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Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

YPÄJÄN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO TYRINSELÄN
TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVASTA JÄTETTYYN VALITUKSEEN

Muutoksenhakija:
Tia Lindström ja Eeva Levomäki
Asia:
4102 Yleiskaava, Valitus
Asian kuvaus:
Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava kaavaehdotus
Muutoksenhaunalainen päätös:
Ypäjän kunnanvaltuusto 17.12.2015 nro:27
Dnro:
00140/16
2. jaosto

YPÄJÄN KUNNANHALLITUKSEN VAATIMUKSET:
Ypäjän kunnanhallitus pyytää kunnioittavasti, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää
Tia Lindströmin ja Eeva Levomäen jättämän valituksen ja pitää voimassa Ypäjän kunnanvaltuuston Ypäjän tuulivoimaosayleiskaavaa koskevan hyväksymispäätöksen
17.12.2015 nro:27.

YPÄJÄN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO PERUSTELUINEEN:
Valituksessa esitetyt vaatimukset: ”Tuulivoimahankkeen siirto kauemmas asutuksesta ja kyläkeskuksesta”
Kunnanhallituksen lausunto vaatimuksiin:
Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu tuulivoimalle varattujen alueiden paikkojen siirtäminen, vaan ainoastaan kunnan päättämän ratkaisun laillisuuden tutkiminen.
Valituksen perustelusta ote: ” Ympäristöministeriön melumallinnuksen laskentaohjeet
eivät vastaa tämän päivän suureten ja 141metrin napakorkeuden 3.0 mw 215 metrin
lakikorkeuden omaavien tuulivoimaloiden erityisluonteen ominaisuuksia.”
Kunnanhallituksen lausunto valitusperusteeseen:
Tyrinselän tuulivoimapuiston kaavan meluselvitykset on tehty noudattaen ympäristöministeriön ohjeistusta (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Vuonna 2014 julkaistut ohjeet
perustuvat nykyiseen tietoon tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta ja sen luontees-
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ta. Tulokset täyttävät sekä Valtioneuvoston asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason
ohjearvoista 1107/2015 sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen asunnon ja
muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 545/2015.
Valituksen perustelusta ote: ” Useista pyynnöistä huolimatta Megatuuli Oy ei ole toimittanut tuulivoimalatyypistä Nordex N 131 melumallinnustietoja. Myös matalataajuisten 120 dB infraäänten vaikutusta ei ole huomioitu tarkasteltaessa tuulivoimalan kokonaisääntä ja sen vaikutusta lähialueiden ihmisten terveyteen.”
Kunnanhallituksen lausunto valitusperusteeseen:
Ohjeistuksissa vaaditut mallinnustiedot ovat olleet kaavoituksen kuulemisvaiheiden
materiaaleissa nähtävillä. Mallinnukset ovat perustuneet nimenomaan laitokseen Nordex N 131. Taajuusalueella 1-20 Hz olevalle ns. infraäänelle ei ole asetettu raja-arvoja
eikä niiden mallintamista edellytetä ohjeistuksissa.
Valituksen perustelusta ote: ”Usean voimalan melun yhteisvaikutuksista ei myöskään ole saatu tonttialueille eikä huonetiloihin minkäänlaista selvitystä. Lähtömeluksi on
kuitenkin ilmoitettu 104.5 dB. Asuinrakennusten huonetilojen sisämelun mallinnustiedot
myös puuttuvat. Sisäasiainministeriö edellyttää asuintilojen yöaikaiseksi meluksi 25 dB”
Kunnanhallituksen lausunto valitusperusteeseen:
Melumallinnus on suoritettu kaikkien voimaloiden yhteismallinnuksena huomioiden
myös Jokioisten kunnan puolella olevat neljä voimalaa. Voimaloiden äänenpainetaso
tiedot eri oktaavikaistoilla on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa Pienitaajuinen melu -raportissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 mukaan yöajan A painotettu keskiäänitason toimenpideraja asuinhuoneissa on 30 dB(A) (liite 2, taulukko 1), ja 25
dB(A) koskee ainoastaan taustamelusta selvästi erottuvaa mahdollisesti unihäiriötä
aiheuttavaa melua nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa (12.3 §). Valtioneuvoston asetus
tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista varmistaa käytännössä, että nämä rajat
eivät ylity. Tyrinselän kaavoituksen yhteydessä tehdyn melumallinnuksen mukaan yhdelläkään asuin- tai vapaa-ajan asuntojen kohdalla ulkomelukaan ei ylitä 35 dB(A).
Rakennusten ulkovaipan ääneneristys on vanhoissakin taloissa vähintään 15 dB, joten
sisätilojen keskiäänitasot ovat selvästi alle toimenpiderajojen. Pienitaajuinen melu sisätiloissa on mallinnettu kaavamateriaaliin liitetyssä Pienitaajuinen melu -raportissa erikseen, ja myös se on selvästi alle toimenpiderajojen.
Valituksen perustelusta ote:
”Osa kylämme asukkaista asuu korvalla kuultavan haitallisen melualueen sisäpuolella
LIITE 3, matkaa lähimpään tuulimyllyyn alle 2 kilometriä.
LIITE 4
Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto 01.09.2015. ”
Kunnanhallituksen lausunto valitusperusteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt jossain maakuntakaavoista antamissaan lausunnoissa kahden kilometrin etäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Nämä
lausunnot eivät koske yleiskaavoitusta, joissa käytetään vaikutusten arvioinnissa voimalan todellisia tietoja, mallinnuksia ja selvityksiä. Tyrinselän tapauksessa tuulivoimameluasetuksen mukaiset ohjearvot alittuvat selvästi lähimmissä häiriytyvissä kohteissa.
Valittajan oma valituksessa ilmoitettu asuinpaikka sijaitsee lähes neljän kilometrin
päässä lähimmästä tuulivoimalasta.
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Valituksen perustelusta ote:
“Infraäänen haitalliset terveysvaikutukset kohdistuvat laajalti kylämme asukkaisiin.
Terveyshaittoja tulee lisäämään myös tuulivoimaloiden aiheuttama seisminen aaltoliike maaperään. Liite 5. “
Kunnanhallituksen lausunto valitusperusteeseen:
Kokonaan tai pääosin kuulokynnyksen alapuolella olevalle taajuusalueella 1-20 Hz
olevan ns. infraäänen tason ja sen terveysvaikutuksista saatujen tutkimustietojen perusteella sille ei ole katsottu tarpeelliseksi asettaa asetuksissa ohje-arvoja eikä sen
mallintamista ole pidetty tarpeellisena.

