mukaan myös Merikarvian naapurikunnissa on useita tuuli-
voiman rakentamiseen liittyviä hankkeita, joista lähimpänä Korpi-Matin aluet-
ta sijaitsevat Siikaisten Jäneskeidas (Kurkikeidas) ja Silmuskeidas, Kristiinan-
kaupungin Uttermossa, Siipyy, Lappfjärd ja Lakiakangas sekä Porin Pahamäki, 
Marjaneva ja Peittoo.

Kaavan selvityksiä koskevat säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuk-
siin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaiku-
tukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan edellä mainittuja kaavan vaikutuk-
sia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin 
tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. 
Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset muun ohella ih-
misten elinoloihin ja elinympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen ja luon-
nonvaroihin, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä maisemaan ja kulttuuripe-
rintöön. 

Melun mallintamiseen ja arvioimiseen liittyvät säännökset ja viranomais-
ohjeet 

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 1 §:n 
mukaan päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viih-
tyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelus-
sa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä esitetyt melutasoja koske-
vat ohjearvot eivät ole sitovia, vaan enimmäisarvot ovat ohjeellisia. Ohjearvoja 
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on kuitenkin oikeuskäytännössä pidetty yleisesti jokapäiväisessä elinympäris-
tössä suurimpina hyväksyttävinä melutasoina.
 
Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välit-
tömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on oh-
jeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason 
(LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uu-
silla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 
 
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella 
olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei 
saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Ympäristöministeriö on antamassaan ohjeessa 4/2012 ”Tuulivoimalarakenta-
misen suunnittelu” todennut, että edellä mainittu valtioneuvoston melutason 
ohjearvoista antama päätös ei suoraan sovellu tuulivoimamelun häiritsevyyden 
arviointiin. Tuulivoimarakentamisesta saatujen kokemusten ja melun häiritse-
vyystutkimusten perusteella on todettu, että näiden melutason ohjearvojen 
käyttäminen suunnittelussa johtaa liian suureen meluhäiriöön. Tuulivoimara-
kentamisen meluvaikutusten minimoimiseksi on olennaista sijoittaa tuulivoi-
malat riittävän kauas asutuksesta ja muista meluvaikutuksille herkistä kohteis-
ta. Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa suositellaan käytettäväksi oppaassa 
(4/2012) esitettäviä suunnitteluohjearvoja. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyri-
tään muun ohella varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta 
häiriötä ja että esimerkiksi asuntojen sisämelutasot pysyvät asumisterveysoh-
jeen mukaisina. 

Suosituksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käytet-
tävillä alueilla taajamissa ja virkistysalueilla melutaso ei saisi ylittää ulkona 
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB 
eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taa-
jamien ulkopuolella, leirintäalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saisi 
ylittää päiväohjearvoa 40 dB eikä yöohjearvoa 35 dB.

Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkas-
telupisteessä soivaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai se on 
selvästi sykkivää (amplitudimoduloitua eli äänen voimakkuus vaihtelee ajalli-
sesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 desibeliä ennen suunnitteluoh-
jearvoon vertaamista. Ulkomelutason suunnitteluohjearvojen lisäksi asuntojen 
sisätiloissa käytetään terveydensuojelulain (763/94) sisältövaatimuksiin poh-
jautuen asumisterveysohjeen mukaisia taajuuspainottamattomia, tunnin keski-
äänitasoon Leq perustuvia suunnitteluohjearvoja koskien pienitaajuista melua. 
Sisämelutasot voidaan arvioida ulkomelutasojen perusteella ottamalla huo-
mioon rakennusten vaipan ääneneristävyys.

Ympäristöministeriö on antanut ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintamises-
ta (2/2014). Ohje on annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 108 §:n ja 117 
§:n nojalla ja se on tullut voimaan 28.2.2014. Ohje on voimassa toistaiseksi. 
Tuulivoimaloiden melun mallinnusohje on tarkoitettu ohjeeksi suunnittelussa 
arvioitaessa tuulivoimaloiden tuottamaa melukuormitusta muun ohella maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissä. Ohjeen mukaan tuulivoima-
loiden melumallinnuksen lähtöarvoina käytetään ympäristöministeriön mit-
tausohjeen mukaisesti mitattuja tai valmistajan standardin IEC TS 61400-14 
mukaisesti ilmoittamia tuulivoimaloiden melupäästön takuuarvoja. Ohjeessa 
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todetaan myös, että äänen mahdollinen kapeakaistaisuus ja pienitaajuisten 
komponenttien osuus äänen spektrissä selvitetään. Melun impulssimaisuuden 
ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaikutukset sisältyvät läh-
tökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin. Ohjeen mu-
kainen 5 dB:n sanktio voidaan huomioida laskennan lähtöarvoissa, mikäli tie-
detään tuulivoimalan melupäästön sisältävän kapeakaistaisia/tonaalisia kompo-
nentteja ja näiden erityispiirteiden voidaan arvioida olevan kuulohavainnoin 
erotettavissa ja ohjeistuksen mukaisesti todennettavissa melulle altistuvalla 
alueella.

Valtionneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on tullut 
voimaan 1.9.2015. Asetuksen voimaantulosäännöksen mukaan sitä ei kuiten-
kaan sovelleta nyt kysymyksessä olevaan Korpi-Matin 17.11.2014 hyväksyt-
tyyn osayleiskaavaan. 

Asetuksen mukaan tuulivoimalan toiminnasta aiheutuva melupäästön takuuar-
von perusteella määritelty laskennallinen melutaso ja valvonnan yhteydessä 
mitattu melutaso eivät saa ulkona ylittää melulle altistuvalla alueella melun A-
taajuuspainotetun keskiäänitason (ekvivalenttitason LAeq) pysyvän ja loma-asu-
tuksen ohjearvoja päivällä (7–22) 45 dB ja yöllä (22-7) 40 dB.

Kaavaan liittyvä selvitysaineisto

Merikarvian Korpi-Matin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi
Korpi-Matin tuulivoimapuistohanke on edellyttänyt ympäristövaikutusten ar-
viointia koskevan lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
(YVA). Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus (Ram-
boll Finland Oy) ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus) on antanut yhteysviranomaisena siitä lausuntonsa 14.11.2012.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Merikarvian kunnan 
Korpi-Matin alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston arvioidut ympäristövai-
kutukset. Vaihtoehdon, jonka mukaan tuulivoimapuisto toteutetaan, vaikutuk-
sia on arvioitu siten, että alueelle rakennetaan enintään 36 voimalan tuulivoi-
mapuisto. Voimaloiden teho on 2-5 MW ja koko tuulivoimapuiston teho siten 
enimmillään 180 MW. Arvioitavat voimaloiden napakorkeudet olivat 100, 120 
ja 140 metriä. Lisäksi on arvioitu kahta eri sähkönsiirtovaihtoehtoa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on selvitetty hankkeen vaikutuk-
sia muun muassa luontoon, linnustoon, Mankanevan Natura-alueeseen sekä 
maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi on arvioitu tuulivoimaloiden käy-
töstä aiheutuvan melun, varjostuksen ja tuulivoimapuiston toimintaan liitty-
vien riskien vaikutuksia. 

Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan arviointiselostus antaa riittävän koko-
naiskuvan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksista. Lausunnossa on 
todettu, että arviointia tulee kuitenkin täydentää seuraavilla lisäselvityksillä: 
- Trolssin kylän maisemavaikutukset, 
- uusien voimalapaikkojen luontoarvojen kartoitukset, 
- merikotkan esiintymistä, ruokailulentoja ym. koskevat tarkemmat tiedot, 
- lentoestevalojen mahdollinen vaikutus, 
- vaikutukset tutkiin, viestintä- ja puhelinyhteyksiin,
- vaihtoehtojen vertailun yhteenveto voimajohdon vaikutuksista hank- 
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 keen kokonaisvaikutuksen hahmottamiseksi sekä 
- seurantaohjelma.
Lausunnon mukaan täydennykset tulee esittää osayleiskaavan käsittelyn yhtey-
dessä.

Mankanevan Natura-alue
Mankanevan 454 hehtaarin suuruinen Natura 2000 -alue (FI0200018) sijaitsee 
Merikarvian kunnassa Korpi-Matin tuulivoimapuiston itäpuolella siten, että 
osa siitä ulottuu osayleiskaava-alueelle. Mankaneva kuuluu myös soidensuoje-
luohjelmaan (SS0020060) Mankaneva-Kakkurinneva -nimisenä 327 hehtaarin 
suuruisena alueena. Arviointi tuulivoimahankkeen vaikutuksista Mankanevan 
Natura 2000 -alueeseen on laadittu osana YVA-menettelyä. 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laadittaessa Satakunnan maa-
kuntavaltuusto oli 13.12.2013 hyväksynyt Satakunnan vaihemaakuntakaavan 
1. Ympäristöministeriö on sittemmin vahvistanut sen 3.12.2014. Kaavalla on 
määritelty maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet sekä niihin 
liittyvä energiahuolto. Vaihemaakuntakaava ei ole ollut vielä voimassa Korpi-
Matin osayleiskaavaa hyväksyttäessä, mutta sen aineistoa on käytetty ja voitu-
kin käyttää selvityksenä osayleiskaavaa laadittaessa.

