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1.  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1  Tunnistetiedot

Asemakaavan selostus, joka koskee 15. toukokuuta 2015 päivättyä Kiimassuon asemakaa-
vakarttaa ja 15. toukokuuta 2015 päivättyä Kiimassuon tuulivoima asemakaavakarttaa.
Kiimassuo-asemakaavalla muodostuu
Forssan kaupungin Pikkumuolaan (13.) kaupunginosan korttelit 570 - 574 sekä katu- 
ja suojaviheralueita, Pispanmäen korttelit 531 - 533 sekä katu- ja suojaviheralueita.
Kiimassuo tuulivoima -asemakaava
koskee alueelle syntyvien tuulivoimaloiden alueita.

1.2 Asemakaava-alueiden sijainti

Asemakaaojen käsittämä alue sijaitsee Forssan kaupungin eteläosassa, n. 3,5 km Forssan 
keskustasta lounaaseen Tammelan kunnan rajalla. 

1.3 Kaavan tarkoitus

Forssan kaupungin Kiimassuon alueen asemakaava käsittää olevat Kiimassuon osayleiskaa-
vassa osoitetut jätehuollon alueet ja siihen liittyvät teollisuusalueet sekä niiden laajennukset. 
Alue on rakennettu poikkeusluvilla, asemakaavoituksella on tarkoitus helpottaa alueen raken-
tamista ja tarkemmin ohjata rakentamisen aiheuttamien ympäristövaikutusten huomioimista 
alueen suunnittelussa. 

Osayleiskaava-alue josta rakennetut alueet on otettu esille värillisinä alueina.
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Asemakaavalla muodostetaan jäte- ja teollisuusalueita Kiimassuo osayleiskaavaa tarkenta-
en. Osayleiskaavan mukaan asemakaavoitettavan alueen keskivaiheilla sijaitsevalla Fors-
san Envitech- alueella toimii jätettä käsittelevä ja kierrättävä sekä uusioraaka-aineita hyö-
dyntäviä yhtiöitä ja voimalaitos. Aluetta ympäröivät suojaviheralueet. Rakentamaton alue on 
talousmetsänä hoidettua tuoretta kangasta, kalliomännikköä, joka on pääosin hakattua, vaih-
televan ikäisiä hakkuuaukioita ja taimikoita, eteläosissa rämesuota sekä pienialaisia korpia.
Kiimassuon osayleiskaavan lisäksi alueelle on tehty Tammelan kunnan kanssa yhteistyös-
sä tuulivoimapuiston teemaosayleiskaava, jonka mukaisesti asemakaavassa tarkastellaan 
Forssan kaupungin puolelle sijoittuvien neljän tuulivoimalan sijoittamiseen liittyviä asema-
kaavallisia tarkennuksia.

Kaavoitettava alue 316,9 ha muodostuu jätealueen loppusijoituspaikoista 60,4 ha, jonne 
voi myös rakentaa käsittelyyn tarvittavia rakennuksia 126 582 k-m²,  jätteitä hyväk-
sikäyttävän teollisuuden alueesta 80,9 ha, noin 364 000 k-m², teollisuus- ja varastoraken-
nusten alueesta 6,1 ha, noin 27 000 k-m², energiahuollon voimalaitosalueesta 5,1 ha, noin 
23 000 k-m² sekä  yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueesta 
4,6 ha, noin 6 900 k-m² ja katualueista 9,7 ha, suojavihervyöhykkeestä 141,9 ha ja neljästä 
tuulivoimalan paikasta 8,2 ha.
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 29.4.2013
9.  Kiimassuon tuulivoimapuiston meluselvitys (kaava 1), Ramboll Oy 16.4.2013
10.  Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösten
  täydennysinventointi 2012.  Tapani Rostedt, Mikroliitti Oy
11.	 Lupapäätös	lentoesteiden	(tuulivoimaloiden)	pystyttämiseen,	Trafi	9.7.2012
12. Forssan kaupunki - Envitech -alueen hulevesien virtaamavaikutusselvitys,   
 Ramboll 11/2013. 

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

- Asemakaavahanke on ollut esillä jo vuoden 2001 kaavoituskatsauksessa. 
Kaavaa on lähdetty tekemään varsinaisesti vasta Kiimassuon osayleiskaavan ja 
tuulivoimapuisto teemaosayleiskaavan linjausten varmistuttua. 16.11.2008 kuulutus 
Kiimassuo asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, jossa näkyy myös 
tuulivoimaloiden sijoittuminen alueelle.
- Aloitusviranomaisneuvottelu 1.10.2008 ja viranomaisneuvottelu II 19.2.2009: 
MRL 66 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin Hämeen liiton 
ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa, jossa todettiin että alueen toiminnan merkitys 
pinta- ja pohjavesiin on selvitettävä ennen asemakaavan jatkamista.
- 01.10.2013 valmistui Kiimassuo asemakaavaluonnos.
- 11.12.2013 yhdyskuntalautakunta käsitteli Kiimassuo asemakaavan valmis-
teluaineiston, sen asettamiseksi nähtäville MRL 62 §:n mukaista laatimisvaiheen 
kuulemista varten. 
- 13.1.2014 kaupunginhallitus päätti asettaa Kiimassuo asemakaavan nähtä-
ville MRL 62 §:n mukaista laatimisvaiheen kuulemista varten.
- 20.1. -18.2.2014 kaavan valmisteluaineisto ja luonnos olivat nähtävänä MRL 
62 §:n mukaisesti. 
- 11.12.2014 valmistui Kiimassuo asemakaavaehdotus, jossa tarkistettiin kaa-
vamääräyksiä. 
- 17.12.2014 ympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se asettai-
si Kiimassuo -asemakaavaehdotuksen 17.3.2014 MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville ja pyytäisi lausunnot Hämeen ELY-keskukselta, Kanta-Hämeen pelastus-
laitokselta, Forssan verkkopalvelut Oy:ltä ja Forssan vesihuoltoliikelaitokselta.
- 22.12.2015 kaupunginhallitus päätti asettaa Kiimassuo -asemakaavaehdo-
tuksen 17.3.2014 maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 
ja pyytää ehdotuksesta lausunnot Hämeen liitolta sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta.
- 19.1.-17.2.15 asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä. 
- Kaavan hyväksymisvaiheessa alue jaettiin kahteen kaavaan. 15.6.2015 § 
172 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän Kiimassuo-asemakaavaa 
koskevan ehdotuksen 15.5.2015 sekä Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa kos-
kevan ehdotuksen 15.5.2015.
- Valtuusto hyväksyi 31.8.2015 §37 Kiimassuo-asemakaavaa koskevan ehdo-
tuksen 15.5.2015 sekä Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevan ehdotuk-
sen 15.5.2015.
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2.2 Asemakaavan keskeinen sisältö

Kiimassuon osayleiskaava tehtiin tilanteessa, jossa merkittävät alueet oli rakennet-
tu poikkeusluvin ilman asemakaavaa. Asemakaavan puuttuessa on jo osayleiskaa-
vassa jouduttu arvioimaan kohtuullisen tarkasti jätteiden loppusijoituksen ja jätteitä 
hyväksi käyttävän teollisuuden alueita. Asemakaavalla määritellään alueet joille voi-
daan loppusijoittaa jätteet ja alueet joiden rakentamisen pohjana voidaan käyttää 
jätteitä sekä ne rajat, joiden mukaan osittain voidaan ohjata hulevesiä maastoon. 
Lisäksi asemakaavassa on näkyvissä yksittäisten tuulivoimaloiden ympäristövai-
kutukset. Teemaosayleiskaavassa on näkyvissä Forssan ja Tammelan tuulivoima-
loiden yhteisvaikutukset, jotka ovat laajempia kuin asemakaavassa näkyvien yk-
sittäisten voimaloiden vaikutukset. Kaavassa osoitetaan  ne rajoitukset, jotka tulevat 
tuulivoimaloiden rakentamiselle sekä ne rajoitukset, jotka tuulivoimaloista tulevat päämaan-
käyttötarkoitukselle ja ympäristölle. Forssan osalta tarkemmassa suunnittelussa tuulivoima-
lat tulee sovittaa alueen päämaankäyttöön.

Jätehuollon alue palvelee toimintoineen laajoja alueita Etelä-Suomessa. Envitech-
alue useine laitoksineen on jo suurelta osalta toteutettu ja laajat jätteen loppusijoi-
tuspaikat ovat jo maastossa. Kaavassa osoitetaan vielä rakentamattomia jätteitä 
hyväksi käyttävän teollisuuden alueita ja jätteiden loppusijoitukseen varattuja aluei-
ta, joista osaan on jo vireillä ympäristölupa. 

