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Johdanto
Tässä raportissa arvioidaan Siikajoelle kaavaillun Isonevan tuulivoimapuiston sekä
Vartinojan tuulivoimapuiston laajennuksen eri hankevaihtoehtojen meluhaittoja.
Melumallinnus tehtiin WindPRO 2.8.522 -ohjelmiston DECIBEL-työkalulla
melustandardin ISO 9613-2 mukaisesti. Mallinnus tehtiin kolmelle eri
hankevaihtoehdolle: VE1, VE2 ja VE3. Meluvaikutusten arvioinnin ovat tehneet DI
Maija Isoaho ja TkK Samira Virtanen.

Tuulivoimaloista aiheutuva melu
Tuulivoimaloissa mekaanista ääntä aiheuttavat muun muassa lavat, generaattori ja
vaihdelaatikko. Suurin meluhaitta on aerodynaaminen ääni, joka syntyy lapojen
pyöriessä. Amplitudimodulaatio viittaa lapojen pyörimisestä syntyvään jaksolliseen
äänenpainetason vaihteluun. Äänen voimakkuuden ajallinen vaihtelu korostaa melun
haittaavuutta. Erityisen paljon melua syntyy lapojen kärjissä, kun ilmavirtaukset eri
suunnista törmäävät. Ilmavirtausten törmätessä aiheutuu turbulenssia ja kohinamainen
ääni. Lisäksi lavan ohittaessa tornin jää lavan sekä tornin väliin jäävä ilmamassa
puristuksiin, josta aiheutuu melua. [1] Amplitudimodulaatiota ei otettu tässä
mallinnuksessa huomioon, sillä myöhemmin esitellyissä suunnitteluohjearvoissa on
huomioitu tuulivoimamelun erityinen häiritsevyys, minkä vuoksi suunnitteluohjearvot
ovat tiukemmat kuin Valtioneuvoston asettamat melun ohjearvot.
Aerodynaaminen ääni käsittää noin 65 prosenttia tuulivoimalasta syntyvästä
kokonaismelusta ja mekaaninen melu noin 35 prosenttia. Aerodynaaminen melu on
laajakaistaista ja mekaaninen melu taas kapeakaistaista. Laajakaistainen ääni sisältää
paljon eri taajuuksia ja kapeakaistainen vähän. Yksikaistainen ääni eli äänes koostuu
vain yhdestä eri taajuudesta. Kapeakaistainen melu on häiritsevämpää kuin
laajakaistainen melu. Puolestaan jos verrataan korkeiden ja matalien taajuuksien
vaimentumista etäisyyden suhteen, on etäisyysvaimentuminen voimakkaampaa
korkeille taajuuksille kuin matalille taajuuksille. [1] [2]

A-taajuuspainotettu äänitaso
Ääntä mitataan desibeleinä (dB) ja äänen taajuutta hertseinä (Hz). Äänen suuruus
pienenee etäisyyden kasvaessa ääntä aiheuttavaan kohteeseen. Tuulivoimalasta
aiheutuvaa ääntä kutsutaan lähtömelutasoksi, jonka vaimenemista mallinnuksessa
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arvioidaan. Sekä tuulivoimalan valmistajan ilmoittama lähtömelutaso että mallinnettu
äänenpainetaso ilmoitetaan ekvivalenttina A-taajuuspainotettuna äänitasona Lwa, jonka
yksikkö on desibeli. A-painotettu äänitaso on tarkoitettu vastaamaan ihmisen
kuuloaistia ja sitä käytetään, kun ääntä mitataan ihmisen kuulemisen kannalta.
Ekvivalentti-sana viittaa keskimääräiseen vuodessa aiheutuvaan äänitasoon. [1]