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yhteensä 17 maakunnallisesti merkittävää 
tuulivoimatuotannon aluetta, jotka sijoittuvat yhteensä 14 kunnan alueelle. 

Vaihemaakuntakaavan aineistona on ollut seuraavat erillisselvitykset ja -hank-
keet 2010-2013: 
- Mannertuulialueet Satakunnassa, 2010-11 
- Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia, 2011-12
- Maakunnallisesti merkittävien tuulivoimatuotannon alueiden havainnollista-
minen, 2011-12
- Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa (LTSS) -han-
ke 2010-13, johon kuuluvat havaintokatsaukset ”Suurien lintulajien keräänty-
mäalueet Satakunnassa vuosina 2000-2011” sekä ”Isojen lintujen muuttoreitit 
Satakunnassa”.

Nyt kysymyksessä oleva Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue 
sijoittuu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetulle tuulivoimaloiden 
alueelle (tv1) siten, että osayleiskaavan alue on maakuntakaavan aluerajausta 
jonkin verran laajempi. Kysymys on maakuntakaavaselostuksen mukaisesta 
alueesta 4, Merikarvia, Korpi-Matti. Voimaloiden teoreettiseksi lukumääräksi 
alueella on arvioitu 31 yksikköä.

Tv1-merkinnällä on vaihemaakuntakaavassa osoitettu maa-alueita, jotka sovel-
tuvat tuulivoimatuotannon alueiksi. Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen 
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 
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sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajär-
jestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet.

Linnustoa koskevat selvitykset
Korpi-Matin tuulivoimapuiston vaikutuksia linnustoon on selvitetty YVA-me-
nettelyssä. YVA-selostuksen mukaan linnustoselvitysten lähtötiedoiksi on sel-
vitetty tiedot suurten petolintujen pesäpaikoista hankealueen läheisyydessä 
Rengastustoimiston sekä ELY-keskuksen hallussa olevista petolinturekistereis-
tä. 

Hankealueen pesimälinnustoa on kartoitettu kesällä 2010 maalinnustolasken-
nassa yleisesti käytettyjä linja- ja pistelaskentamenetelmiä käyttäen, minkä li-
säksi alueella suoritettiin myös yleisluontoisempia linnustokartoituksia kesäat-
lasmenetelmää soveltaen. Kesäatlaskartoituksilla on täydennetty piste- ja linja-
laskentojen antamaa kuvaa erityisesti uhanalaisten ja muuten harvalukuisten 
lajien esiintymisestä hankealueella. Kesän 2010 selvitysten lisäksi Korpi-Ma-
tin hankealueella seurattiin heinäkuussa 2011 alueella pesivien sääksien ruo-
kailulentojen suuntautumista hankealueen ja edelleen rannikkoalueen suun-
taan. Lintujen muuttoa ja eri lajien muuttoreittejä selvitettiin maastossa tehdyl-
lä kevät- ja syysmuutonseurannalla vuoden 2010 muuttokausien aikana. Suun-
nitellun tuulivoimapuiston vaikutuksia alueen linnustoon on arvioitu pääasias-
sa laadullisesti jo rakennetuissa tuulivoimapuistoissa tehtyihin tutkimuksiin 
perustuen.

Vuoden 2013 kesällä suoritettiin merikotkien pesimäaikainen seuranta (Ahl-
man Group Oy). Seurannan ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää lähialueel-
la liikkuvien merikotkien lentoratoja ja -korkeuksia. Seurannan aikana kirjat-
tiin ylös myös lintudirektiivin liitteen 1 lajien, sääksen, kaakkurin ja haarahau-
kan liikehdintää suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. Lisäksi merikotkan 
kaikki pesäpaikat tarkastettiin 19.6.2013. 

Eläimistöselvitys
YVA-menettelyn yhteydessä selvitettiin hankealueen eläimistöä useilla maas-
tokäynneillä. Pohjatietona käytettiin ympäristöhallinnon paikkatietojärjestel-
miä, Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmää sekä maakunta-
kaavan selvityksiä. Erityisiksi tarkastelukohteiksi valittiin luontodirektiivin 
liitteen II ja IV (a) lajit. Liito-oravan esiintymistä on selvitetty maastokäyn-
nein. Lepakoista on tehty erillinen selvitys. 

Meluselvitys
Korpi-Matin tuulivoimapuiston melua on mallinnettu YVA-menettelyn yhtey-
dessä vuonna 2012. Tällöin tuulivoimaloiden lukumäärä on kuitenkin ollut 
suurempi, mallinnettu äänitehotaso korkeampi ja voimaloiden sijoitus erilainen 
hyväksyttyyn osayleiskaavaan verrattuna.

Osayleiskaavaa on kaavaluonnos- ja ehdotusvaiheissa hankittujen selvitysten, 
ja lausuntojen ja muun vuorovaikutuksen perusteella muutettu siten, että voi-
malapaikkojen lukumäärää on vähennetty ja yksittäisten voimalapaikkojen si-
joitusta on tarkistettu. Hyväksytyn osayleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden 
sijoituspaikkojen mukainen melumallinnus on laadittu vuonna 2014 (Ramboll 
Finland Oy). Mallinnus on tehty kolmella vaihtoehtoisella laitosmallilla, Nor-
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dex N131, Siemens SWT-3.0-113 ja Gamesa G128-4.5MW G10x, joilla kaikil-
la melua on mahdollisuus pienentää käyttöasetuksilla. Mallinnuksessa käytetyt 
äänitehotasot ovat valmistajan ilmoittamia arvoja standard setting -ajoasetuk-
sella. Nordex on antanut voimalan kokonaisäänitehotasolle ns. takuuarvon, 
Siemensin ja Gamesan laitosten osalta arvot eivät ole takuuarvoja. 

Melulaskennat on laadittu Ympäristöministeriön ohjeita 2/2014 "Tuulivoima-
loiden melun mallintaminen" raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -me-
netelmillä. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.1 -melulaskentaohjelmalla 
ja siihen sisältyvää ISO 9613-2 -melulaskentamallia käyttäen. ISO 9613-2 
-mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida varioida, vaan laskentamallissa 
on oletuksena lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Malli 
huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvai-
mentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorp-
tio-ominaisuudet. Laskentaepävarmuudeksi laajakaistaiselle melulle on koh-
tuullisessa myötätuulitilanteessa annettu 100-1000 metrin laskentaetäisyyksillä 
±3 dB. Arvo on ilmoitettu tilanteessa, jossa lähteen maksimikorkeus on 30 
metriä maanpinnan yläpuolella. Kansainvälisissä vertailuissa ISO 9613-2 -me-
lulaskentamallin on todettu soveltuvan kohtuullisen hyvin tuulivoimalaitosten 
melun mallintamiseen, kun laskenta tehdään neljän metrin korkeudelle maan-
pinnasta eikä maasto ole erityisen monimutkainen. 

Tuulivoimaloiden suunniteltujen sijaintipaikkojen ja melulle altistuvien kohtei-
den välinen korkeusero ei ylitä 60 metriä, joten melupäästöarvoon ei ole tehty 
ympäristöministeriön ohjeessa 2/2014 mainittua korjausta.

Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi 
melutasot laskentapisteiden välisille alueille. Lisäksi on tehty reseptoripistelas-
kenta kahden tuulivoimaloita lähinnä olevan asuintalon kohdalle. 

Pienitaajuisen melun tarkastelu on tehty Ympäristöministeriön ohjeessa 2/2014 
esitetyn mukaisesti. Melupäästötietona on käytetty laitosvalmistajien ilmoitta-
mia 1/3-oktaavikaistatietoja. Taajuuspainottamattoman terssikaistakohtaisen 
ulkomelutason laskenta tehtiin kahteen reseptoripisteeseen (A ja B), jotka on 
sijoitettu lähimpien melulle altistuvien kohteiden luo, joissa meluvyöhyke-
laskennan mukaan oli voimakkain melutaso. Rakennusten sisälle aiheutuvia 
pienitaajuisia melutasoja on arvioitu DSO 1284 laskentamenetelmässä esitetty-
jen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. 

Koska melumallinnusta laadittaessa lopullista päätöstä toteutettavasta voima-
laitosmallista ei ollut tehty, tutkittiin mallinnuksella tuulivoimapuiston erilais-
ten toteutustapojen meluvaikutuksia seuraavasti: 
- kaikki voimalaitokset ovat tyyppiä Gamesa G128 (LWA 107,5 dB) 
- kaikki voimalaitokset ovat tyyppiä Siemens SWT-3,0-113 (LWA 105,5 dB)
- kaikki voimalaitokset ovat tyyppiä Nordex N131 (LWA 104,5 dB) 
- tuulivoimapuistossa on voimalatyyppejä Nordex N131 ja Siemens SWT-3,0- 
113 (2 lay-outia joista toisessa on jätetty voimala 20 pois) 
- tuulivoimapuistossa on voimalatyyppejä Nordex N131 ja Gamesa G128 (2 
lay-outia joista toisessa on jätetty voimala 20 pois). 

Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistosta. 
Maastomallissa ei huomioitu rakennuksia. Mallissa ei ole myöskään huomioitu 
metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. 
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Melumallinnusraportissa esitetyt meluvyöhykkeet ovat keskiäänitasoja tilan-
teessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan niin suuri 10 metrin kor-
keudella maanpinnasta, että tuulivoimala tuottaa jatkuvasti melua äänitehota-
son maksimiarvolla (voimalamallista riippuen joko LWA = 107,5 dB tai LWA 
= 104,5 dB). Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja to-
dellinen päivä- tai yöajan keskiäänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Myös tuulen 
suunta vaikuttaa melun leviämiseen. 

Ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaan ohjearvovertailussa ei huo-
mioida epävarmuutta, kun laskenta tehdään ohjeessa mainituilla parametreillä. 
Melupäästön takuuarvoon on sisällytetty koko laskennan epävarmuus. Ohjeen 
mukaan melun kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 dB:n kor-
jaus tehdään vain tilanteessa, jos erityispiirteet ovat kuultavissa melulle altistu-
vassa kohteessa ja tuulivoimalan melupäästön tiedetään sisältävän kapeakais-
taisuutta. Tutkittavat laitosmallit eivät valmistajan toimittamien tietojen mu-
kaan aiheuta kapeakaistaista melua ja kun melun kapeakaistainen luonne tyy-
pillisesti vielä vähenee etäisyyden kasvaessa melulähteestä kuuntelupisteeseen, 
tuulivoimalamelun ei mallinnuksessa ole arvioitu olevan kapeakaistaista tar-
kastelluilla etäisyyksillä. Mallinnuksessa esitettyihin melutasoihin ei ole lisätty 
mitään muitakaan häiritsevyyskorjauksia. 

Pienitaajuisen melun lasketetut ulko- ja sisämelutasot (Leq) on mallinnuksessa 
esitetty tuulivoimaloita lähinnä olevissa reseptoripisteissä. Mallinnuksessa saa-
tuja arvoja on verrattu Asumisterveysohjeen mukaisiin pienitaajuisen melun si-
sätilojen ohjearvoihin.

 
Selvitys välkkeestä ja varjostuksesta
Välkemallinnus (Ramboll Finland Oy 2014 ) on laadittu WindPRO 2.9 ohjel-
man Shadow-modulilla, joka laskee, kuinka usein ja minkälaisina jaksoina tiet-
ty kohde on tuulivoimaloiden luoman vilkkuvan varjostuksen alaisena. Mallin-
nus on tehty roottorin halkaisijoilla 113 m ja 131 m. Mallinnuksen mukainen 
real case -tulos kuvaa tavanomaisen vuoden tilannetta. 

Maisemavaikutusten arviointi
Korpi-Matin tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia on arvioitu YVA-menette-
lyssä. Maisemavaikutusten tarkastelualue on perustunut laadittuun näkyvyys-
analyysiin, jonka perusteella on kohdistettu maastokäynti ja valittu havainne-
kuvien paikat. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty kartta-aineistoja, ilmakuva-
aineistoa, maankäyttösuunnitelmia sekä viranomaisten rekisteritietoja.

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu näkyvyysanalyysi ja tarkasteltu voi-
maloiden maisemavaikutuksia etäisyyksiltä 0-3, 3-7 ja 7-15 kilometriä. Maise-
mavaikutuksia on myös tarkasteltu meren suunnasta. Selostukseen on liitetty 
havainnekuvia Merikarviantieltä sekä Trolssin ja Riispyyn kyläalueilta.

Osayleiskaavaa laadittaessa maisemavaikutuksia on arvioitu erityisesti Trols-
sin kylän valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön osalta 
(Ramboll Finland Oy 2014). Selvityksessä on arvioitu tuulivoimalaitosten mai-
semavaikutukset näkemätarkastelun, maastokäyntien ja kartta-analyysien pe-
rusteella. Maisemavaikutusten arvioinnin lähtökohtana on käytetty kokonais-
korkeudeltaan 230 metrin tuulivoimaloita. Arvioinnin lähtötietoina on ollut 
tuulivoimaloiden näkyvyysaluetarkastelut (Ramboll 2014) ja kuvasovitteita 
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(Ramboll 2014). Arviointiselostuksen liitteenä on havainnekuvia Trolssin ja 
Riispyyn kyläalueiden sekä Merikarvian keskustaajaman suunnasta sekä me-
reltä kolmesta eri suunnasta.

Hallinto-oikeuden arvio selvitysten riittävyydestä

Melu
Alueelle samaan aikaan laaditussa ja sittemmin vahvistetussa vaihemaakunta-
kaavassa on laaja-alaisesti selvitetty maakunnan alueiden soveltuvuutta tuuli-
voimalatuotannon rakentamiseen. Alueiden valinnan yhtenä perusteena on ol-
lut riittävän suojaetäisyyden saavuttaminen asutukseen voimaloiden aiheutta-
minen melu-, välke- ja muiden häiriötekijöiden vuoksi. Korpi-Matin osayleis-
kaavan tuulivoimaloiden ohjeelliset rakennuspaikat sijaitsevat pääosin vaihe-
maakuntakaavan mukaisella Korpi-Matin tuulivoimala-alueella.

Korpi-Matin tuulivoimapuiston meluvaikutuksia on selvitetty hankkeen YVA-
menettelyssä. Osayleiskaavan laadinnan aikana tuulivoimaloiden lukumäärää 
on vähennetty ja niiden sijoitusta on tarkistettu. Voimaloiden lopullisten sijoi-
tuspaikkojen mukaan on laadittu kolmella eri tuulivoimalatyypillä sekä niiden 
yhdistelmillä melumallinnus, jossa mallinnettuja arvoja on verrattu sekä valtio-
neuvoston asetuksen mukaisiin ohjearvoihin että Ympäristöministeriön tuuli-
voimala-alueiden suunnittelusta (4/2012) antaman ohjeen mukaisiin suunnitte-
luohjearvoihin. Melulaskennat on laadittu Ympäristöministeriön ohjeita 
2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen" raportin mukaisilla laskenta-
parametreilla ja -menetelmillä. Meluselvityksiin kuuluu muun ohella pienitaa-
juisen melun tarkastelu.

Melua koskevien selvitysten tarkoituksena on arvioida osayleiskaavan toteutta-
misesta aiheutuvan meluvaikutuksen laajuus ja haitallisuus. Korpi-Matin tuuli-
voimapuiston melumallinnuksessa tämä vaikutus on esitetty kolmen eri val-
mistajan tuulivoimalaitoksella ja niiden yhdistelmillä. Melumallinnuksen pe-
rusteella on mahdollista arvioida nämä vaikutukset, vaikka kaikkien voimala-
tyyppien osalta melutason lähtöarvona ei ole käytetty ns. takuuarvoa tai että 
lähtöarvoissa on mahdollisesti ollut muitakin valituksissa esitettyjä puutteita. 

Yleiskaava on maankäytön suunnitelma eikä siinä ole ratkaistu sitä voimala-
tyyppiä, jolla tuulivoimapuisto on tarkoitus toteuttaa. Hallinto-oikeus toteaa, 
että mikäli hanketta toteutettaessa voimalaksi valitaan muu kuin mallinnuksis-
sa käytetty voimalatyyppi tai että myöhemmin tehdyissä mittauksissa tai muul-
la tavoin todetaan, että nyt mallinnuksessa käytetyn voimalatyypin melutaso 
on laadultaan sellaista, että siihen olisi lisättävä häiritsevyyskorjauksia, voima-
loiden melumallinnus päivitetään rakennuslupamenettelyssä. Tässä yhteydessä 
voidaan myös tarvittaessa ottaa huomioon mahdollinen uusi tuulivoimaloiden 
melutasoa koskeva ohjeistus. 

Tuulivoimahankkeen meluvaikutukset on edellä selostetulla tavalla riittävästi 
selvitetty.  

Maisema
Tuulivoimahankkeen vaikutuksia maisemaan on arvioitu sekä YVA-menette-
lyn että kaavan laadinnan yhteydessä. YVA-selostuksessa on luetteloitu alueen 
ja sen ympäristön maisemallisesti arvokkaat alueet, arvioitu voimaloiden vi-
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suaalisia vaikutuksia eri havaintoetäisyyksiltä sekä esitetty havainnekuvia 
hankkeen vaikutuksista kauko- ja lähimaisemassa. Tuulivoimapuiston maise-
mallisia vaikutuksia on arvioitu myös meren suunnasta. 

Voimaloiden lentoestevalojen vaikutuksista ei ole laadittu erillistä mallinnusta. 
Valojen vaikutusta ja niistä aiheutuvien haittojen rajoittamista on kuitenkin ar-
vioitu kaavaselostuksessa. 

Maisemaselvitystä on kaavan laadinnan aikana täydennetty erityisesti lähim-
män RKY-alueen, Trolssin kylä ja kiviaidat, osalta. Hallinto-oikeus katsoo, että 
maisemaa koskevissa selvityksissä on riittävän kattavasti kartoitettu arvok-
kaaksi luokitellut alueet ja kohteet kaava-alueen ympäristössä ja arvioitu kaa-
van toteuttamisen vaikutuksia niihin. Laadittujen selvitysten perusteella voi-
daan riittävän luotettavasti arvioida hankkeesta aiheutuvat maisemavaikutuk-
set. 