Valituksen perustelusta ote:
“Tuulivoimalat sijaitsevat noin. 60 metriä korkean harjun päällä Ypäjänkylän asutusta korkeammalla. Kaavassa on ilmoitettu kokonaiskorkeudeksi 215 metriä, kun siihen
lisätään tuo 60 metriä korkea harju niin kokonaiskorkeus tulee olemaan n. 275 metrissä asutuksen yläpuolella. Ypäjänkylän asutus sijaitsee avoimessa peltomaisemassa
johon sisältyy myös metsäsaarekkeita .“
Kunnanhallituksen lausunto valitusperusteeseen:
Ypäjänkylän asutus on 100 metriä merenpinnan tasosta ja Ypäjän voimaloiden maanpinnan korkeusasema on maksimissaan 140 metriä merenpinnan tasosta.

Valituksen perustelusta ote:
” Mallinnuksen pohjana käytetään laskukaavaa, joka on kehitetty ennakoimaan teollisuus- ja liikennemelun kantautumista ympäristöön. Tuulivoimaloista lähtevä ääni on
kuitenkin erilaista koska keskimääräiset desipelit eivät kerro äänen luonteesta mitään.
Tuulivoimamelu vaihtelee rytmikkäästi lapojen pyörimisnopeuden mukaan.
Mallinnuksen laskelmissa käytetään voimalan valmistajan antamaa meluarvoa joka
pätee vain oletetulla säällä sekä optimi olosuhteella.
Tuulivoimalan koon kasvaessa myös jaksollinen sykintä niissä kasvaa – –”
Kunnanhallituksen lausunto valitusperusteeseen:
Ympäristöministeriö on julkaissut 2014 ohjeistuksen OH 2/2014 (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen). Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavoituksessa on noudatettu tätä
ohjeistusta. Voimalavalmistaja on antanut voimalan lähtömelulle takuuarvon, jota käytetään aina melumallinnuksessa voimaloiden mallintamiseen. Mallinnus perustuu jokaiseen suuntaan olevaan myötätuuliolosuhteisiin ja siinä on muutoinkin otettu huomioon
epävarmuudet.

Valituksen perustelusta ote: ”Megatuuli Oy on 15.01.2016 toimittanut ehdollisen yhteistyösopimusluonnoksen Ypäjänkylän kyläyhdistys ry:lle – –”
Kunnanhallituksen lausunto valitusperusteeseen:
Kunnan laatima kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset, sitä varten on
tehty asianmukaiset selvitykset ja kaavoitusmenettely on ollut lain mukainen. Kunta ei
ota kantaa yksityisten osapuolten välisiin sopimusneuvotteluihin.
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JOHTOPÄÄTÖKSET:
Ypäjän kunnanvaltuuston päätös Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymisestä
on edellä esitetyillä perustein MRL:n ja muiden soveltuvien säännösten ja ohjeiden
mukainen. Tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa laadittua tuulivoimaosayleiskaavaa varten on kaavoituksen yhteydessä laadittu kattavat selvitykset, joissa on arvioitu hankkeen vaikutuksia muun muassa ympäristöhaittoihin (kuten melu ja välke),
maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja luonnonarvoihin.
Selvitysten johdosta on voitu varmistua siitä, että tuulivoimayleiskaava täyttää MRL 39
ja 77 b §:n sisältövaatimukset. Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava ei myöskään aiheuta maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille kohtuutonta haittaa ja se kohtelee
maanomistajia yhdenvertaisesti. Etäisyys lähimpään asutukseen on kaikilta osin riittävä, huomioiden erityisesti melu- ja välkemallinnusten tulokset, eivätkä tuulivoimalat
rajoita merkittävästi alueella liikkumista tai heikennä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Alueilla nykyisin harjoitettava maankäyttö voi jatkua ennallaan. Lisäksi osallistuminen ja vuorovaikutus tuulivoimayleiskaavan valmisteluun ovat täyttäneet lainsäädännön asettamat vaatimukset.
Valituksenalaista Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavaa koskevan päätöksen kumoamiseen ei ole olemassa valituksissa esitettyjä tai muita syitä, minkä johdosta valitukset
tulisi hylätä siltä osin kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus ne tutkii.
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle toimitettavat liitteet lausuntoon liittyen:
- Valtuuston hyväksymismerkinnällä varustettu värillinen kaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen
- Kaavaselostus liitteineen

Ypäjän kunnanhallitus

Ypäjä 15.3.2016

Vesa Ketola
kunnanjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
taloussihteeri