Melun havaittavuuteen vaikuttavia tekijöitä
Tuulivoimalasta aiheutuvan melun eteneminen riippuu voimalaa ympäröivistä
olosuhteista. Ilman kyky absorboida ääntä liittyy ilman lämpötilaan, ilmanpaineeseen ja
ilman suhteelliseen kosteuteen. Lisäksi äänen eteneminen riippuu tuulivoimalan ja
tarkastelupisteen välisestä maaston geometriasta ja maaperän kyvystä absorboida ääntä.
Äänenheijastumista voi tapahtua maaston geometriasta riippuen. [1]
Tuulivoimalasta aiheutuvan äänen haittaavuuteen vaikuttavat merkittävästi taustamelun
voimakkuus ja taajuusjakauma. Ympäristö ei ole koskaan täysin hiljainen. Taustamelu
voi olla muun muassa tuulen nopeudesta tai muista sääilmiöistä johtuvaa tai vastaavasti
liikenteen aiheuttamaa. Esimerkiksi korkeilla tuulen nopeuksilla tuulesta aiheutuva
taustamelu on niin voimakasta, että tuulivoimalasta aiheutuva melu peittyy sen alle. Ja
toisaalta alhaisilla tuulen nopeuksilla tuulivoimalasta aiheutuva melu on vähäistä.
Tuulen nopeus onkin suurin tuulivoimalasta aiheutuvaan meluun vaikuttava tekijä. [1]
[3]

Ohje- ja vertailuarvot
Vertailuarvoina tässä raportissa käytettiin Ympäristöministeriön laatimassa
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu oppaassa eriteltyjä suunnitteluohjearvoja. Jotta
melurajat täyttyvät kaikissa tilanteissa, verrattiin mallinnuksesta saatuja tuloksia yöajan
suunnitteluohjearvoihin. Suunnitteluohjearvo yöajalle on 40 dB vakiasutukselle ja lomaasutukselle 35 dB. Ohjearvot ovat absoluuttisia lukuarvoja, joissa ei ole huomioitu
taustamelun vaikutusta. Näin ollen mallinnuksessakaan ei taustamelua otettu huomioon.
[3] Ohjearvot on esitelty taulukossa 1. Yöajalle esiteltyjä suunnitteluohjearvoja ei
käytetä luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yöaikana.
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Taulukko 1. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot. [3]

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason
suunnitteluohjearvot
Asumiseen käytettävillä alueilla, lomaasumiseen käytettävillä alueilla taajamissa,
virkistysalueilla
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla
taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla,
luonnonsuojelualueilla

LAeq päiväajalle LAeq yöajalle
(klo 7-22)
(klo 22-7)
45 dB

40 dB

40 dB

35 dB

Huomioitavaa on, että tuulivoimarakentamiselle asetetut ohjearvot ovat suuntaa-antavia
ja viisi desibeliä korkeammat kuin Valtioneuvoston asettamat yleiset melutason
ohjearvot (993/1992), jotka on annettu ”meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön
viihtyvyyden turvaamiseksi”. [4] Lisäksi vertailun vuoksi on taulukossa 2 esitetty
esimerkkejä eri äänilähteiden melutasoista. Tuulivoimaloille asetetut melun ohjearvot
sijoittuvat melutasojen toimistohuone (54 dB) ja hiljainen luontoalue (34 dB) väliin.
Taulukko 2. Esimerkkejä tyypillisten äänilähteiden desibelitasoista. [1]