Linnusto
Korpi-Matin tuulivoimapuiston toteuttamisen vaikutuksia linnustoon on selvi-
tetty ensisijaisesti hankkeen YVA-menettelyssä. Linnustoa koskevat selvityk-
set ovat käsittäneet pesimälinnuston kartoitukset sekä lintujen kevät- ja syys-
muutonseurannan. Kaavaa laadittaessa linnustoselvityksiä on YVA-menettelyn 
yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti täydennetty merikotkien pesimäai-
kaisella seurannalla, jonka yhteydessä seurattiin myös lintudirektiivin liitteen I 
lajien, sääksen, kaakkurin ja haarahaukan liikehdintää kaava-alueella ja sen lä-
heisyydessä. Lisäksi merikotkan pesäpaikat on tällöin tarkastettu.

Erillistä törmäysmallinnusta ei ole laadittu, mutta selvityksissä on lintulajeit-
tain arvioitu niiden törmäysriskejä voimaloiden rakenteisiin. Näiden arvioiden 
perusteena on käytetty ja voitukin käyttää aineistoa, joka perustuu jo rakenne-
tuissa tuulivoimapuistoissa tehtyihin tutkimuksiin.

Hallinto-oikeus katsoo, että laadittujen selvitysten perusteella voidaan arvioida 
kaavan toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset linnus-
toon.

Muut selvitykset
Kaavaselostuksessa on arvioitu tuulivoimapuiston osayleiskaavan vaikutuksia 
kunnan elinkeinotoimintaan ja erityisesti siihen liittyvää hankkeen työllistävää 
vaikutusta. Kaavan vaikutuksia alueen maa- ja metsätalouden harjoittamiseen 
on selvitetty. Lisäksi on arvioitu hankkeen taloudellisia vaikutuksia maanomis-
tajien saamien korvausten ja kunnan saamien verotulojen osalta.

Johtopäätös
Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä on hyödyn-
netty ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja vaihemaakuntakaavaan liit-
tyviä selvityksiä. Näitä selvityksiä on kaavaa laadittaessa täydennetty. Lisäsel-
vitysten tarvetta arvioitaessa on otettu huomioon YVA-menettelyn yhteysvi-
ranomaisen ja asiantuntijaviranomaisten kaavoituksen eri vaiheissa antamat 
lausunnot.

Hallinto-oikeus katsoo, että Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaava pe-
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rustuu maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuihin sellaisiin riittäviin selvi-
tyksiin, joiden perusteella kaavan toteuttamisen vaikutukset on mahdollista ar-
vioida.

Yleiskaavan sisältöä koskevat säännökset 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa 
ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toi-
menpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä 
edellä säädetään.

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon muun ohella mahdollisuudet 
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäris-
tön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla, mahdollisuudet 
turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elin-
ympäristöön, kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset, rakennetun ympä-
ristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen sekä virkistykseen soveltuvien 
alueiden riittävyys.

Edellä tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin 
laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle koh-
tuutonta haittaa.

Laadittaessa tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, jota voidaan käyt-
tää tuulivoimalan rakennusluvan perusteena, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta 
muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että yleiskaava ohjaa riittävästi raken-
tamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella, suunniteltu tuulivoimara-
kentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön ja että 
tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällöl-
le asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan yleiskaava-aluetta suun-
niteltaessa tai rakennettaessa taikka muutoin käytettäessä (yleiskaavamääräyk-
set). Yleiskaavamääräykset voivat muun ohessa koskea maankäytön ja raken-
tamisen erityistä ohjausta tietyllä alueella sekä haitallisten ympäristövaikutus-
ten estämistä tai rajoittamista.

Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutta-
mista. Valtioneuvoston vahvistamien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevan eri-
tyistavoitteen mukaan alueidenkäytössä tulee muun ohella edistää uusiutuvien 
energialähteiden käyttöedellytyksiä. Toimivia yhteysverkostoja ja energiahuol-
toa koskevien erityistavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitet-
tava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten sopivat alueet. Tuulivoimalat on 
sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Kulttuu-
ri- ja luonnonperintöä koskevien erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä 
on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperin-
nön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit ote-
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taan huomion alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana. Tällainen inventointi 
on muun ohella Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ym-
päristöjä koskeva inventointi (RKY 2009).

Kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on sen lisäksi, mitä tässä laissa sää-
detään, noudatettava, mitä luonnonsuojelulain 10 luvussa säädetään.

Luonnonsuojelulailla on pantu kansallisesti täytäntöön luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktii-
vi 92/43/ETY (luontodirektiivi) sekä luonnonvaraisten lintujen suojelusta an-
nettu Euroopan yhteisön neuvoston direktiivi 79/409/ETY (lintudirektiivi). 
Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 
65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa 
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joi-
den suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 
-verkostoon. 

Luonnonsuojelulain 47 §:n 1 momentin mukaan asetuksella voidaan säätää eri-
tyisesti suojeltavaksi sellainen uhanalainen eliölaji, jonka häviämisuhka on il-
meinen. Ympäristöministeriön on tarvittaessa laadittava ohjelma erityisesti 
suojeltavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi. Pykälän 2 momentin mu-
kaan erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittä-
minen tai heikentäminen on kielletty. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 
2 momentissa tarkoitettu kielto tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökes-
kus on päätöksellään määritellyt erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille.

Muun muassa merikotka kuuluu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4 tarkoitet-
tuihin erityisesti suojeltaviin lajeihin.

Satakunnan maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on 30.11.2011 vahvistanut Satakunnan 1. maakuntakaa-
van. Maakuntakaavassa valtaosalle osayleiskaava-alueesta ei kohdistu alueva-
rausmerkintöjä. Yleiskaava-alueen koillisosaan sijoittuu osia Mankanevan Na-
tura 2000 -verkostoon kuuluvasta luonnonsuojelualueesta (SL). Kakkurinne-
van länsipuolelle sijoittuva lehto on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi, jolla on erityisiä kulttuuri-, maisema-, luonto- ja muita ympäristöar-
voja (MY). Mankanevan eteläpuolelle on osoitettu kaksi kiinteää muinaisjään-
nöstä (sm).

Yleiskaava-alueen länsiosa kuuluu maakuntakaavan luontomatkailun kehittä-
misen kohdevyöhykkeeseen (mv-3), johon kohdistuu luontomatkailun, luon-
non virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuojelun kehittämis- 
ja yhteensovittamistarpeita.

Etelässä osa kaava-alueesta rajoittuu maakuntakaavan mukaiseen teollisuus- ja 
varastotoimintojen alueeseen (T). 

Lännessä yleiskaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat Trolssin ja Riispyyn kylät 
on osoitettu valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi (kh1).
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Kaavan sisältö valituksissa tarkoitetuin osin

Korpi-Matin osayleiskaavassa on osoitettu tuulivoimaloiden alueet, joille saa 
sijoittaa yhden tuulivoimalan (tv-1) tai kaksi tuulivoimalaa (tv-2). Kaikkiaan 
kaavassa on osoitettu 26 tuulivoimalaitoksen ohjeellinen sijainti ja alue, jolle 
tuulivoimalan roottorin lavat saattavat ulottua alimmillaan 50 metrin korkeu-
dessa. 

Kaavamääräyksen mukaan ennen kunkin tuulivoimalayksikön rakentamista on 
hankittava ilmailulain (1194/2009) 165 §:n mukainen lentoestelupa ja kaavan 
yleismääräysten mukainen Puolustusvoimien hyväksyntä. Tuulivoimalan suu-
rin sallittu kokonaiskorkeus on 230 metriä, edellyttäen kuitenkin, että koko-
naiskorkeus merenpinnasta ei ylitä ilmailuviranomaisen lentoesteluvassa aset-
tamia korkeusrajoituksia. Voimaloiden tulee sijoittua kokonaisuudessaan tv-
alueen sisäpuolelle.

Tuulivoimaloiden rakentamista koskevan kaavamääräyksen mukaan osayleis-
kaavaa voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perus-
teena (MRL 77 a §). 

Puolustusvoimien toiminta tulee huomioida valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden mukaisesti. Hankkeella on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä 
ennen voimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista. Lausunto hank-
keen lopullisesta hyväksyttävyydestä haetaan Pääesikunnalta. 

Tuulivoimaloista ei saa aiheutua ohjearvot (VPN/993/1992 ja Ympäristöhallin-
non ohje 4/2012) ylittävää melua kaava- tai lähialueen olemassa olevalle asu-
tukselle. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää melumallinnus toteutettavalle 
voimalatyypille laadittuna. Tarvittaessa rakennusluvan yhteydessä on esitettä-
vä myös välkemallinnus toteutettavalle voimalatyypille laadittuna. 

Pääosa osayleiskaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi (M). Kaavamääräyksen mukaan alueella sallitaan tuulivoimarakenta-
misen lisäksi myös maa- ja metsätalouden harjoittamista ja alueen virkistys-
käyttöä palveleva rakentaminen.

Uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei 
saa sijoittaa alueille, joilla ohjearvojen mukaiset melutasot voivat ylittyä.

Kaava-alueen koillisosaan on osoitettu luonnonsuojelualue, Mankaneva-Kak-
kurinneva SSO020060 (SL). Alue on myös osa Natura 2000 -verkostoon kuu-
luvaa aluetta (Mankaneva FI0200018). SL-alueen viereinen lehto on osoitettu 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MY). Kaava-alueelle on myös osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeät alueet (luo-1 ja luo-2) sekä kolme muinaismuistoaluetta (SM). 

Kaava-alueen eteläosaan on osoitettu maa-ainesten ottoalue (EO) ja sen vie-
reen suojaviheralue (EV/e), jolla on entinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka.
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Osayleiskaavan sisällön lainmukaisuus

Maakuntakaavan ohjausvaikutus
Satakunnan 1. maakuntakaavassa osayleiskaava-alueelle kohdistuu vain joita-
kin aluevarausmerkintöjä. Mankanevan Natura 2000 -verkostoon kuuluva 
luonnonsuojelualue sekä Kakkurinnevan länsipuolelle sijoittuva lehto on Kor-
pi-Matin osayleiskaavan aluevarauksissa otettu huomioon. Myös osayleiskaa-
va-alueen ulkopuolella sijaitsevat Trolssin ja Riispyyn kylät, jotka maakunta-
kaavassa on osoitettu valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi 
(kh1), on jäljempänä tarkemmin selostetulla tavalla otettu tuulivoimaloiden si-
joittamisessa huomioon. Voimassa oleva maakuntakaava on näin ollen ollut 
ohjeena laadittaessa yleiskaavaa.

Maakunnan tuulivoimatuotannon alueita koskeva Satakunnan vaihemaakunta-
kaava 1 ei ole ollut voimassa Korpi-Matin osayleiskaavaa hyväksyttäessä eikä 
sillä siten ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ohjausvaikutusta osa-
yleiskaavaa laadittaessa. Vaihemaakuntakaavan Korpi-Matin tuulivoimaloiden 
yleispiirteisen aluerajauksen sisään kuitenkin sijoittuu 16 osayleiskaavan 
26:sta tuulivoimaloiden sijoituspaikasta. Lisäksi voimaloista 6 sijoittuu tämän 
alueen rajalle ja 4 ulkopuolelle. Vaihemaakuntakaavoituksessa laadittujen sel-
vitysten tulokset voidaan ottaa huomioon arvioitaessa osayleiskaavan sisällön 
lainmukaisuutta.

Turvallinen ja terveellinen elinympäristö
Kunta päättää sille kuuluvan itsehallinto-oikeuden nojalla alueensa kaavoitta-
misesta sekä kaavassa osoitettavan maankäytön laadusta. Korpi-Matin tuuli-
voimapuiston osayleiskaava-alue sijoittuu taajamien ulkopuoliselle maa- ja 
metsätalousalueelle, jossa vakituisen asutuksen määrä on hyvin pieni. Alueen 
on arvioitu soveltuvan tuulivoimatuotantoon myös Satakunnan vaihemaakun-
takaavassa, jossa on osoitettu maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotan-
non alueet.

Sosiaali- ja terveysministeriö on maakuntakaavojen yhteydessä antamissaan 
lausunnoissa esittänyt tuulivoima-alueiden kahden kilometrin suojavyöhykettä 
lähimpään asutukseen nähden. Kaavoitusta sääntelevässä maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa ei ole kuitenkaan säännöksiä mainitusta kahden kilometrin suoja-
etäisyydestä tai muistakaan metrimääräisistä suojaetäisyyksistä lähimpiin häi-
riintyviin kohteisiin. Mainitun lain mukaisten kaavan sisältövaatimusten toteu-
tumista arvioidaan laadittujen selvitysten nojalla ja tässä harkinnassa otetaan 
myös huomioon kaavaan liitetyt haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai 
rajoittamista koskevat kaavamääräykset. 

Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleiskaavaan liittyvät selvitykset kattavat 
koko kaava-alueen ja myös ne alueet kaava-alueen ulkopuolella, joilla kaavan 
toteuttamisella saattaa olla maankäytöllisiä vaikutuksia. Näiden selvitysten pe-
rusteella arvioidaan yleiskaavan terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
koskevan sekä myös muiden sisältövaatimusten täyttymistä.

Melumallinnuksen mukaan tuulivoimalaitosten melutasot alittavat VNp 
993/1992 mukaiset päivä- ja yöajan ohjearvot vakituisen asutuksen ja loma-
asuinalueiden kohdalla. 

Gamesa G128 voimalaitoksen mallinnustilanteessa ympäristöministeriön oh-
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jeen yöajan suunnitteluohjearvo 40 dB ylittyy kolmen vakituisen asuinraken-
nuksen kohdalla ja yksi asuinrakennus on ohjearvon tasalla. Lisäksi kolme yk-
sittäistä loma-asuntoa sijoittuu 35-40 dB:n meluvyöhykkeelle. Nämä loma-
asunnot sijaitsevat alueella, jossa on sekä vakituista asutusta että yksittäisiä lo-
ma-asuntoja. Meren rannassa sijaitsevilla loma-asuntoalueilla melutaso jää alle 
suunnitteluohjearvon LAeq 22-7 35 dB. 

Siemens SWT-3,0-117 voimalaitoksen mallinnuksessa melutaso ylittää yöajan 
suunnitteluohjearvon LAeq 22-7 40 dB kahden vakituisen asuintalon kohdalla. Yö-
ajan ohjearvo 35 dB ei ylity yhdenkään loma-asunnon kohdalla. 

Nordex N131 voimalaitoksen lähtömelutaso on mallinnetuista voimalatyypeis-
tä alhaisin. Mallinnuksessa voimalaitoksen melutaso on yöajan suunnitteluoh-
jearvon LAeq 22-7 40 dB tasalla yhden vakituisen asuintalon kohdalla, muiden va-
kituisten asuintalojen kohdalla melutaso jää tämän ohjearvon alapuolelle. Yö-
ajan ohjearvo 35 dB ei ylity yhdenkään loma-asunnon kohdalla. 

Mallinnuksessa on myös laskettu voimalaitosvaihtoehdoista neljä erilaista yh-
distelmää, jotka määriteltiin siten, että laskennallinen melutaso jää yöajan 
suunnitteluohjearvojen tasalle tai alapuolelle ympäristön asuintalojen ja loma-
asuntojen kohdalla. Mallinnuksessa on esitetty Nordexin N131 ja Siemensin 
SWT-3,0-117 voimalaitoksista kootut yhdistelmät ja niiden aiheuttamat melu-
vyöhykkeet. Vastaavasti on esitetty Nordexin N131 ja Gamesan G128 voima-
laitoksista kootut yhdistelmät. Kaikissa yhdistelmissä mallinnetut melutasot 
ympäristön asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla ovat enintään yöajan ohje-
arvojen tasalla tai alapuolella.

Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa enintään 26 tuulivoimalayksik-
köä käsittävän tuulivoimapuiston toteuttaminen. Osayleiskaavassa ei ole rat-
kaistu kaavalla toteutettavaa voimalaitostyyppiä vaan kaavassa on ainoastaan 
määrätty tuulivoimaloiden enimmäiskorkeudesta. Kaavan melumallinnukset 
on tehty kolmen eri valmistajan voimalatyypillä sekä niiden yhdistelmillä. 
Mallinnuksen tulokset osoittavat, että eri valmistajien tuulivoimalaitosten läh-
tömelutaso ja siten myös meluvaikutusten ulottuvuus on erilainen. Selvityksen 
tarkoituksena ei ole kuitenkaan osoittaa, että tuulivoimaloiden melutasoa kos-
kevat ohjearvot tai suunnitteluohjearvot ovat saavutettavissa kaikilla mallin-
nuksessa käytetyillä voimalatyypeillä tai niiden yhdistelmillä. Sen sijaan melu-
mallinnuksessa on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja kaavan toteuttamiselle ja ar-
vioitu niiden meluvaikutuksia. 
 
Mallinnusraportissa on todettu, että tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimalai-
toksen meluntuottoon. Mallinnuksen tulokset vastaavat keskiäänitasoja tilan-
teessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan niin voimakas, että voi-
malan äänitehotaso on maksimissaan koko tarkastelujakson ajan. Todellinen 
päivä- ja yöajan keskiäänitaso laitosten ympärillä riippuu tarkastelujakson tuu-
lisuudesta ja mallinnuksen mukaiset melutasot edustavatkin lähes äänekkäintä 
mahdollista tilannetta. Kaikkia mallinnettuja voimalaitosmalleja voidaan ajaa 
myös erilaisilla melurajoitusmoodeilla.

Osayleiskaavaa laadittaessa tehty melumallinnus on laadittu ympäristöministe-
riön ohjeen 2/2014 mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Nordex 
N131 voimalan lähtömelutaso on melumallinnuksen mukaan niin sanottu ta-
kuuarvo, jolloin melun merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) ja ka-
peakaistaisuuden vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti tähän valmistajan il-
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moittamaan arvoon. Tämän voimalatyypin osalta ei siten ole ollut tehtävä kor-
jauksia mallinnuksen tuloksiin.