Tammelan kunnan puolella osoitetaan ”Sukula -  Häiviä” osayleiskaavassa Kiimas-
suon jätealueen ja jätteitä hyväksi käyttävän teollisuuden laajenemissuunta. Tam-
melan puolella on pisimmällä tuulivoimapuiston teemaosayleiskaava, joka tulee 
toteutettua olemassa olevien suunnitelmien mukaan yhden toimijan rakentamana 
kokonaisuutena kuntarajan yli. Samassa yhteydessä tulee rakennettua tuulivoima-
verkon vaatimat uudet tielinjat. Nämä tiet ja voimalalta toiselle kulkeva sähköverkko 
ja valtakunnallisen maakaasuverkon haara Tammelan kautta Forssaan  jatkuvat 
kuntarajan yli. Päätökset tuulivoimaloiden toteuttamisesta Forssan ja Tammelan 
alueilla tekevät hankkeen toteuttajat lupa- ja kaavoitusmenettelyn jälkeen.

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Suunnittelun tarve

Asemakaavahanke on ollut esillä jo vuoden 2001 kaavoituskatsauksessa. Kaavaa 
on lähdetty tekemään varsinaisesti vasta Kiimassuon osayleiskaavan ja tuulivoima-
puisto teemaosayleiskaavan linjausten varmistuttua. Kiimassuon osayleiskaavas-
sa laajennettiin aiemmin osayleiskaavassa olleita jätealueita merkittävästi, koska 
Kiimassuon alueella olevat toiminnat olivat laajentuneet tuolloin voimassa olleen 
yleiskaava-alueen ulkopuolelle. Osayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa 
alueen toiminta monipuolistui sisältäen jätteiden loppusijoituspaikan lisäksi jätteitä 
hyväksikäyttävää teollisuutta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiimassuon yleiskaa-
van 21.6.2010. Yleiskaavan jälkeen tuli ajankohtaiseksi myös tuulivoiman sijoittami-
sen tutkiminen Kiimassuon alueelle. Koska tuulivoimapuiston teemaosayleiskaava 
on siinä vaiheessa, että kokonaisuus on tiedossa kaavan oltua toisen kerran eh-
dotusvaiheessa nähtävänä, asemakaavan tekemiseen on tuulivoimaloiden osalta 
olemassa riittävät tiedot.
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Asemakaavan tarkoituksena on tarkentaa osayleiskaavassa hahmotettu kokonai-
suus siten, että mahdollistetaan nykyinen ja laajentuva toiminta alueella mutta an-
netaan myös kaupungille mahdollisuus varmistua siitä, että se pystyy hoitamaan 
kaavalla syntyvät velvoitteet. Oletuksena on, että alue voidaan rakentaa ilman 
kaupungille syntyvää taloudellista riskiä. Kuupunki on investoinut jo merkittävästi 
alueen toimintojen varmistamiseen. Forssan jätevedenpuhdistamo puhdistaa mer-
kittäviä määriä teollisuuden jätevesiä, joista suuri osa tulee Kiimassuolta (nykyiset 
teollisuuden jätevesimäärät vastaavat noin 100 000 asukkaan jätevesiä). Forssan 
kaupungin jätevedenpuhdistamoa on päätetty laajentaa noin 8,5 miljoonalla vastaa-
maan noin 200 000 asukasta. Kiimassuon asemakaava-aluetta ei voida rakentaa 
täyteen siellä olevia toimintoja vastaavilla toiminnoilla ja hule- ja jäteveden vastaan-
ottoperiaatteilla, jonka takia on kaavassa ollut tarpeen erityisesti arvioida alueelta 
tulevien jätevesien määrää ja laatua sekä näitä koskevia kaavamääräyksiä. Koska 
jo rakennetulta alueelta tulee haittoja alueen ojaverkostoon, on kaavassa kiinnitetty 
huomiota tonttikohtaisiin suojavyöhykkeisiin ja tulvatilanteiden ennakoinnin tarpee-
seen myös erilaisia kenttiä ja varastoalueita rakennettaessa.

Alueen tehokas käyttö edellyttää tarvittavien suojavyöhykkeiden sijoittamisen alu-
eiden sisälle ja alueen haittojen minimoimisen. Osayleiskaavassa on jo toteutettu 
alueen ulkopuolelle sijoittuva suojavihervyöhyke. Se ei kuitenkaan pelkästään riitä, 
vaan kaavassa on ennakoitava mahdollisesti laajentuvasta toiminnasta tulevat hai-
tat, joiden kirjo voidaan jo ainakin osin päätellä olemassa olevaan asutukseen ja 
ympäristöön tulevista nykyisten toimintojen vaikutuksista.

3.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavahanke on ollut esillä vuoden 2001 kaavoituskatsauksessa. Kaavaa ei 
ole kuitenkaan voitu viedä eteenpäin, ennen kuin Kiimassuon osayleiskaava ja tuu-
livoimaosayleiskaava on saatu valmiiksi.

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 Osalliset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty alueen osalliset ja kaavoitus on 
tehty suunnitelman mukaisessa laajuudessa ja siinä esitetyin tavoin. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty kaavoituksen edetessä muutosten edellyt-
tämin tavoin. Kaavaa laadittaessa on tarpeen mukaan neuvoteltu alueella toimivien 
kanssa tai vaihdettu tietoja sähköpostitse.

 Vireilletulo
Kaavoituksen vireilletulosta sekä siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ilmoitettiin vuoden 2001 kaavoituskatsauksen yhteydessä julkaistussa kuulu-
tuksessa Forssan lehdessä.

 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kiimassuon asemakaava jatkoi luonnosvaiheessa Kiimassuon osayleiskaavan pe-
riaatteita. Luonnosvaiheen yhteydessä on neuvoteltiin alueella olevien yritysten 
edustajien ja tuulivoimahankkeesta vastaavan tahon kanssa. Tuulivoimaloihin liit-
tyvää keskustelua on käyty jo tuulivoimapuiston teemaosayleiskaavan yhteydessä 
sekä liittyen Voimavapriikin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin.
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Toinen keskustelu on käyty Ratasmäen kaavan yhteydessä. Ratasmäen kaava 
laitettiin kaupunginhallituksen päätöksellä toiseen kertaan nähtäville ehdotusvai-
heessa. Kaupunginhallitus teki päätöksen, jonka perusteella kaavasta poistettiin 
määräyksiä, jotka pohjautuivat Kiimassuon osayleiskaavaan. Samalla ohjeistettiin 
maankäytön suunnittelua muuttamaan Kiimassuon asemakaavaa samojen periaat-
teiden mukaisesti. 

Kiimassuon asemakaavaa on valmisteltu vastuullisesti lakien ja määräysten vaa-
timalla tavalla ja koko kaupungin etuja ajatellen. Asemakaavaoppaassa sanotaan 
jo johdannossa: ”Kaavamääräysten sisältöön, tarkkuuteen ja käyttöön vaikuttavat 
luonnollisesti paikalliset erityisolosuhteet.” Näihin kuuluu myös kaava-alueella oleva 
toiminta. Samaisessa oppaassa sanotaan: ”Asemakaavamääräykset voivat muun 
ohessa koskea haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista…” ja 
”Toiminnalliset määräykset voivat asemakaavassa tulla kysymykseen vain rajoite-
tusti, lähinnä haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi tai rajoittamiseksi.” 

Näiden ohjeiden pohjalta on myös sekä Kiimassuon osayleiskaava että asema-
kaava tehty. Kiimassuon asemakaavaehdotusta on muutettu saadun ohjeistuksen 
mukaisesti Ratasmäen kaavan kanssa linjaan, jolloin Ratasmäen kaavan II ehdo-
tusvaiheen muutokset näkyvät myös Kiimassuon asemakaavassa. Kaavamäärä-
yksiä on lukuisissa kohdin muutettu ja täsmennetty sanamuotoja. Kaavaa on muu-
tettu niin paljon, että luonnosvaiheessa annetut mielipiteet koskevat kaavoittajan 
näkökulmasta erilaista tilannetta, jonka takia tarkkoja vastineita ei ole jokaisesta 
kohdasta annettu. Kokonaiskuvan saamiseksi on kuitenkin poimittu muistutuksista 
osia käsittelyyn. Ehdotusvaiheeseen tehdyt kaavamuutokset ovat reagointia sekä 
muistutuksiin että samaan aikaan Ratasmäen kaavasta käytyyn keskusteluun.

Luonnosvaiheen mielipiteet

Luonnosvaiheesta on tullut mielipiteitä, joihin on muistuttajat ovat pyytäneet  vasti-
neita.

Kiinteistö Oy Ratastie 6/Sponda Fun 1 Ky.
Mielipiteessään Kiinteistö Oy Ratastie 6 pitää tärkeänä varmistua siitä, että tuu-
livoimalaitosten vaikutukset eivät aiheuta kohtuutonta haittaa myöskään muille 
maankäyttömuodoille työpaikka-alueet mukaan lukien ja erityisesti voimaloiden 
terveysvaikutukset huomioon ottaen. Mielipiteessä todetaan myös väittämä, että 
selvityksissä esitetyt melumallinnukset olisivat puutteellisia, ja että melutasoon olisi 
lisättävä häiritsevyyskorjaus 5 dB. Mielipiteen esittäjä katsoo myös, että tuulivoima-
loiden sijainnin suunnittelussa tulee varmistua siitä, että kaavan tavoitteet toteutu-
vat myös työpaikkatasolla. Lisäksi mielipiteenä esitetään, että melualue rajoittaisi 
Kiinteistö Oy Ratastie 6 käyttöä kohtuuttomalla tavalla.