Suihkumoottori

134 dB

Rock-konsertti
Suuri teollisuusmoottori
Yleistä toimistomelua
Toimistohuone

114 dB
94 dB
74 dB
54 dB

Hiljainen luontoalue
Erittäin hiljainen huone
Kuulokynnys

34 dB
14 dB
0 dB

Melun subjektiivisuus
Melun haittaavuuden arvioimista vaikeuttaa käsitteen subjektiivisuus. Melun
häiritsevyys riippuu havaitsijan äänenerotuskyvystä eli herkkyydestä eri
äänenpainetasoille, äänentaajuuksille ja muille äänen ominaisuuksille. Myös
havainnoitsijan suhtautuminen tuulivoimaa ja sitä ympäröivää ympäristöä kohtaan
vaikuttaa melun ärsyttävyyden kokemiseen. Melu itsessään on jo käsite, joka kuvaa
äänen negatiivisia vaikutuksia. Lisäksi melulähteen, eli tässä tapauksessa tuulivoimalan,
visuaalisuus voi vaikuttaa melun häiritsevyyden kokemiseen. [1]
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Rakennusvaiheen aikainen melu
Tuulivoimalan toiminnan lisäksi melua aiheutuu tuulivoimapuiston rakennusvaiheen
aikaisista töistä. Rakennusvaiheen aikaisiin töihin kuuluvat muun muassa huoltoteiden
ja perustusten rakennusvaiheet, kaapeloinnit ja voimaloiden pystytykset. Melua syntyy
lähinnä työkoneiden ja työmaaliikenteen aiheuttamista äänistä.

Mallinnusmetodi ja lähtötiedot
Mallinnus tehtiin WindPRO 2.8.563 -ojelmiston DECIBEL-työkalulla General-mallin
mukaisesti. General-malli ottaa huomioon maaston huokoisuudesta aiheutuvan melun
vaimentumisen. Teollisuusstandardin ISO 9613-2 mukaan huokoisuuskerroin kovalle
maalle kuten kalliopinnoille, asvaltille ja jäälle on 0 kun taas huokoiselle eli pehmeällä
maalle kuten metsälle, pelloille ja kasvillisuudelle arvo on 1. Siikajoen ympäristössä
maaperä on pehmeää, hiekkapohjaista ja kasvillisuuden peittämää sekä suurimmaksi
osaksi metsäistä maata. Voidaankin arvioida, että huokoisuuskerroin Siikajoella on
lähempänä arvoa 1 kuin 0. Jotta mallinnus ei antaisi liian optimistista arviota
maanpinnan aiheuttamasta vaimenemisesta, huokoisuuskertoimeksi valittiin arvo 0,6.
[5]
Valintaa Vartinojalle ja Isonevalle tulevasta tuulivoimalatyypistä ei ollut päätetty
melumallinnuksia
tehtäessä.
Mallinnukseen
valittiin
esillä
olleista
tuulivoimalavaihtoehdoista kovaäänisin, tässä tapauksessa Nordex N117.
Napakorkeudeksi asetettiin 120 metriä ja tuulen nopeudeksi 10 metrin korkeudella 8
m/s eli melun havaittavuuden kannalta oleellinen nopeus. Sitä suuremmilla nopeuksilla
melun voidaan olettaa peittyvän tuulesta aiheutuvan taustamelun alle ja sitä pienemmillä
nopeuksilla voimalan pyöriessä hitaammin lähtömelutaso on pienempi. Valmistajan
antamien melutietojen mukaan Nordex N117 voimalan lähtömelutaso kyseisillä
lähtötiedoilla on 105 dB. Melutaso oktaavikaistoittain on ilmoitettu taulukossa 3.
Lisäksi on ilmoitettu melun etäisyysvaimeneminen desibeleinä eli vaimeneminen per
kilometri. Mallinnuksessa oletetaan, että melu aiheutuu pistemäisenä äänilähteenä
tuulivoimalan napakorkeudella ja leviää pallomaisesti joka suuntaan.
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Taulukko 3. Nordex N117
oktaavikaistoittain dB/km.

Oktaavikaista, Hz
Melutaso, dB
Vaimeneminen dB/km

18.12.2012
(2.4

63
84,5
0,1

MW)