Kuten edellä on todettu, eri tuulivoimalatyypeillä laadittu melumallinnus osoit-
taa, että mallinnettu melutaso täyttää valtioneuvoston päätöksen (VNp 
993/1992) mukaiset melutason päivä- ja yöohjearvot. Ainakin yhdellä tuulivoi-
malatyypillä mallinnettu melutaso ei ylitä ympäristöministeriön suunnitteluoh-
jearvoja, mutta on yhden asuinrakennuksen kohdalla ohjearvon tasolla. Tämä 
seikka ei kuitenkaan välittömästi merkitse sitä, että kaava olisi tällä perusteella 
lainvastainen, vaan on arvioitava, onko mainittu haitta kaavamääräyksin tai ra-
kennuslupamenettelyssä muutoin rajoitettavissa niin, että asumisen ja tuulivoi-
malarakentamisen tarpeet voidaan sovittaa yhteen siten, että saavutetaan kaa-
van sisältövaatimukset täyttävä ratkaisu. Asiassa on otettava huomioon myös 
se, että yhden asuinrakennuksen osalta mallinnettu 40 dB:n yöajan melutason 
suunnitteluohjearvo on ainoastaan suositusluonteinen, eikä sillä toistaiseksi ole 
samanlaista oikeuskäytännössä syntynyttä sitovuutta kuin valtioneuvoston pää-
töksellä melutason ohjearvoista. 

Pienitaajuisen melun mallinnuksessa saatuja arvoja on verrattu Asumisterveys-
ohjeen mukaisiin pienitaajuisen melun sisätilojen ohjearvoihin. Kun on otettu 
huomioon rakennuksen ulkoseinän ääneneristävyys DSa 1284 -menetelmässä 
mainittujen arvojen mukaisesti, terssikohtaiset melutasot alittavat ohjearvot.

Valituksissa on myös esitetty, että muiden tuulivoimalapuistojen osalta tehdyt 
melumittaukset ovat osoittaneet melumallinnuksia korkeampia meluarvoja. 
Näissä hankkeissa on kuitenkin ollut kysymys tyypiltään erilaisista tuulivoi-
maloista ja maaston topografia on ollut toisenlainen. Myös voimaloiden etäi-
syydet häiriintyviin kohteisiin ovat olleet erilaiset. Korpi-Matin tuulivoima-
puiston melumallinnusten tuloksia ei siten tällä valituksessa esitetyllä perus-
teella ole pidettävä virheellisinä. 

Välkettä ja varjostusta koskevassa mallinnuksessa on todettu, että voimalan 
131 metrin roottorin halkaisijalla mallinnetulle välkevaikutusalueelle, jossa 
vuotuinen välketuntien määrä on 8 - 10 tuntia, jää kaksi asuinrakennusta. Yksi 
asuinrakennus jää 10 tuntia ylittävälle välkevaikutusalueelle. Mallinnuksessa 
on myös todettu, että välkevaikutusalueille jäävien rakennusten osalta tulee ar-
vioida kohdekohtaisesti, onko ympäristö sellainen, että välkevaikutuksia voi 
niissä esiintyä. Tuulivoimaloista aiheutuvalle vilkkuvalle varjostukselle ei ole 
Suomessa määritelty raja- tai ohjearvoja.

Osayleiskaavaan on liitetty kaavamääräykset, joiden mukaan tuulivoimaloista 
ei saa aiheutua ohjearvot (VPN/993/1992 ja Ympäristöhallinnon ohje 4/2012) 
ylittävää melua kaava- tai lähialueen olemassa olevalle asutukselle. Rakennus-
luvan yhteydessä tulee esittää melumallinnus toteutettavalle voimalatyypille 
laadittuna. Lisäksi kaavaan on liitetty välkettä koskeva määräys, jonka mukaan 
tarvittaessa rakennusluvan yhteydessä on esitettävä välkemallinnus toteutetta-
valle voimalatyypille laadittuna. Nämä kaavaan liitetyt, haitallisten ympäristö-
vaikutusten rajoittamista koskevat kaavamääräykset voidaan ottaa huomioon 
arvioitaessa terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä koskevien yleiskaa-
van sisältövaatimusten täyttymistä.

Valituksissa on vedottu myös siihen, että tuulivoimaloista putoava jää voi ai-
heuttaa vaaratilanteita. Korpi-Matin tuulivoimapuisto sijoittuu lähes asumatto-
malle alueella. Tuulivoimaloiden rakennusluvissa voidaan myös antaa tarvitta-
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via määräyksiä varustaa tuulivoimalat lapojen jäänestojärjestelmällä tai jäätun-
nistimella ja/tai sijoittaa tuulivoimalan alueelle putoilevasta jäästä varoittavia 
kylttejä.

Natura- ja luonnonsuojelualueet
Kaava-alueelle sijoittuu osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvasta Mankanevan 
(FI0200018) alueesta. Mankanevan Natura-alueen suojeltavat luontotyypit 
ovat keidassuot, puustoiset suot sekä humuspitoiset lammet ja järvet. Alue 
kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan Mankaneva-Kakkurinneva -nimisenä 
alueena. Luontoselvityksessä todetut kaksi arvokasta suoaluetta on rajattu kaa-
va-alueella luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina. 

Edellä mainittujen alueiden luontoarvot on kaavassa turvattu alueita koskevin 
SL- ja luo-merkinnöin ja sijoittamalla voimalayksiköt näiden alueiden ulko-
puolelle. Selvitysten mukaan, kun muun ohella otetaan huomioon alueen pinta-
vesien virtaussuunta suoalueelta poispäin, tuulivoimapuiston toteuttamisella ei 
ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia Mankanevan Natura 2000 -alueen 
suojelun perusteena oleviin direktiivilajeihin. Myös voimaloiden ja huoltotei-
den rakentamisesta aiheutuvien vaikutusten on arvioitu olevan vähäisiä. 

Linnusto
Korpi-Matin osayleiskaavaa laadittaessa on hyväksytty Satakunnan vaihemaa-
kuntakaava 1. Tämän kaavan tuulivoimatuotannon alueita määriteltäessä on 
muun ohella otettu huomioon Satakunnan linnustoa koskevat laajemmat selvi-
tykset. Korpi-Matin osayleiskaavan mukaiset tuulivoimaloiden rakennuspaikat 
sijoittuvat pääosin vaihemaakuntakaavan mukaiselle Korpi-Matin tuulivoima-
loiden alueelle. 

Korpi-Matin tuulivoimapuistohankkeen YVA-menettelyssä sekä kaavaa laadit-
taessa tehtyjen linnustoselvitysten mukaan alueella on havaittu lintudirektiivin 
liitteen I lajeista laulujoutsen, teeri, metso, pyy, kaakkuri, merikotka, kalasääs-
ki, kurki, kehrääjä, palokärki, kangaskiuru ja pikkulepinkäinen. Lisäksi havait-
tiin uhanalaiset lajit tavi, hiirihaukka, valkoviklo ja käenpiika. Merikotka on li-
säksi luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla erityisesti suojeltu laji.

Lintudirektiivin liitteessä I mainittujen lajien suojelu on järjestetty ensisijaises-
ti siten, että jäsenvaltiot ovat osoittaneet näiden lajien suojelemiseen lukumää-
rältään ja kooltaan sopivimmat alueet. Korpi-Matin kaava-alueeseen ei kuulu 
eikä myöskään sen läheisyydessä ole tällaista suojelualuetta (Special Protec-
tion Area, SPA). Myöskään alueellinen ELY-keskus ei ole tehnyt luonnonsuo-
jelulain 47 §:n 3 momentissa tarkoitettua päätöstä yhdenkään valituksissa mai-
nitun lintulajin esiintymispaikan suojelemiseksi kaava-alueella. 

Linnustoselvityksen mukaan Korpi-Matin hankealue sijoittuu pääosin käsitel-
tyjen mänty- ja mäntyvaltaisten sekametsien alueelle, jonka pesimälinnustosta 
valtaosan muodostavat metsäympäristöille tavanomaiset varpuslintulajit. Sel-
vityksen mukaan ihmistoiminnan lisääntyminen ja metsäalueiden metsäkuvio-
koon pieneneminen näkyvät Korpi-Matin hankealueen pesimälinnuston lajeis-
ta erityisesti suurten petolintujen, metson ja kaakkurin esiintymisessä. Linnus-
tonsuojelun kannalta hankealueen merkittävin laji on merikotka ja havaintojen 
mukaan Korpi-Matin hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuu 
kolme asuttua reviiriä. Osayleiskaavaa laadittaessa tehdyn merikotkien lento-
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seurantaselvityksen mukaan valtaosa merikotkien lennoista sijoittui pesien tun-
tumaan kaava-alueen koillis- ja länsipuolelle. Selvitysten, kaavoituksessa han-
kittujen lausuntojen ja viranomaisyhteistyön perusteella osa kaavaluonnosvai-
heessa esitetyistä tuulivoimaloiden sijoituspaikoista on poistettu tai siirretty si-
ten, että etäisyydeksi lähimpiin merikotkareviireihin muodostuu noin kaksi ki-
lometriä.