Kaavan laatijan vastine:
Melumallinnuksen tekijänä Ramboll Finland Oy on toiminut konsulttina, joka joutuu 
erityisasiantuntijana vastaamaan meluselvityksen tekemisen periaatteista ja siitä 
ammatillisesta osaamisesta, jonka työn tekeminen vaatii. Kaavoituksen lähtökohta-
na on käytetty ympäristöministeriön ohjetta OH 4/2012, joka käsittelee tuulivoimara-
kentamisen suunnittelua yleisesti. Tehdyissä meluselvityksissä on asianmukaisesti 
arvioitu ja perusteltu sitä, miksi 5 dB:n häiritsevyyskorjauksen lisääminen ei tässä 
tapauksessa ole tarpeen. Impulssimaisuutta tai erittäin voimakasta amplitudimodu-
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laatiota esiintyy verrattain harvoin ja nämä tilanteet ovat erittäin voimakkaasti sääriippu-
vaisia. Voimakkaan amplitudimodulaation tai impulssimaisuuden esiintyvyyttä ei nyky-
tietämyksellä pystytä luotettavasti ennustamaan, vaan ko. ominaisuuksien esiintyminen 
voidaan todeta luotettavasti vain mittauksin. Ympäristöministeriön ohjeessa 2/2014 (joka 
on julkaistu selvitysten laatimisen jälkeen) on todettu asiasta seuraavasti: ”Melun im-
pulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaikutukset sisäl-
tyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, eikä niiden 
tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä.” 
ELY- keskus on arvioinut aiemmin kaavoituksen yhteydessä selvitysten riittävyyttä. Se 
ei ole puuttunut selvityksiin. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että selvitykset on tehty 
myös asemakaavan vaatimalla tarkkuudella.

Yleisesti voidaan todeta, että teollisuusalueita ja niihin liittyviä tuulimyllyjä on pidetty 
mahdollisena ratkaisuna monissa ympäristöissä. Teollisuusalueella ja teollisuusraken-
nuksessa syntyy jo itsessään erilaisia ympäristövaikutuksia kuten laitteista melua, jotka 
eivät ole verrattavissa asuinympäristöön, joten asumisterveysohjeista ei voida suoraan 
päätellä teollisuusrakennuksessa tapahtuvaan työntekoon vaadittavia olosuhteita. Teh-
tyjen melumallinnuksien mukaisesti Kiinteistö Oy Ratastie 6 sijoittuu meluvyöhykkeelle 
40 – 35 dB, jolloin kyseisen melun esiintymistä teollisuusrakennuksen ulkopuolella ei 
voida katsoa aiheuttavan kiinteistölle kohtuutonta haittaa. 

Kiimassuon asemakaavassa on määritelty voimaloiden maksimilähtöäänitaso, joten 
tältä osin kaavamääräykset eivät ole verrattavissa Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon 
tuulivoimavaihemaakuntakaavoihin ja niistä annettuihin lausuntoihin. Asemakaavassa 
esitetään myös, että myllyjen on oltava säädettävissä, joka mahdollistaa sen että myllyjä 
on mahdollista rajoittaa, jos melumittaus osoittaa sen olevan tarpeen. Tuulivoimatoimija 
myös seuraa syntyviä meluvaikutuksia.

Kiimassuon asemakaavassa ei ole esitetty rajoitteita Ratasmäen kaava-alueille.

Näin ollen asemakaava perustuu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin maankäyttö- ja ra-
kennuslain 9 §:ssä edellytetyllä tavalla. Asemakaava myös täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain 54 §:ssä asetetut sisältövaatimukset.

Metsähallitus
Metsähallituksen omistamasta tilasta on pieni osa kaava-alueella. Metsähallitus on esit-
tänyt haluavansa jäädä kaavan ulkopuolelle. Tila ei ole kaavan kannalta merkittävä. Ti-
lan kulma on rajattu kaavasta pois.

Ultra Ecostone International Ltd Oy
Ultra Ecostone international Ltd Oy on valittanut 22.6.2014, ettei tontin omistajaa ole 
kuultu. Tontin omistajalle on valmisteltu kirje, joka on osoitettu valittajan esittämään 
osoitteeseen ja jätetty se postin kuljetettavaksi. Kuulemistapa on osoitettu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa.

Kiimassuon alueen rakentamisessa on tähän saakka edetty poikkeusjärjestelyin, joka on 
vääristänyt mielikuvaa alueella olevien tilojen asemasta. ELY-keskus on esittänyt, että 
Kiimassuon alueella ei voida jatkaa rakennuslupien myöntämistä poikkeusluvin.  Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että on tehtävä asemakaava, ennen kuin sen rakentamista 
voidaan jatkaa. Nyt tätä työtä tehdään.
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Ultra Ecostone International Ltd Oy esittää että tontille on osoitettu luonnonsuojelualue. 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu suojavihervyöhyke, josta osa sijoittuu valittajan omis-
tamalle tilalle. Suurin osa tilasta on esitetty jätteitä lajittelevan ja hyväksikäyttävän teol-
lisuuden korttelialueeksi. Alueella ei ole asemakaavaa, joten siellä ei ole merkittävää 
rakennusoikeutta ennen kuin se on asemakaavassa määritelty. Nyt vireillä olevassa 
asemakaavassa ensimmäistä kertaa määritellään alueelle merkittävästi rakennusoike-
utta ja osoitetaan se jätteitä lajittelevan ja hyväksikäyttävän teollisuuden korttelialueeksi, 
jolloin kaavalla mahdollistetaan valittajan tilalle merkittävää etua suhteessa tilanteeseen, 
jos kaavaa ei ole. Jos asemakaavaluonnosta tarkastellaan laajemmin voidaan todeta, 
että kaikille tonteille on esitetty svv merkinnällä osoitettu alue joko alueena jonne istute-
taan tai jolla säilytetään puustoa ja voidaan käsitellä ja varastoida hulevesiä. Alueiden 
osoittaminen tulee ajankohtaiseksi, kun kaavan tultua voimaan sen mahdollistaman ra-
kentamisen myötä alueen pinnoista tulee vettä imemättömiä. Ehdotusvaiheessa on tar-
kennettu tilan kaavamääräyksiä siten, että tila on otettu kokonaan EJT-korttelialueeksi. 
Tilan eteläosaan on osoitettu svv-3 jossa voidaan hoitaa alueen hulevesien kerääminen. 
Alueella on olevaa puustoa ja osittain esim. hulevesijärjestelyjen rakentamisen yhtey-
dessä istutetaan kasvillisuutta.

Lounais-Hämeen Kennelkerho ry
Lounais-Hämeen Kennelkerho ry:n omistama kiinteistö rajautuu asemakaava-alueen 
länsipuolelle. Yhdistyksen jäsenet ovat huolissaan kiinteistönsä jatkokäytöstä. Heidän 
mielestään Kiimassuon ja Ratasmäen alueilla tehdyt toimenpiteet ovat merkittävästi tu-
honneet alueen kasvillisuutta sekä eläinkantaa. He ovat myös huolissaan kiinteistön läpi 
virtaavan ojan kunnosta, johon tulee Envor Group Oy:n kompostointikentältä likavesiä. 
Yhdistyksen jäsenet toivovat, että kaavoituksen yhteydessä alueella oleviin epäkohtiin 
puututaan eikä sallita enää lisää luonnon vahingoittamista.

Kaavoittajan vastine:
Kaavassa on pyritty määräyksin huomioimaan hulevedet ja mahdolliset haitalliset vaiku-
tukset. Suojavihervyöhykkeellä voi kenneltoiminta jatkua.

Envor Group Oy

Envor Group Oy:n mielipide Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta on 94 kohtainen.

Kaavamääräyksistä vaaditaan poistettavaksi useita määräyksiä. 