voimalan

125
91,4
0,4

250
98,2
1,0

melutasot

hertseinä

500
1000
100,7 99,2
1,9
3,7

ja

etäisyysvaimeneminen

2000
94,4
9,7

4000
86,5
32,8

8000
74,7
117,0

Sääolosuhteista johtuvia vaimentumisia mallinnetaan ohjelmassa asteikolla 0-5. Tässä
tapauksessa käytettiin arvoa 0 eli oletettiin tilanteen olevan pahin mahdollinen. Tämä
tarkoittaa että sääolosuhteet kuten lämpötilan, tiheyden tai paineen muutokset eivät
vaimenna tuulivoimalasta syntyvää melua lainkaan.
Tarkastelukohteita eli vakituisessa asuinkäytössä ja vapaa-ajankäytössä olevia
kiinteistöjä hankealueiden läheltä valittiin yhteensä 21 kappaletta. Kohteet ovat
esimerkkikohteita
jotka
valittiin
sattumanvaraisesti
läheltä
melualueita.
Havaintokorkeudeksi asetettiin 1,5 metriä, joka vastaa noin ihmisen korvan korkeutta.
Tuulen suuntaa ei mallinnuksessa otettu huomioon, sillä melurajat on saavutettava
tuulen suunnasta riippumatta. Mallinnus tehtiin molemmille puistoille samanaikaisesti
eli tuulivoimapuistojen yhteisvaikutus on huomioitu tuloksissa.
Epävarmuustekijät
Melumallinnukseen liittyy epävarmuustekijöitä ja siitä syystä toteutuva melu ei ole
täsmälleen mallinnetun tuloksen suuruinen. Tuulivoimalatyypin valinta vaikuttaa
tuloksiin, koska lähtömelutaso vaikuttaa merkittävästi melun leviämisetäisyyteen.
Maankäyttö sekä kasvillisuuden ja puuston muuttuminen aiheuttavat muutoksia
maaperän huokoisuuteen ja siten melun vaimenemiseen. Myös erilaiset olosuhteet
talvella ja kesällä muokkaavat maastoa ja sen vaikutusta meluun. Talvella riippuen
lumen pehmeydestä vaikutukset voivat olla joko edelleen melua voimistavia tai
vaimentavia. Lisäksi ilman kosteus, pyörteisyys sekä kerrostuminen aiheuttavat
epävarmuutta tuloksiin.
Kaikista epävarmuustekijöistä johtuen mallinnustulosten tarkkuudeksi arvioitiin -5 dB
... + 3dB. Arvio pohjautuu ISO 9613-2 standardin antamiin arvioihin, jotka koskevat
mallinnuksessa käytettyjä laskukaavoja. Lisäksi arvioitiin mallinnusparametrien
vaikutusta tuloksiin ja edelleen mallinnuksen tarkkuuteen.
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Tulokset
Hankevaihtoehtojen aiheuttamat meluvaikutukset on esitetty alaotsikoiden
Hankevaihtoehto VE1, Hankevaihtoehto VE2 ja Hankevaihtoehto VE3 alla.
Tuulivoimaloiden aiheuttamat meluvaikutukset tarkastelukohteille on esitelty
taulukoissa 1-3 ja meluvaikutusalueet karttakuvissa 2, 4 ja 6. Kuvista 1, 3 ja 5 nähdään
valittujen tarkastelukohteiden sijainnit hankevaihtoehtojen tuulivoimalasijainteihin
nähden. Tuulivoimalat on merkitty karttoihin punaisin kolmisakaroin ja
tarkastelukohteet kirjaimin A-U. Tarkastelukohteet valittiin melualueiden läheisyyksistä
siten, että melu- sekä välkemallinnukseen valitut kohteet vastaavat mahdollisimman
hyvin toisiaan. Lisäksi tarkastelukohteille annetut kirjaimet eroavat mallinnuksissa,
mihin on syytä kiinnittää huomiota mallinnustuloksia luettaessa.
Meluvaikutuskartoissa sinisten viivojen rajaamilla alueilla meluvaikutus on yli 50 dB.
Siniset ja punaiset viivat rajaavat alueen, jonka sisällä meluvaikutukset ovat 45-50 dB,
punaiset ja vihreät viivat rajaavat alueen, jonka sisällä meluvaikutukset vaihtelevat 4045 dB, ja vihreiden ja oranssien viivojen rajaamilla alueilla vaikutukset ovat 35-40 dB.
Oranssien viivojen ulkopuolella meluvaikutukset ovat alle 35 dB.
Hankevaihtoehto VE1
Hankevaihtoehdon VE1 tuulivoimaloiden sekä tarkastelukohteiden A-U sijainnit on
esitetty kuvassa 1. Meluvaikutusalueet on esitelty kuvassa 2 ja lasketut arviot
tarkastelukohteiden meluvaikutuksille on esitetty taulukossa 4.
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Kuva 1. Tarkastelukohteet
©OpenStreetMap)
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A-U