Merikotkan pesimäaikaisen seurannan yhteydessä havainnoitiin myös sääksen 
ja kaakkurin liikehdintää, lentoratoja ja -korkeuksia. Selvityksessä on todettu, 
että tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen huolellinen suunnittelu ja valinta näh-
dään keskeisiksi tekijöiksi voimaloista aiheutuvien linnustovaikutusten ehkäi-
semiseksi. YVA:n selvitysten ja tehdyn seurannan perusteella osa tuulivoima-
loiden sijoituspaikoista on poistettu kaava-alueen pohjoisosassa, jolloin kaava-
ratkaisu mahdollistaa esteettömän kulkuyhteyden osayleiskaava-alueen länsi-
puolella sijaitseville merenlahdille. Merikotkien lentoseurantaselvityksen yh-
teydessä todettiin, että sääksen lähimmät pesäpaikat tuulivoimaloiden sijoitus-
paikkoihin nähden olivat asumattomia.

Valituksessa mainituista mehiläishaukasta, sinisuohaukasta, ruskosuohaukasta 
tai ampuhaukasta ei ole YVA-menettelyssä tehdyissä linnustoselvityksissä tai 
merikotkaseurannan yhteydessä tehty havaintoja. Haarahaukan osalta seuran-
nassa havaittiin yksittäisiä lentoja. Edellä mainitut linnustoa koskevat selvityk-
set eivät osoita, että tuulivoimapuiston rakentamisella olisi vaikutuksia näihin 
lajeihin kuten ei myöskään valituksessa mainittuihin pöllölajeihin.

Hiirihaukan osalta selvityksissä on todettu, että se pesii hankealueen lähistöllä 
ja sen saalistusalue ulottuu hankealueelle. Alueen kehrääjäkanta on havaittu 
runsaaksi ja selvityksissä on todettu, että lajin kanta alueella tulee jossain mää-
rin taantumaan. Vaikutusten metsokantaan on arvioitu olevan pääosin häirin-
nästä ja metsien pirstoutumisesta johtuvia. Muista uhanalaisista ja direktiivila-
jeista pikkulepinkäisen, kangaskiurun ja käenpiian ei selvityksen mukaan voi-
da katsoa kärsivän hankkeen vaikutuksista. 

Linnustoselvityksessä on todettu, että Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan alueel-
la Pohjanlahden rantaviiva muodostaa merkittävän lintujen muuttoväylän. Ve-
silintujen muutto painottuu Pohjanlahdella selkeämmin merialueen puolelle, 
minkä vuoksi muuttajamäärät mantereella jäävät usein vähäisiksi. Metsähan-
hen, laulujoutsenen sekä päiväpeto- ja varpuslintujen muutto kulkee puoles-
taan valtaosin Pohjanlahden ranta-alueiden tuntumassa mantereen puolella, 
minkä vuoksi näiden lajien muuton voidaan arvioida kulkevan osin myös 
suunnitellun tuulivoimapuistoalueen kautta. Arvioitaessa tuulivoimaloiden vai-
kutuksia muuttavaan linnustoon selvityksessä on todettu, että vaikutukset voi-
vat aiheutua törmäyksistä tuulivoimaloihin tai muun muassa mahdollisten este-
vaikutusten aiheuttamista muuttoreittien sekä ruokailu- ja levähdysalueiden 
muutoksista. Selvityksen mukaan lintujen muutto myös ohjautuu Merikarvian 
alueella pääosin pohjois-etelä tai koillinen-lounas -akselien suuntaisesti. Siihen 
nähden suunniteltu tuulivoimapuisto asettuu kapeaan muodostelmaan, mikä on 
muuttolintuihin kohdistuvien vaikutusten kannalta suotuisaa. Muista tuulivoi-
mapuistoista tehtyjen tutkimusten perusteella selvityksessä on arvioitu, että 
suuri osa alueen kautta muuttavista linnuista on sellaisia, joiden on todettu 
osaavan kiertää tuulivoimalat. Tämän vuoksi selvityksissä on pidetty todennä-
köisenä, että muuttolinnustoon ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia.

Linnustoa koskevien selvitysten yhteydessä ei ole laadittu varsinaista törmäys-
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mallinnusta. Lentoseurannan ja lajien luonteenomaisten lentokorkeuksien pe-
rusteella törmäysriskejä on kuitenkin lajikohtaisesti arvioitu. Muun muassa 
merikotkan osalta on todettu, että sen pesimäaikainen liikehdintä tapahtui sel-
västi matalalla ja suurin osa lennoista oli alle tuulivoimaloiden roottorin ai-
heuttaman riskikorkeuden. Merikotkan osalta törmäysriskiä ei siten ole arvioi-
tu kovin suureksi. Voimaloiden ei myöskään ole arvioitu aiheuttavan merkittä-
vää törmäysriskiä alueella pesiville kehrääjille. Myöskään metson törmäys-
kuolleisuuden ei ole arvioitu olevan kovin korkea. Kuten edellä on todettu, 
etenkin merikotkan, kalasääsken ja kaakkurin lentoreittejä on seurattu ja niiden 
mahdolliseen törmäysriskiin on pyritty vaikuttamaan voimaloiden sijoituspaik-
kojen suunnittelulla. Muun muassa kaava-alueen pohjoisosaan on voimala-
paikkojen väliin jätetty noin 1,3 km:n levyinen vyöhyke Mankanevan-Kakku-
rinnevan suuntaan. Itä-länsi-suuntaisen lentoaukon on arvioitu selvästi vähen-
tävän alueen halki suuntaavien lintujen törmäysriskiä. 

Linnustoa koskevien selvitysten yhteydessä on myös otettu huomioon Manka-
nevan FINIBA-alueen lintulajit. Vaihemaakuntakaavassa on jo lähtökohtaisesti 
määritelty riittävät etäisyydet maakunnan FINIBA-alueisiin. 

Vaihemaakuntakaavan tuulivoimatuotannon alueita määriteltäessä on luontoar-
voja ja linnustoa koskevin selvityksin tutkittu tuulivoimatuotantoalueiden yh-
teisvaikutuksia myös maakunnallisella tasolla. Kaavaselostuksessa on arvioitu 
Korpi-Matin tuulivoimapuiston yhteisvaikutuksia tuolloin laadittavana olleen 
Korvennevan tuulivoimapuiston kanssa. 

Muut lajit
YVA-menettelyn yhteydessä on selvitetty hankealueen eläimistöä. Euroopan-
majavan esiintymisestä saatiin havaintoja Trolssinjoen rannoilta. Euroopanma-
java kuuluu luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisiin lajeihin. Trolssinjoen 
ranta-alueille ei ole kuitenkaan osoitettu tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja tai 
muitakaan olemassa olevasta maankäytöstä poikkeavia kaavaratkaisuja. Myös 
voimaloiden ja yhteysteiden rakentamisen vaikutusten on arvioitu olevan ly-
hytkestoisia ja vähäisiä, joten näistä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuva 
pintavesien laadun muutos on arvioitu vähäiseksi. Kaavan ratkaisut eivät siten 
heikennä tai hävitä euroopanmajavan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

Valituksessa mainittujen saukon ja ilveksen esiintymisestä alueella ei ole ha-
vaintoja. Luontoselvitykset eivät osoita, että kaavan ratkaisut tai hankkeen ra-
kentamisen vaikutukset vaarantaisivat näiden lajien elinpiirejä. 

Maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot
Osayleiskaava-alue ei miltään osin ulotu Museoviraston valtakunnallisesti 
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevassa inventoinnissa mai-
nituille alueille. Maisemaselvityksen mukaan lähin valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue eli Ahlaisten kulttuurimaisema sijaitsee noin 20 kilometrin etäi-
syydellä hankealueesta etelään. Lähin valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY 2009) on Trolssin kylä ja kiviaidat noin kilometrin 
etäisyydellä tuulivoimala-alueesta. 

Maisemavaikutusten arvioinnin mukaan Trolssin kyläalueen herkkyys maise-
man muutokselle on sen pienipiirteisyydestä johtuen melko suuri ja mittakaa-
vaero tuulivoimaloihin on merkittävä. Toisaalta arvioinnissa on todettu, että 
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kyläympäristön kulttuuriarvot ovat Trolssin kylällä pääosin alueen melko 
eheässä kyläkuvassa ja erilaisissa detaljeissa.

Kaavaehdotusta on tarkistettu luonnosvaiheessa ja edelleen ehdotusvaiheessa, 
jolloin siitä on poistettu kuusi voimalapaikkaa noin 1,2 -2 kilometrin etäisyy-
deltä Trolssin RKY-alueesta. Kolmen pohjoisimman tuulivoimalan sekä mui-
den tuulivoimaloiden väliin jää selkeä tuulivoimaloista vapaa alue, joka erot-
tuu, kun Trolssista katsellaan koillisen suuntaan.
 