Kaikissa kohdissa vedotaan yleensä seuraaviin kohtiin: 
Määräykset loukkaavat alueelle sijoittuneiden toimijoiden oikeutettuja odotuksia (luot-
tamuksensuoja, hallintolain 2 luvun 6 §), koska kyseinen alue on osoitettu jätteenkä-
sittelyalueeksi.  Määräykset ovat epätarkoituksenmukaisia, kun kaavalla on tavoiteltu 
myönteisiä vaikutuksia Forssan kaupungin talouteen ja työllisyyteen. Toteutuessaan 
määräykset aiheuttaisivat alueen yrityksille sellaista kohtuutonta haittaa, joka on ristirii-
dassa alueen olemassa olevan käyttötarkoituksen kanssa (maankäyttö- ja rakennuslaki 
54 § 3 momentti). Ympäristöhaittojen, kuten maaperän pilaantumisen vaaraa aiheuttava 
toiminta kuuluu alueelle sijoittuneen teollisuuden prosesseihin, joiden säätely kuuluu 
ympäristölupaviranomaisille (ympäristönsuojelulaki 42 ja 43 §). Aktiivisen rakentamis-
velvoitteen asettaminen ei kuulu kaavoittajan toimivaltaan (maankäyttö- ja rakennuslaki 
50 §). Ympäristöhaittojen, kuten noen, lian, pölyn, hajun, kosteuden, melun, tärinän, 
säteilyn, valon, lämmön tai muun vastaavan vaaraa aiheuttava toiminta kuuluu alueelle 
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sijoittuneen teollisuuden prosesseihin, joiden säätely kuuluu ympäristölupaviranomaisil-
le. Määräys on epäsuhtainen (suhteellisuusperiaate, hallintolain 2 luvun 6 §), tavoitel-
tuun päämäärään nähden. Määräys on epätarkoituksenmukainen, koska se ainoastaan 
ohjaa biojätteet käsiteltäväksi viereiselle EJ-1 alueelle.
Selvitysten esitetään olevan ilmeisen puutteellisia ja vääristettyjä. Kaavaselostus on 
puutteellinen. Kaavaselostuksesta ei käy ilmi, että kaavoitusprosessissa olisi mitenkään 
huomioitu kaavamääräyksien vaikutuksia alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 
(maankäyttö- ja rakennuslaki 5 § 1 momentti, kohta 9). Kaavaselostuksesta ei käy ilmi, 
miten tämän kaavamääräyksen vaikutukset työllisyyteen ja yritystoimintaan on selvitetty 
(Ympäristövaliokunnan mietintö 6/1998 sekä Ympäristöministeriön raportteja 18/2006: 
Hallinto-oikeuksien asemakaavaratkaisujen kumoutumisperusteet 2001–2005, s. 16).

Kaavoittajan vastine:
Kiimassuon alueen rakentamisessa on tähän saakka edetty poikkeusjärjestelyin, joka on 
vääristänyt mielikuvaa alueesta ja siellä tapahtuvan toiminnan vapaudesta. ELY-keskus 
on esittänyt, että Kiimassuon alueella ei voida enää jatkaa rakennuslupien myöntämistä 
poikkeusluvin.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueelle on tehtävä asemakaava, 
ennen kuin sen rakentamista voidaan jatkaa. Nyt tätä työtä tehdään. Asemakaavalla 
mahdollistetaan alueen kehittäminen, vaikka muistutuksessa toisin esitetään.

Työ on ollut vaativa, koska se on lähtenyt liikkeelle alueen merkittävän laajentamisen 
mahdollistamasta osayleiskaavasta ja jatkuu asemakaavatasolle. Myös kaavaan liitty-
vät selvitykset ovat olleet poikkeuksellisen vaativia. Toiminta alueella on jo laajentunut 
niin merkittäväksi, että ennen kuin on voitu laskennallisesti arvioida uuden toiminnan 
aiheuttamia vaikutuksia on täytynyt selvittää ELY-keskuksen vaatimalla tavalla nykyisen 
toiminnan aiheuttamia haittoja. Kaavan yhteydessä on teetetty ELY-keskuksen vaatimat 
selvitykset. Kaavan ympäristövaikutusten arviointi on tehty yleiskaavatyön yhteydessä 
ja siinä on arvioitu tuolloin olleita toimintoja ja uusille alueille syntyvien toimintojen vai-
kutuksia. Työn tekeminen kesti yli puoli vuotta. Uusia selvityksiä ei ole tässä vaiheessa 
vaadittu.

Asemakaavaoppaassa sanotaan jo johdannossa: ”Kaavamääräysten sisältöön, tark-
kuuteen ja käyttöön vaikuttavat luonnollisesti paikalliset erityisolosuhteet”. Näihin kuuluu 
myös kaava-alueella oleva toiminta. Samaisessa oppaassa sanotaan: ”Asemakaava-
määräykset voivat muun ohessa koskea haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai 
rajoittamista…” ja ”Toiminnalliset määräykset voivat asemakaavassa tulla kysymykseen 
vain rajoitetusti, lähinnä haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi ja rajoittamiseksi.”  
Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tullut uusia määräyksiä, joissa velvoitetaan kaavassa 
huolehtimaan hulevesistä. MRL 103 e §.

Näiden ja lukuisten muiden kaavoissa huomioitavien ohjeiden pohjalta on myös sekä 
Kiimassuon osayleiskaava että asemakaava tehty.

Vaikka aluetta onkin kaavoitettu jätehuollon alueeksi ja teollisuuden alueeksi jossa käy-
tetään jätteitä ei se poista kaavoittajan velvoitetta huomioida mahdollisia ympäristövai-
kutuksia esittämällä esim. määräystä, joka liittyy normaalisti jätehuollon alueilla ja ns. 
likaisilla alueilla tehtävien suojarakenteiden rakentamiseen. Toki alueesta iso osa on jo 
toteutunut ja suojarakenteet saattavat puuttua tai olla puutteelliset. Kaavalla ei jälkikä-
teen voida näille alueille rakenteita ja rakentamisvelvoitetta määrätä. Kaavaa tulkitaan 
aina rakennuslupien ja ympäristölupien yhteydessä ja niihin liittyen pyydetään tarken-
nuksia ja rakenneratkaisuja, jos se on tarpeen. Vastaava asia on valituksessa esiintyvä 
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hulevesisuunnitelma tai että toimijan täytyy varata tonttien sisälle riittävät suojaetäisyy-
det ja alueet.

Nyt Kiimassuon asemakaavaehdotusta on muutettu Ratasmäen kaavan kanssa lin-
jaan, jolloin Ratasmäen kaavan II ehdotusvaiheen muutokset näkyvät myös Kiimas-
suon asemakaavassa. Muutokset ovat myös reagointia muistutukseen.

Loimi-Hämeen jätehuolto
Loimi-Hämeen jätehuolto esittää, että alueen itälaidalle merkitty EV- 1 (suojavihervyö-
hyke) alue osoitetaan teollisuuteen.

Muistutuksessa on lukuisia tarkennusehdotuksia jotka kaikki on käyty läpi ja kaikki 
mahdolliset on huomioitu ehdotusvaiheen kaavamääräyksessä. Seuraavassa muuta-
mia esimerkkejä:
Edelleen kaavalla voisi mahdollistaa kaatopaikka-alueiden mahdollisen kaivamisen 
hyötykäyttöön aikanaan, jos käytöstä poistettuja kaatopaikkoja aletaan kaivamaan 
esiin ja ottamaan jossakin vaiheessa uudelleen käyttöön esim. niiden sisältämien me-
tallien	 johdosta	(ns.	 landfill	mining).	Esitetään	määräyksiä	muutettavaksi	”ulkovaras-
tointi- ja muu toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta hajuhaittaa”. Hulevesimääräystä 
esitetään tarkennettavaksi. Määräyksessä EJ-1 ilmaisu voisi olla esim.: ”suljetut lä-
jitysalueet on maisemoitava ja/tai saatettava sellaiseen tilaan, että ne voidaan ottaa 
muuhun hyötykäyttöön jatkossa”.  Kaavaan esitetään lisätuulivoiman rakentamista. 
Läjitysalueille aurinkoenergian rakentamismahdollisuus. Avoaumojen maksimikorkeus 
10 m. Aitaamismääräystä pohdittava. Kaatopaikka-alueille kaavaluonnoksessa määrä-
tyt lakikorkeudet tulee tarkistaa (max + 150 mpy), jotta ne ovat yhteneviä jo olemassa 
olevan ympäristöluvan kanssa. Huomioitava lakikorkeuden aleneminen ajan kuluessa.

Lisäksi on esitetty tarkennuksia kaavatekstiin. 

Kaavoittajan vastine: 
Kaavan isot linjaukset on määritelty ja käyty läpi osayleiskaavassa. Suojavihervyöhyke 
ja	reitti	ovat	maakuntakaavasta	huomioitavia	merkintöjä.	Landfill	mining	on	mahdollista	
kaavamääräysten puitteissa. Ulkovarastointi- ja muu toiminta ei saa aiheuttaa koh-
tuutonta hajuhaittaa, muutos on tehty myös vastaaviin kohtiin. Hulevesimääräys tulee 
kaavoittajan velvollisuudesta varmistaa, että hulevedet huomioidaan rakennetulla alu-
eella. Määräyksen on muotoillut Vesihuoltoliikelaitoksen asiantuntijana toiminut kon-
sultti, joten paikallinen toimija ymmärtää tulkinnan. Määräys täytyy lukea kokonaisuu-
dessaan, jotta se avautuu.  Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tullut uusia määräyksiä, 
joissa velvoitetaan kaavassa huolehtimaan hulevesistä, MRL 103 e §. Periaatteena 
on että rakentamisen vaikutuksesta syntyvät poikkeavat hulevedet viivytetään tontilla. 
Kaavoissa on osoitettava järjestelyt.
Määräys ei sulje pois loppusijoitus- ja kaatopaikkatoimintoja vaan edellyttää, että hule-
vesien kulkeminen ja viivyttäminen suunnitellaan ja toteutetaan kuten vastaavilla alu-
eilla yleensä. 