ja

hankevaihtoehdon

VE1

tuulivoimalasijainnit.

(Pohjakartta

Taulukosta nähdään jokaisen tarkastelukohteen tyyppi, sille suunnitteluohjeessa asetettu
meluraja sekä mallinnettu arvio meluvaikutuksista desibeleinä. Kohteet, joissa melurajat
ylitetään, on lihavoitu. Tässä hankevaihtoehdossa melurajaa 40 dB ei ylitetä. Sen sijaan
tuulivoimalle asetettu suunnitteluohjearvo vapaa-ajanasunnoille ylittyy viidessä eri
tarkastelukohteessa: G, H, I, J ja N. Kohteille I, J ja G suurimmat melun aiheuttajat ovat
Vartinojan voimalat 10 ja 11. Kohteelle H suurin meluhaitta koituu Vartinojan
voimaloiden 10 ja 13 toiminnasta. Kohteen N meluvaikutukset johtuvat suurimmaksi
osaksi Isonevan voimaloista 1 ja 6.
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Taulukko 4. Tarkastelukohteille aiheutuvat meluvaikutukset desibeleinä hankevaihtoehdossa VE1 sekä
tarkastelukohteen asuintyyppi ja kyseiselle asuintyypille asetettu meluraja.

Kohde A
Kohde B
Kohde C
Kohde D
Kohde E
Kohde F
Kohde G
Kohde H
Kohde I
Kohde J
Kohde K
Kohde L
Kohde M
Kohde N
Kohde O
Kohde P
Kohde Q
Kohde R
Kohde S
Kohde T
Kohde U

Asuintyyppi

Meluraja

Meluvaikutukset, dB

Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Vakiasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Vakiasunto

40 dB
35 dB
35 dB
40 dB
40 dB
40 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
40 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
40 dB
35 dB
35 dB

34,9 dB
30,5 dB
31,2 dB
32,7 dB
32,0 dB
27,1 dB
37,1 dB
36,0 dB
35,7 dB
35,6 dB
32,7 dB
32,6 dB
34,9 dB
38,6 dB
22,8 dB
27,1 dB
26,5 dB
33,5 dB
34,8 dB
33,7 dB
34,4 dB
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Kuva 2. Hankevaihtoehdon VE1 aiheuttamat meluvaikutukset. Siniset viivat rajaavat alueen jonka sisällä
meluvaikutus on yli 50 dB, sinisen ja punaisen viivan välissä 45-50 dB, punaisen ja vihreän viivan välissä 40-45 dB,
vihreän ja oranssin viivan välissä 35-40 dB, ja oranssin viivan ulkopuolella vähemmän kuin 35 dB. (Pohjakartta
©Maanmittauslaitos)
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Hankevaihtoehto VE2
Hankevaihtoehdon VE2 tuulivoimaloiden sekä tarkastelukohteiden A-U sijainnit on
esitetty kuvassa 3. Meluvaikutusalueet on esitelty kuvassa 4 ja lasketut arviot
tarkastelukohteiden meluvaikutuksille on esitetty taulukossa 5.

Kuva 3. Tarkastelukohteet
©OpenStreetMap)

A-U

ja

hankevaihtoehdon

VE2

tuulivoimalasijainnit.