Tuulivoimalat sijoittuvat metsäiselle alueelle, joten tuulivoimaloita näkyy ky-
lälle sitä kehystävän metsän rajan yläpuolella. Maisemavaikutusten arvioinnin 
mukaan Trolssin kyläympäristön kulttuuriarvot eivät kuitenkaan merkittävästi 
heikkene vaikka taustamaisema muuttuu. Tuulivoimalat eivät sijoitu osaksi 
näitä aluekokonaisuuksia, vaan ne ovat miellettävissä erilliseksi maisemaele-
mentiksi arvoalueiden ulkopuolella. Hankkeella ei siten ole kyseisten alueiden 
arvoa merkittävästi heikentäviä vaikutuksia.

Maisemaselvitysten mukaan itse kaava-alueella ei ole erityisiä maisemallisia 
arvoja. Tuulivoimalat kuitenkin näkyvät selvästi maisemassa välittömän lähi-
vaikutusalueen eli noin kolmeen kilometriin ulottuvan alueen osalta avoimilla 
alueilla, joilta avautuu suorat näkymät kohti voimaloita. Tällaisilla alueilla tuu-
livoimalat muuttavat maiseman luonnetta merkittävästi. Toisaalta puustolla on 
selvä vaikutus voimaloiden näkyvyyteen lähivaikutusalueella.

Tuulivoimalat ovat teknisiä rakenteita, jotka poikkeavat selvästi luonnonmai-
semasta, ja suuren kokonsa vuoksi niiden visuaalinen vaikutus ulottuu laajalle. 
Hanketta ei siten ole mahdollista toteuttaa aiheuttamatta muutoksia ympäris-
tössä ja maisemakuvassa. Kaavan laatiminen edellyttää kuitenkin usein erilais-
ten ja keskenään ristiriitaistenkin sisältövaatimusten ja valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden yhteensovittamista.

Johtopäätökset yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymisestä ja valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta.
Osayleiskaavaan on liitetty melun haitallisten vaikutusten rajoittamista koske-
va kaavamääräys sekä kaavamääräys välkemallinnuksen esittämisestä. Näin 
ollen ja kun otetaan huomioon, että rakennuslupavaiheessa on vielä mahdollis-
ta antaa tarkentavia haittojen rajoittamista koskevia lupamääräyksiä, hallinto-
oikeus katsoo, että Korpi-Matin osayleiskaava täyttää siltä edellytetyn turval-
lista ja terveellistä elinympäristöä koskevan sisältövaatimuksen.

Edellä kuvatut maisemavaikutukset ja kaavan ratkaisut huomioon ottaen hal-
linto-oikeus katsoo lisäksi, että osayleiskaava täyttää riittävästi rakennetun ym-
päristön ja maiseman vaalimista koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksen ja 
suunniteltu tuulivoimalarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maise-
maan ja ympäristöön lain edellyttämällä tavalla. Kun arvioidaan kaavan maan-
käyttöratkaisuja kokonaisuutena, kaava edistää myös valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden saavuttamista.

Kun otetaan huomioon asiakirjoissa olevien linnustoa, Mankanevan Natura 
2000 -aluetta, eläimistöä ja muuta osayleiskaava-alueen luontoa koskevien sel-
vitysten sisältö sekä kaavan ratkaisut, Korpi-Matin tuulivoimapuiston osayleis-
kaava täyttää myös luonnonarvojen vaalimista koskevan yleiskaavan sisältö-
vaatimuksen. 
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Muut valitusperusteet
Valitusten mukaan tuulivoimaloista voi aiheutua haittaa television näkyvyydel-
le, matkapuhelimien ja viranomaisverkon kuuluvuudelle sekä datayhteyksille. 
Digita Oy ja Puolustusvoimat ovat antaneet näitä seikkoja koskevan lausun-
non. Lausuntojen mukaan kaavan toteuttamisesta ei ole odotettavissa olennais-
ta haittaa televisiolähetyksille tai matkapuhelinyhteyksille.

Vähätalon valituksessa on esitetty, että päätös Korpi-Matin osayleiskaavan hy-
väksymisestä saattaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan, koska samana päivänä 
tehdyllä toisella päätöksellä on Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaava pa-
lautettu uuteen valmisteluun. Kunnanvaltuusto kuitenkin päättää erikseen kun-
kin kaava-asian valmistelun riittävyydestä. Yhdenvertaista kohtelua ei siten ole 
loukattu pelkästään sillä perusteella, että valtuusto on päättänyt toisen tuulivoi-
mapuiston osayleiskaavan hyväksymisestä ja toisen kaavan palauttamisesta 
uudelleen valmisteltavaksi. Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaava on sit-
temmin hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 15.12.2014. 

Kaava on maankäytön suunnitelma, jonka lainmukaisuutta arvioidaan maan-
käyttö- ja rakennuslain nojalla. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä, että 
yleiskaavassa olisi annettava määräyksiä kaavan vaikutusten seurannasta. Tuu-
livoimaloiden rakentaminen edellyttää rakennuslupien myöntämistä ja raken-
nuslupamenettelyssä voidaan antaa tarkentavia haittojen rajoittamista koskevia 
lupamääräyksiä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo näiden mää-
räysten noudattamista. Tuulivoimaloiden toiminnasta mahdollisesti aiheutuvis-
ta haitallisesta vaikutuksista säädetään lisäksi eräistä naapuruussuhteista anne-
tusta laissa, terveydensuojelulaissa ja ympäristönsuojelulaissa.

Valituksissa on myös todettu kaavan olevan maaomistajille kohtuuton, koska 
tuulivoimaloiden rakentaminen alentaa lähialueen kiinteistöjen taloudellista ar-
voa.

Kaava-alueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu rakentamista koskevia alue-
varauksia. Alue on tällä hetkellä pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Yleis-
kaava ei estä alueiden käyttämistä nykykäyttöä vastaavasti edelleen maa- ja 
metsätalousalueena. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kaavan toteuttami-
sesta aiheutuva muutos maisemakuvassa ja tämän seikan mahdollinen vaikutus 
kiinteistön arvoon ei ole sellainen maanomistajan kannalta kohtuuton haitta, 
jota maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetaan. Kaava ei muillakaan valituk-
sissa esitetyillä perusteilla ole kohtuuton. 

Hallinto-oikeus voi tutkia osayleiskaavapäätöstä koskevien valitusten perus-
teella ainoastaan tehdyn kaavapäätöksen lainmukaisuuden. Hallinto-oikeus ei 
voi kumota tai muuttaa päätöstä sillä perusteella, että jokin toinen energiatuo-
tannon ratkaisu olisi valittajien käsityksen mukaan ollut tarkoituksenmukai-
sempi tai parempi.
 
Tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarve arvioidaan erikseen ympäristösuoje-
lulain säännösten mukaan. Ympäristölupa on oltava toimintaan, josta saattaa 
ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momen-
tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
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Yhteenveto

Korpi-Matin osayleiskaavan käsittelyyn ei ole osallistunut esteellisiä henkilöi-
tä eikä päätös ole muutenkaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Osayleis-
kaavan laatimisessa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuk-
sen säätelemää kaavoitusmenettelyä ja vuorovaikutusta. Osayleiskaava on pe-
rustunut riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Kaava täyttää sitä koskevat yleiskaavan sisältövaatimukset ja edistää valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamista. Yleiskaava ei myöskään ai-
heuta maanomistajille kohtuutonta haittaa. Kunnanvaltuuston päätös ei ole 
lainvastainen.

Korpi-Matin osayleiskaavaa ei ole määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se 
on saanut lainvoiman. Kaavapäätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei siten 
ole aihetta.

4) Oikeudenkäyntikulut

Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäynti-
kulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ot-
taen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahin-
konaan. Säännöstä voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviran-
omaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava 
erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Faleniusten, Ilkka Alasaarelan ym, Vähätalon, Grahnin ja Anja Peltoniemen 
ym. valitukset on hylätty. Tähän nähden ei ole kohtuutonta, että he joutuvat pi-
tämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Sovelletut oikeusohjeet

1) Hallintolainkäyttölaki 37 ja 38 § 2 mom

2) Hallinto-oikeuslaki 3 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

3) Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 24 § 2 mom, 32 § 1 mom, 39 §, 41 §, 62 §, 
63 §, 65 §, 77 a §, 77 b § ja 188 § 1 mom   
Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 §, 19 §, 30 § ja 32 § 
Kuntalaki (365/95) 15 §, 15 a §, 59 § 1 mom ja 90 § 
Hallintolaki 27 §, 28 § ja 51 §
Osuuskuntalaki 4 luku 27 § ja 5 luku 1 §, 4 § ja 12 §
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 1 luku 
1 § ja 4 luku
Valtioneuvoston 13.11.2008 hyväksymät tarkastetut valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet

4) Hallintolainkäyttölaki 74 §
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Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30
päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien. 

Valitusosoitus on liitteenä (Julkipanon jälkeen).

Asian ratkaisijat

Hannamaija Falck
hallinto-oikeustuomari

Tuire Nurmio
hallinto-oikeustuomari

Kari Hartzell
hallinto-oikeustuomari
esittelijä

Toimituskirjan oikeaksi todistaa

Katja Peltola
lainkäyttösihteeri
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