Lisätuulivoiman rakentaminen ei onnistu ilman uusia selvityksiä. Nyt kaava on saata-
va maaliin. Läjitysalueille on erityissuunnitelmin mahdollista rakentaa aurinkoenergiaa. 
Aitaamismääräystä on muutettu, ei kuitenkaan poistettu. 
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Kaatopaikka-alueille kaavaluonnoksessa määrätyt lakikorkeudet on määritelty lä-
jitysalueelle kaavassa käytössä olevan alan mukaan. Jos ympäristölupa on haettu 
kaavasta poiketen laajemmille alueille, esim. asfalttiaseman alueelle, on olemassa 
ristiriita ympäristöluvan ja asfalttiaseman luvan välillä. Kaavassa tälläistä ristiriitaa 
ei kuitenkaan voi olla. Ongelma on nyt ratkaistu niin, että huomioidaan olemassa 
olevat toiminnot ja niiden mahdollistaminen kaavassa. Lakikorkeus on ylin sallittu 
korkeus. Lakikorkeuden aleneminen jää ympäristöviranomaisten arvioitavaksi.

Ehdotus
Kiimassuon asemakaavan ehdotus on ollut nähtävänä 19.1.-17.2.15. Kaavasta 
jätettiin viisi muistutusta ja kymmenen lausuntoa. 

Ympäristölupalautakunta
Rakennusvalvontaviranomainen puuttuu määräykseen, jossa esitetään että ra-
kennuslupavaiheessa on tarkistettava, että voimalaitosten ympäristövaikutukset 
eivät ylitä selvityksissä esitettyjä vaikutuksia. Määräys tulisi muuttaa esimerkiksi 
seuraavanlaiseksi: Rakennusluvan hakijan tulee esittää lupa-asiakirjoissa selvi-
tykset ja mallinnukset siitä, että voimalaitoksen ympäristövaikutukset eivät ylitä 
asemakaavassa esitettyjä.

Muutoin asemakaavaehdotuksesta ei rakennusvalvonnan näkökulmasta ole huo-
mautettavaa.

Ympäristönsuojeluviranomainen esittää, että viittaukset valtioneuvoston antamiin 
melutason ohjearvoihin ja ympäristöhallinnon antamiin melutasoihin liittyviin ohjei-
siin saattavat aiheuttaa epäselvyyttä, joten ne tulisi poistaa. Määräyksessä tulisi 
myös selkeästi kertoa, että esitetyt melutasot ovat melun A-taajuuspainotettuja 
keskiäänitasoja.

Yleisissä kaavamääräyksissä on hyvin esitetty ne seikat, mitkä pitää ottaa huo-
mioon alueelle tulevassa toiminnassa erityisesti ympäristövaikutusten ja huleve-
sien käsittelyn osalta. Kaavan toteutumiseksi kaupungin tulisi kuitenkin kehittää 
toimintamalli, miten käytännössä nämä vaatimukset saataisiin toteutettua yhdes-
sä rakennushankkeeseen ryhtyvän yrittäjän ja kaupungin eri toimijoiden kanssa. 
Ainakin rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tulisi esittää hulevesisuunnitelmat ja 
muut maanrakentamissuunnitelmat.

Kaavoittajan vastine
Kaavan yleismääräyksiä on muutettu rakennusvalvonnan ja pelastusviranomais-
ten lausunnon, joka käsitellään myöhemmin tekstissä, mukaisesti: luvan hakijan 
tulee esittää lupa-asiakirjoissa selvitykset ja mallinnukset siitä, että tuulivoima-
loiden ympäristövaikutukset eivät ylitä asemakaavassa esitettyjä arvoja. Lisäksi 
tulee esittää palotekninen suunnitelma, jossa osoitetaan, että tuulivoimaloiden 
turvallisuus on riittävä.

Viittaukset valtioneuvoston antamiin melutason ohjearvoihin ja ympäristöhallinnon 
antamiin melutasoihin liittyviin ohjeisiin poistetaan. Tarvittaviin paikkoihin lisätään 
melun A-taajuuspainotettu keskiäänitaso-merkintä. Yleisiin määräyksiin lisätään: 
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luvan hakijan tulee esittää rakennusluvan yh-teydessä maanrakennussuunnitelmat. 
Yleistä määräystä hulevesistä muutetaan siten että hulevesisuunnitelmaan lisätään: lu-
van hakijan tulee esittää lupa-asiakirjoissa hulevesisuunnitelma, joka sisältää tarvittavat 
kiinteistökohtaiset tasausaltaat tai -säiliöt.

Fingrid Oy:j
Asemakaava-alueen reunalle sijoittuvat Fingrid Oyj:n 110 kV Forssa-Ruotsinkylä ja 400 
kV voimajohto Huittinen-Tammisto purettavan rautarouvan paikalle. 
Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tai muun infrastruk-
tuurin rakentamisesta (esim. kadut, liikennejärjestelyt, kaapelit, läjitykset, hulevesialtaat, 
murskaus, vesi- viemärit ym.) tulee pyytää Fingrid Oyj:ltä erillinen risteämälausunto. 

Kaavoittajan vastine
Voimajohtoalueet jäävät kaava-alueen ulkopuolelle. Alueen rakentuessa kaavassa osoi-
tetulle katualueelle toteutetaan kadun rinnalle kevyen liikenteen väylä. Risteämislau-
sunto pyydetään kun kevyen liikenteen väylän suunnitelmat tehdään. (Tämä vastine 
lähetetään	sähköisenä	osoitteeseen	kirjaamo@fingrid.fi.)

Forssan verkkopalvelut
Ei ole huomauttamista kaavaan.

Hämeen liitto
Ympäristöministeriö on vahvistamispäätöksessään 2.4.2014 määrännyt Kanta-Hämeen 
1. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Vah-
vistamispäätöksestä on valitettu KHO:oon. Valituksen kohteena olevassa kaavassa on 
mm. kyseisten tuulivoimaloiden alueen (tv) vahvistaminen. Kaava on siis kuitenkin voi-
massa ja sitä noudatettakoon ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa. Sen sisältö 
saattaa muuttua aikanaan KHO:n tehtyä valituksista päätöksensä. Tuulivoimalat on esi-
tetty tuulivoiman teemaosayleiskaavan mukaisesti. Teemaosayleiskaavasta on valitettu. 
Käsittelyvaihe on huomioitu kaavassa siten, että mikäli teemaosayleiskaava ei saa lain-
voimaa muuttuvat tuulivoimaloita koskevat energiahuollon korttelialueiden käyttötarkoi-
tukset viereisten alueiden mukaisiksi. Asemakaavaehdotuksen asemakaavamerkintöjen 
ja –määräysten listassa tulisi tämän vuoksi olla T-5, joka on Ratasmäen alueen kaava-
merkintä, jollei tuulivoimaa alueelle tule.

Alueen kehittämisen mahdollistava nykyaikainen ja monipuolinen asemakaava on eri-
tyisen tärkeää saada alueella voimaan, jotta rakentamisen luvittaminen helpottuu ja jä-
tealan ja siihen liittyvän teolli-suuden haasteellisten toimintojen ympäristöhaittojen riskit 
voidaan minimoida laajaa kokonaisuutta paremmin hallitsevan suunnittelun avulla. Hä-
meen liitto puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.

Kaavoittajan vastine
Ratasmäen asema kaavassa on T-6. Kiimassuon asemakaavassa on muutettu T-7 vas-
taamaan T-6-merkintää, jolloin kaavamääräyksiin ei tarvitse lisätä toista T-merkintää.

Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskus
Hämeen ELY- keskuksella ei ole huomautettavaa kaavasta. 
Uudenmaan ELY-keskus: Forssan kaupungin tulee varautua Jokioistentien ja Kiimas-
suontien liittymän parantamiseen liikennetilanteen sitä edellyttäessä. ELY-keskuksen 
liikennevastuu alueella ei ole mahdollisuutta liittymän parantamisen suunnitteluun tai to-
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teuttamiseen. ELY-keskus on uudistamassa luokittelua maanteistä, jotka voidaan ase-
makaavoituksen yhteydessä osoittaa katuina. Jokioistentie (maantie 2804)  on ELY:n 
tämän hetkisen käsityksen mukaan tällainen asemakaavoituksen yhteydessä kaduksi 
osoitettava tie. 