(Pohjakartta

Taulukosta nähdään jokaisen tarkastelukohteen tyyppi, sille suunnitteluohjeessa asetettu
meluraja sekä mallinnettu arvio meluvaikutuksista desibeleinä. Kohteet, joissa
tuulivoimasuunnnitteluohjeen
melurajat
ylitetään,
on
lihavoitu.
Kuten
hankevaihtoehdossa 1 tässäkin tapauksessa melurajat ylittyvät kohteissa G, H, I, J ja N.
Kohteille I, J ja G suurimmat melun aiheuttajat ovat Vartinojan voimalat 10 ja 11.
Kohteelle H suurin meluhaitta koituu Vartinojan voimaloiden 10 ja 13 toiminnasta.
Kohteen N meluvaikutukset johtuvat suurimmaksi osaksi Isonevan voimaloista 1 ja 6.
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Taulukko 5. Tarkastelukohteille aiheutuvat meluvaikutukset desibeleinä hankevaihtoehdossa VE2 sekä
tarkastelukohteen asuintyyppi ja kyseiselle asuintyypille asetettu meluraja.

Kohde A
Kohde B
Kohde C
Kohde D
Kohde E
Kohde F
Kohde G
Kohde H
Kohde I
Kohde J
Kohde K
Kohde L
Kohde M
Kohde N
Kohde O
Kohde P
Kohde Q
Kohde R
Kohde S
Kohde T
Kohde U

Asuintyyppi
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Vakiasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Vakiasunto

Meluraja
40 dB
35 dB
35 dB
40 dB
40 dB
40 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
40 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
40 dB
35 dB
35 dB

VE2
35,3 dB
31,4 dB
32,0 dB
33,6 dB
32,7 dB
34,1 dB
37,6 dB
36,8 dB
36,6 dB
36,2 dB
33,6 dB
33,4 dB
36,3 dB
39,2 dB
23,7 dB
27,8 dB
27,2 dB
34,8 dB
36,3 dB
34,5 dB
36,3 dB

12
Isoaho/Virtanen

18.12.2012

Kuva 4. Hankevaihtoehdon VE2 aiheuttamat meluvaikutukset. Siniset viivat rajaavat alueen jonka sisällä
meluvaikutus on yli 50 dB, sinisen ja punaisen viivan välissä 45-50 dB, punaisen ja vihreän viivan välissä 40-45 dB,
vihreän ja oranssin viivan välissä 35-40 dB ja oranssin viivan ulkopuolella vähemmän kuin 35 dB. (Pohjakartta
©Maanmittauslaitos)
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Hankevaihtoehto VE3
Hankevaihtoehdon VE3 tuulivoimaloiden sekä tarkastelukohteiden A-U sijainnit on
esitetty kuvassa 5. Meluvaikutusalueet on esitelty kuvassa 6 ja lasketut arviot
tarkastelukohteiden meluvaikutuksille on esitetty taulukossa 6.

Kuva 5. Tarkastelukohteet
©OpenStreetMap)

A-U

ja

hankevaihtoehdon

VE3

tuulivoimalasijainnit.

(Pohjakartta

Taulukosta nähdään jokaisen tarkastelukohteen tyyppi, sille suunnitteluohjeessa asetettu
meluraja sekä mallinnettu arvio meluvaikutuksista desibeleinä. Kohteet, joissa melurajat
ylitetään, on lihavoitu. Melurajat ylitetään kohteessa H ja N. Meluhaitat kohteessa H
aiheutuvat lähinnä Isonevan voimalasta numero 21 ja Vartinojan voimalasta numero 13.
Kohteen N meluvaikutukset aiheutuvat suurimmaksi osaksi Isonevan voimaloista 1 ja 6.
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Taulukko 6. Tarkastelukohteille aiheutuvat meluvaikutukset desibeleinä hankevaihtoehdossa VE3 sekä
tarkastelukohteen asuintyyppi ja kyseiselle asuintyypille asetettu meluraja.