Maantien parantamisessa tulee noudattaa maanteiden suunnittelua koskevia suunnit-
teluohjeita. Uu-denmaan ELY-keskukselta tulee hakea suunnittelulupaa Jokioistentien 
toimenpiteiden suunnittelemiseksi. Kaavan yhteydessä esitettyyn esisuunnitelmaan tu-
lee tehdä muutos siltä osin, että suojatietä ei voi suunnitteluohjeiden mukaan perustaa 
tasoylityksenä väylälle jolla on 60 km/h:ssa nopeusrajoitus.  Liittymässä tulee selvit-
tää mahdollisuus sijoittaa jalankulku ja pyöräily alikulkuun tai varustaa liittymä liikenne-
valoilla (esim. painonappivalot). Myös nelihaaraliittymän porrastamista voidaan tutkia 
vaihtoehtona, mutta ratkaisu ei auta kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisessa.

Kaavoittajan vastine
Uudenmaan ELY-keskuksen esittämät asiat eivät suoranaisesti kuulu asemakaavaan. 
Asemakaavan selostukseen on muutettu periaatekaavio Kiimassuontielle, jossa on 
osoitettu kevyen liikenteen alikulku Jokioistentien ali. Kevyen liikenteen väylän suun-
nittelun yhteydessä arvioidaan joka tapauksessa uudelleen mikä ratkaisuista on käyt-
tökelpoisin.

Jokioisten kunta
Jokioisten kunnalla ei ole huomautettavaa kaavasta. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa, 
että alueen laajenevasta toiminnasta syntyvien mahdollisten hajuhaittojen ennaltaeh-
käisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kaavoittajan vastine
Kaavassa on huomioitu haittojen ehkäiseminen ja kaavamääräyksiä tulee noudattaa 
aluetta toteutetta-essa. Alueen toiminnat luvitetaan AVI:ssa ja ELY-keskus valvoo lupien 
noudattamista. Ympäristöluvista pyydetään kaupungilta lausuntoa. Kaupunki huomioi 
lausunnossaan haittojen ehkäisemisen. Luvan ehdot määrittelee AVI.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Yleisissä määräyksissä on maininta, että alue saa muodostaa korkeintaan II-riskialu-
een. Nykyinen sovellettava ohje on Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 
(Sisäministeriön julkaisut 21/2012). Tuulivoimaloiden turvallisuusratkaisuista tulee teh-
dä erillinen palotekninen suunnitelma, jolla osoitetaan, että tuulivoimaloiden turvallisuus 
on riittävä. Suunnitelmassa on huomioitava vaatimukset julkaisuissa ”Wind turbines 
Fire protection guideline” (CFPA2012) ja tuulivoimalan vahingon torjunta (Finanssialan 
Keskusliitto 2014). Palotekninen suunnitelma tulee esittää rakennuslupaa haettaessa.

Kaavoittajan vastine
Tuulivoimaa koskeviin yleismääräyksiin lisätään: Rakennusluvan hakijan tulee esittää 
lupa-asiakirjoissa selvitykset ja mallinnukset siitä, että tuulivoimaloiden ympäristövaiku-
tukset eivät ylitä asemakaavassa esitettyjä. Lisäksi tulee esittää palotekninen suunnitel-
ma, jossa osoitetaan, että tuulivoimaloiden turvallisuus on riittävä. Tiedot lisätään kaa-
vaselostukseen. Tieto paloteknisestä suunnitelmasta on välitetty rakennusvalvonnalle.

Metsähallitus
Alueella ei sijaitse Metsähallituksen maita.
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Tammelan kunta
Kaava-alueen toiminnot eivät saa merkittävästi lisätä Tammelan kunnan puolelle valu-
via hulevesiä. Toiminnat eivät saa aiheuttaa pilaantumista Tammelan puolelle valuvissa 
pintavesissä. Alueelle sijoittuvasta toiminnasta ei myöskään saa aiheutua haju- eikä lin-
tuhaittojen lisääntymistä.

Kaavoittajan vastine
Kaavaan on osoitettu hulevesien viivyttämiseen ja puhtauteen liittyviä määräyksiä. Jos 
määräyksiä noudatetaan, niin hulevesien määrä ei lisäänny eivätkä hulevedet aiheuta 
pilaantumista. Loimihämeen jätehuollon muistutuksesta huolimatta hulevesiin varattuja 
alueita ei myöskään ole pienennetty, vaikka alueen muotoa on pienennetty.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
Alueella sijaitseva Tukesin valvonnassa oleva laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja kä-
sittelevä ja varastoiva Envor Biotech Oy, joka sijaitsee kaavassa EJT-1 ja ET-4 -alueilla.

Asemakaavassa tulee huomioida, että edellä mainitut kaavamerkinnät mahdollistavat 
vaarallisten kemikaalien laajamittaisen käsittelyn ja varastoinnin. Yleisissä kaavamäärä-
yksissä oleva mainita voi rajoittaa yritysten laajentumista.

Turvallisuusinsinööri Sara Laxin kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa ja sähköpostis-
sa 6.5.2015 TUKES on esittänyt, että vaarallisten kemikaalien säiliöitä tms. vaaraa ai-
heuttavia laitoksia arvioidaan hankkeiden yhteydessä, jolloin kaavaan ei suojaetäisyyttä 
tuulivoimasta merkitä. Arvioinnin tekee esim. ko tekniikkaan erikoistunut tutkimuslaitos 
tai konsultti. Tulosten perusteella TUKES arvioi laitoksen sopivaa etäisyyttä tuulivoimas-
ta. Suuntaa antavana etäisyytenä voidaan pitää 500 m.

Kaavoittajan vastine
ET-4 kohdalla on tarkoitus hoitaa kiinteistöjen hulevesiä. EJT-1 alueella voi toimia ny-
kyinen toiminta pelastusviranomaisten määrittämissä rajoissa. Kaikki hankkeet arvioi-
daan aina tapauskohtaisesti. Pelastusviranomaiset ovat kaavaneuvotteluissa arvioineet 
omalta osaltaan tarvittavia merkintöjä ja esittäneet yleiseen määräykseen kohtaa Seve-
so II direktiivin mukaisesta suuronnettomuusriskistä. Uusien hankkeiden ja laajennusten 
yhteydessä joudutaan Kiimassuon kaltaisella merkittävällä jäte- ja teollisuusalueella ar-
vioimaan aina laitosten muodostamaa kokonaisuutta, eikä niitä voi arvioida itsenäisinä 
yksittäisinä hankkeina. 

Forssan vesihuoltoliikelaitos
Tuulivoimalankadun molemmin puolin olevat EV-1 merkinnällä olevat suojaviheralueet 
olisi vesihuoltoverkoston kustannustehokkaan rakentamisen ja käytön kannalta syytä 
muuttaa rakentamisen sallivaksi Tuulivoimalankadun matkalta.

Kaavoittajan vastine
Tuulivoimalankatu on tehty tuulivoimalaa varten ja lisätty ehdotusvaiheessa. Kaavoittaja 
piti ratkaisua huonona, koska kadun varteen ei osoiteta korttelialueita. Luonnosvaihees-
sa katu tuulivoimalalle  oli osoitettu Metsäsuonkadun kautta EJT-1 –alueen läpi, joka 
olisi ollut kaavoittamisessa hyvä periaate. Kun Tuulivoimalankadun osoittamisesta kaa-
vaan neuvoteltiin teknisessä virastossa, kaavoittaja kertoi, että viheryhteyden leveydes-
tä on käyty tiukkoja neuvotteluja ELY:n ja Hämeen liiton kanssa. Viheryhteyden leveys ja 
laajuus on määräytynyt neuvottelujen lopputuloksena. Kaavoittaja toi selvästi esille, et-
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tei maakuntakaavassa osoitettua viheryhteyttä voi osoittaa rakentamiseen. Kaavoittaja 
arvioi, että yhteys tuulivoimalalle voidaan osoittaa (Tuulivoimalankatu), mutta yhteyden 
rakentaminen ei voi tuoda maankäyttöä sen varrelle. Kaavaneuvottelussa sovittiin silti, 
että uusi katu osoitetaan kaavaan ehdotusvaiheessa. Kaavaa ei siis tässä yhteydessä 
muuteta. Nyt halutaan kaava näiltä osin voimaan ilman uudelleen nähtävilleasettamista 
ja siitä mahdollisesti seuraavia viranomaisvalituksia.

Muistutukset
Ultra Ecostone International Ltd Oy
Uudistaa aiemman mielipiteensä muistutuksena. 

Kaavoittajan vastine
Aiempaan mielipiteeseen reagoitiin siten, että kyseisen tontin merkinnät muutettiin vas-
taamaan alueen muita tontteja. Koska oletuksena on, että alueen tontit rakennetaan 
pääosin vettä imemättömiksi, kaikille tonteille on osoitettu hulevesien hoitamiseen osoi-
tettua aluetta. Kaupunki on tehnyt kiinteis-töstä kaupat 29.4.2015. Kaava palautetaan 
luonnosvaiheen mukaiseksi.

Kalevi ja Tarja Jokinen ym. 70 allekirjoittajaa
Kiimassuolla on jo nyt riittävästi teollisuutta, josta on liikaa ympäristöhaittaa lähiasuk-
kaille. Haittoina mainitaan jatkuva haju Envor Biotech Oy:n kompostikentistä ja Biokaa-
sulaitokselle tulevasta materiaalista, jota käsitellään avoaumoissa sekä Loimi- Hämeen 
Jätehuolto Oy:n kaatopaikkapenkasta. Ha-juhaitat ylittävät ympäristöluvat.

Kiimassuon Envitech-alueelle tuleva liikenne Jokioistentietä pitkin aiheuttaa lähiasuk-
kaille merkittävää ja jatkuvaa meluhaittaa. Muistutuksessa esitetään meluvallin rakenta-
mista Jokioistentien varteen.

Pispanmäessä asuu 2011 tilaston mukaan 339 asukasta ja Pikku-Muolaan alueella 169 
asukasta, joiden elämää ei saa pilata liiallisella määrällä raskasta teollisuutta.

Rakentamisen jälkeen tuulivoimalat aiheuttavat edellisten lisäksi melu-, maisema- jne 
ympäristöon-gelmia, jolloin yli 500 asukasta on alle 2 km etäisyydellä tuulivoimaloista, 
joka on vastoin Sosiaali- ja Terveysministeriön lausuntoja v. 2013. Tuulivoimaloista tu-
lee myös välkettä, vilkkuvia lentoestevaloja. Merkittävin haittatekijä on matalataajuinen 
melu. Melu on luonteeltaan amplitudimoduloitunutta (jaksottaista). Viittauksena Kopsan 
(Raahe) seitsemän kolmen megawatin tuulivoimapuiston lähiasukkaiden kokemukset. 
Työterveyslaitoksen melututkimuksen mukaan tuulivoimaloiden ääni häiritsee asukkaita 
vaikka äänitasojen ohjeelliset enimmäisarvot eivät ylity.
Kiimassuon tuulivoimateemaosayleiskaavassa ei ole huomioitu Ympäristöministeriön 
ohjeita melun mallintamiseen ja mittaamiseen, jotka tulivat voimaan 28.2.2014.
Voimaloiden sijoittuminen varalaskupaikan suoja-alueelle, jolloin lentokoneet voivat tör-
mätä tuulivoimaloiden rakenteisiin.
Kiinteistöjen arvo romahtaa ja aiheuttaa rakennuskieltoja alueille.
Perustuslain 10 § kotirauhan turvaaminen, 15 § omaisuuden turva, 20 § vastuu luonnos-
ta ja sen monimuotoisuudesta.
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Täyttyvätkö seuraavat lait: Ympäristösuojelulain 1§ ehkäistävä ympäristön pilaantumista 
ja turvattava terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoi-
nen ympäristö ja kansalaisten tasa-arvo. Uusissa keväällä 2015 voimaan tulevissa Valtio-
neuvoston asetuksissa sisätiloissa melu ei saa ylittää yöllä 25 db ja päivällä 35 db rajaa.

Kaavoittajan vastine 
Kiimassuon ja Ratasmäen asemakaavojen laadinnan yhteydessä asukkaat ovat toistu-
vasti tuoneet esille jo nyt Kiimassuolla toimivien laitosten aiheuttamasta jatkuvasta haitas-
ta asutukselle. Asukkaat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että merkittävää hajuhaittaa 
aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan ulkotilassa ja että toimintojen lupaehtoja ei noudateta. 
Tästä syystä asukkaat ovat olleet huolissaan myös uusien alueiden kaavoituksesta. Kau-
punki on ymmärtänyt asukkaiden huolen ja siksi se on pyrkinyt tiukoin kaavamääräyksin 
varmistamaan sen, että asukkaiden näkemys on huomioitu Kiimassuon ja Ratasmäen 
teollisuusalueilla. Kaava parantaa joka tapauksessa asukkaiden tilannetta, koska kaava-
määräyksissä huomioidaan asutuksen läheisyys. Kaupunki on antanut myös lausuntoja 
Kiimassuon toimijoiden ympäristöluvista. Lausunnoista näkyy selvästi, että asukkaita on 
kuunneltu. Kaava ja lausunnot ovat kaupungin käytettävissä olevat keinot ympäristövai-
kutusten rajoittamiseksi. Ympäristölupaehtojen määrittäminen on ympäristölupia myöntä-
vän tahon AVI:n hallinnassa ja noudattamisen valvonta ELY:n hallinnassa.

Jokioistentien varren liikennemäärät kasvavat alueiden toteuduttua. Jo nykyinen liikenne 
on sen verran merkittävää, että yleiskaavassa olevat teollisuus- ja palvelualueet tulisi 
toteuttaa siten, että rakennukset muodostavat melulta suojaavan massan. Tämä on otet-
tava huomioon asemakaavaa laadittaessa kyseisille alueille.

Konsulttitoimisto, joka on laatinut Kiimassuon tuulivoimateemaosayleiskaavan meluselvi-
tyksiä, on ollut mukana tekemässä Ympäristöministeriön ohjeita melun mallintamiseen ja 
mittaamiseen, jotka tulivat voimaan 28.2.2014. Konsultin näkemyksen mukaan selvityk-
set on tehty uusien ohjeiden mukaan. Osayleiskaavan selvitykset olivat jo asemakaava-
tasoisia. Kun ELY-keskus ei ole lausunnossaan puuttunut tehtyjen selvitysten laatuun, on 
selvitykset hyväksytty asemakaavatasoisiksi.

Kiimassuo asemakaavan käsittelyn aikana on tullut voimaan Ympäristöministeriön ohjei-
ta melun mallintamiseen ja mittaamiseen, (28.2.2014). Ohjeistukset on annettu erikseen 
kaavoituksen yhteydessä tehtävään laskennalliseen selvitykseen sekä toteutuneen me-
lutason mittaamiseen. Ohjeen mukaan arvoja ei sovelleta vanhoihin kohteisiin, jollaiseksi 
Kiimassuon asemakaava luetaan. Ohjeessa olevat raja-arvot ovat kaavassa esitettyä löy-
semmät, joten tulkinta on näiltä osin asukkaiden etujen mukainen. 2015 keväällä voimaan 
tulevassa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määritellään sisämelun kaistakoh-
taiset raja-arvot ja asetuksen mukaan mitataan ja arvioidaan sisämelua ja Ympäristömi-
nisteriön ohjeita melun mallintamiseen ja mittaamiseen, 28.2.2014 mukaan käytettävän 
raja-arvon määrittely tapahtuu tapauskohtaisesti. Toiminnan harjoittajan kanssa sovitun 
seurannan puitteissa voidaan tarvittaessa kohdekohtaisesti asiantuntijan esittämällä ta-
valla mitata syntyviä haittoja. Tuulivoimalat on kaavan mukaan toteutettava niin, että niitä 
on mahdollista tarvittaessa rajoittaa.

Puolustusvoimat ovat arvioineet tuulivoimapuisto teemaosayleiskaava lausunnossaan 
tuulivoimaloiden sijoittumista varalaskupaikan suoja-alueelle. Ilmavoimat on tehnyt vuon-
na 2012 tuulivoimahankkeen toteuttajan kanssa sopimuksen toimintamallista, jolla var-
mistetaan harjoitusten aikainen turvallisuus. Kaavassa on jo tuolloin huomioitu puolus-
tusvoimien lausunnot asemakaavatarkkuudella. Asemakaava noudattaa osayleiskaavaa. 
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Muistutuksen tekijöiden siteeraamien Sosiaali- ja terveysministeriön (”STM”) lausunnos-
sa esitetty kahden kilometrin suojaetäisyyttä ei ole esitetty valmistellussa tuulivoiman me-
luvaikutuksia koskevassa asetusluonnoksessa. Meluvaikutukset selvitetään ja arvioidaan 
tapauskohtaisesti. 
Kiinteistön arvon alenemista on tarkasteltu täydennetyssä tuulivoimapuisto kaavaselos-
tuksessa. Eng-lantilaisen tutkimuksen perusteella 1,5 kilometrin sisällä olevien asuntojen 
arvo saattaa laskea 5-15 prosenttia.
ELY-keskuksen yhtenä tehtävänä kaavan ohjauksessa on arvioida sen lainmukaisuus. 
Lainmukaisuu-desta ei ole ollut huomauttamista.