Kohde A
Kohde B
Kohde C
Kohde D
Kohde E
Kohde F
Kohde G
Kohde H
Kohde I
Kohde J
Kohde K
Kohde L
Kohde M
Kohde N
Kohde O
Kohde P
Kohde Q
Kohde R
Kohde S
Kohde T
Kohde U

Asuintyyppi
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Vakiasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Vakiasunto

Meluraja
40 dB
35 dB
35 dB
40 dB
40 dB
40 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
40 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
40 dB
35 dB
35 dB

VE3
32,1 dB
30,3 dB
30,8 dB
32,7 dB
34,0 dB
31,6 dB
34,8 dB
35,2 dB
34,7 dB
33,6 dB
32,7 dB
34,3 dB
34,7 dB
39,2 dB
28,0 dB
30,3 dB
31,0 dB
34,6 dB
35,3 dB
35,0 dB
35,5 dB
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Kuva 6. Hankevaihtoehdon VE3 aiheuttamat meluvaikutukset. Siniset viivat rajaavat alueen jonka sisällä
meluvaikutus on yli 50 dB, sinisen ja punaisen viivan välissä 45-50 dB, punaisen ja vihreän viivan välissä 40-45 dB,
vihreän ja oranssin viivan välissä 35-40 dB ja oranssin viivan ulkopuolella vähemmän kuin 35 dB. (Pohjakartta
©Maanmittauslaitos)
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Yhteenveto
Melumallinnuksen tulokset osoittavat, että meluarvot hankevaihtoehdolla VE1 ja VE2
ylittyvät viidessä eri tarkastelukohteessa valituista 21 kohteesta ja hankevaihtoehdolla
VE3 kahdessa tapauksessa. Tarkastelukohteiden tulokset on kerätty taulukkoon 7 ja
tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot ylittävät meluvaikutukset on lihavoitu.
Kaiken kaikkiaan melua aiheutuu jonkin verran jokaiselle tarkastelukohteelle, mutta
valtioneuvoston asettamia ulkomelutason ohjearvoja ei ylitetä yhdessäkään
hankevaihtoehdossa.
Taulukko 7. Tarkastelukohteille aiheutuvat meluvaikutukset desibeleinä kaikilla hankevaihtoehdoilla sekä
tarkastelukohteen asuintyyppi ja kyseiselle asuintyypille asetettu meluraja.

Kohde A
Kohde B
Kohde C
Kohde D
Kohde E
Kohde F
Kohde G
Kohde H
Kohde I
Kohde J
Kohde K
Kohde L
Kohde M
Kohde N
Kohde O
Kohde P
Kohde Q
Kohde R
Kohde S
Kohde T
Kohde U

Asuintyyppi
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Vakiasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Kesäasunto
Vakiasunto
Kesäasunto
Vakiasunto

Meluraja
40 dB
35 dB
35 dB
40 dB
40 dB
40 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
40 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
40 dB
35 dB
35 dB

VE1
34,9 dB
30,5 dB
31,2 dB
32,7 dB
32,0 dB
27,1 dB
37,1 dB
36,0 dB
35,7 dB
35,6 dB
32,7 dB
32,6 dB
34,9 dB
38,6 dB
22,8 dB
27,1 dB
26,5 dB
33,5 dB
34,8 dB
33,7 dB
34,4 dB

VE2
35,3 dB
31,4 dB
32,0 dB
33,6 dB
32,7 dB
34,1 dB
37,6 dB
36,8 dB
36,6 dB
36,2 dB
33,6 dB
33,4 dB
36,3 dB
39,2 dB
23,7 dB
27,8 dB
27,2 dB
34,8 dB
36,3 dB
34,5 dB
36,3 dB

VE3
32,1 dB
30,3 dB
30,8 dB
32,7 dB
34,0 dB
31,6 dB
34,8 dB
35,2 dB
34,7 dB
33,6 dB
32,7 dB
34,3 dB
34,7 dB
39,2 dB
28,0 dB
30,3 dB
31,0 dB
34,6 dB
35,3 dB
35,0 dB
35,5 dB
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