Pete Nurmi ym. yhteensä 138 muistuttajaa
Kiimassuon toiminnat ovat kasvaneet poikkeusluvin. Ympäristölupia ei ole noudatettu. 
Kaavan sisältö ei riittävässä määrin huomioi jo tällä hetkellä toiminnoista aiheutuvaa ra-
situsta ympäristöön. Alueelta lasketaan suoraan luontoon jätevesiä, suunnitteilla on tok-
sisia hiukkaspäästöjä voimalaitostuhkan läjityksestä ja sekalaisia öljypitoisia tekolampia. 
Työllisyyden nimissä on sallittu luvanvastaisuuksia. 
Selvitykset ovat riittämättömiä. Aineistoista ei käy ilmi onko kaavan ja tuulivoimaloiden 
vaikutusalueella yleisvaarallisia toimintoja ja mihin näiden suojaetäisyyksiä on arvioitu. 
Tuulivoimaloiden vaikutusalueet on piirretty liian pieniksi kaavassa. Kaavamateriaalissa 
ei kyetä sulkemaan pois sitä mahdol-lisuutta että meluvyöhyke laajenee. Kaavaan on 
määriteltävä alue jonka ulkopuolelle tuulivoimatoiminnalla ei voida aiheuttaa käytön rajoi-
tuksia. Varaamme mahdollisuuden esittää myöhemmin lisäselvityksiä tuulivoimatuotan-
non meluvaikutuksista.

Kaavamateriaalissa esitetään, ettei melumallinnokseen tarvitse tehdä ns häiriökorjausta. 
Se otetaan huomioon vasta toiminnan alettua mittauksissa. Jos ympäristölupaa ei vaa-
dita kenen kustannuksilla ja aloitteesta mittaukset suoritetaan. Häiritsevyyskorjauksen 
vaatimuksen yhteydessä viitataan Vaasan hallinto-oikeuden käsittelemään tapaukseen 
29.1.2014 (14/0018/12).

Kaavamateriaalissa ei ole selvitystä tuulivoimatuotannon vaikutuksesta pienhiukkasten 
leviämiseen lähistöllä olevalta turvesuolta. Ilmatieteenlaitoksen hiukkastutkijan mukaan 
tieteellisiä selvityksiä voimaloiden aiheuttamista pienhiukkasten laajentuneesta leviämis-
alueesta ei ole, joten tuulivoimalat jotka sijaitsevat 1 km lähempänä tulee poistaa riskiana-
lyysin puuttuessa.

Kaavamerkintä EJT-1 koskien kortteleita 572 ja 574 on ristiriidassa alueen nykyisten toi-
mintojen kanssa. Nykyiset toiminnat sisältävät muistuttajan mukaan erilaisten materiaali-
en loppusijoitusta ja likaisia hulevesiä johdetaan ympäristöön. Selvitysten puutteesta joh-
tuen kaavaehdotus ei varmista turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

Kaavamerkintä aiotusta stabiloimattoman voimalaitostuhkan läjittämisen varoetäisyydes-
tä suunniteltuihin voimaloihin puuttuu myös (1 km).
Kaavassa pitäisi olla merkintä yleisvaaran aiheutumisen riskistä, jos suunniteltu voimala 
sijaitsee 500 m etäisyydellä palo- tai räjähdysalttiista rakennuksesta/ rakennelmasta.
Koska tällä hetkellä Worst Case sääolosuhteissa alueen toiminnoista kantautuva melu 
usein sekä päivä- että yöaikaan ylittää kohtuullisuuden tason, niin sekä alueen etelä- että 
pohjoisreunaan tulee edellyttää tarpeeksi korkean meluvallin rakentamista. Melutasot 
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ovat lähdekohtaisin mittauksin todennetut. Voimaloille suvaittu lähtömelutaso 106 dB (A) 
tarkoittaisi Sukulan kylän asumiskelvottomaksi muuttumista. 

Muistuttaja on jättänyt lisämateriaalina myöhemmin

Kaavoittajan vastine
Sekä Kiimassuon osayleiskaavan, tuulivoima osayleiskaavan että nyt asemakaavan poh-
jaksi on tehty mittavat selvitykset. Selvitysten teko on ollut vaativaa, koska alueen toi-
minta on ehtinyt laajeta niin merkittäväksi. Selvitysten tuoma tieto ympäristövaikutuksista 
myös näkyy rajoituksina kaavamääräyksissä. 

Asemakaavassa on useita määräyksiä, jotka parantavat nykyistä tilannetta. Kaavamää-
räyksissä kielle-tään kohtuuttoman haitan aiheuttaminen, mm. haju, sekä rajataan melua 
ja välkettä. Toimijoiden on noudatettava näitä kaavamääräyksiä. Kiimassuolla olevan ja 
tulevan toiminnan edellyttämien ympä-ristölupien myöntäminen on AVI:n tehtävänä. Lu-
pien noudattamista valvoo ELY-keskus.

Kaavassa esitetään: ”Alueella oleva toiminta ei saa aiheuttaa Seveso II direktiivin (96/82/
EY) mu-kaista suuronnettomuusriskiä. 
- Alue saa muodostaa korkeintaan pelastustoiminnan II-luokan riskialueen (sisäasiainmi-
nisteriön Dnro SM-2002-00018/Tu-35 toimintavalmiusohje).”
Alueella oleva toiminta on pelastusviranomaisten mukaan sellaista, että se täyttää nämä 
ehdot. Tukes ei ole lausunnossaan puuttunut kaavassa esitettyihin vaara-alueisiin. Uudet 
toiminnat ja toimintojen laajennukset joudutaan arvioimaan aina tapauskohtaisesti. 

Kaavassa on mukana sekä jäte-, teollisuus että tuulivoima-alueita. Viranomaisten on lau-
sunnoissaan arvioitava myös kaavan kokonaisuutta. Muistuttaja esitti, että kaavan tu-
lisi lisätä merkintä yleisvaaran aiheuttamisesta, jos tuulivoimala sijaitsee 500m päässä 
palo tai räjähdysalttiista rakennuksesta tai rakennelmasta. Tämä voidaan kääntää toisin 
päin: tuulivoimaloille olisi osoitettava 500 m suoja-vyöhyke. Turvallisuusinsinööri Sara 
Laxin kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa ja 6.5.2015 sähköpostissa TUKES on esit-
tänyt, että vaarallisten kemikaalien säiliöitä tms. vaaraa aiheuttavia laitoksia arvioidaan 
hankkeiden yhteydessä, jolloin kaavaan ei suojaetäisyyttä tuulivoimasta tarvitse merkitä. 
Arvioinnin tekee esim. ko tekniikkaan erikoistunut tutkimuslaitos tai konsultti. Tulosten 
perusteella TUKES arvioi laitoksen sopivaa etäisyyttä tuulivoimasta. Suuntaa antavana 
etäisyytenä voidaan pitää 500 m. 

Pelastuslaitoksen lausunnossa ei ole kiinnitetty huomiota kaavan tuulivoimalamerkintöi-
hin suhteessa muuhun maankäyttöön kuin siltä osin, että tuulivoimaloiden turvallisuus-
ratkaisuista tulee tehdä erillinen palotekninen suunnitelma, joka on esitettävä rakennus-
luvan yhteydessä. Tuulivoimaa koskevia yleismääräyksiä on muutettu lisäämällä: luvan 
hakijan tulee esittää lupa-asiakirjoissa selvitykset ja mallinnukset siitä, että tuulivoima-
loiden ympäristövaikutukset eivät ylitä asemakaavassa esitettyjä. Lisäksi tulee esittää 
palotekninen suunnitelma, jossa osoitetaan, että tuulivoimaloiden turvallisuus on riittävä.

Stabiloimattoman voimalaitostuhkan läjittämisen varoetäisyyttä suunniteltuihin voimaloi-
hin ei ole esitetty, koska tuhkien kuten myös muiden yksityiskohtaisten eri jätejakeiden 
läjitykset, vastaanotot, käsittelyt määritellään ympäristöluvassa eikä kaavamääräyksissä. 
Kaavassa on määritelty yleisemmällä tasolla mm. että kohtuuttoman haitan aiheuttami-
nen, esim. haju ja pölyäminen, on kielletty.
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Tuulivoimaloiden vaikutusalueet -nimitys on kaavamääräyksissä tarkistettu tuulivoimalan 
vyöhyke-alueiksi. Alueen koko on määritetty niin, että sille voitaisiin kaataa tuulivoimalan 
jalkaosa. Tarkoituksena on esittää korttelialueille alue, jonka rakentamista rajataan seu-
raavilla määräyksillä: ”Alueen rakentamisessa on huomioitava tuulivoimalan toiminta.
- Alueelle sijoittuvien rakennelmien korkeus saa olla enintään 30 metriä keskimääräisestä
maankorosta.”

On erotettava kaksi asiaa, meluselvitys ja kaavamääräykset, ja ymmärrettävä mitä ne 
tarkoittavat. Kaavan määräyksissä tuulivoimalan lähtömelutason maksimiksi on rajattu 
106 dBA ja myös tuulivoimaloiden maksimikorkeus on määritelty tuulivoimalan kiinteän 
osan kokonaiskorkeutena ilman yhtä ylöspäin osoittavaa siipeä. Lisäksi on esitetty melu-
vyöhykkeet, jonka ulkopuolella melun määrä ei saa ylittää kaavassa osoitettuja määriä. 

Melumallinnuksen raja-arvo on määritelty eri tavalla kuin kaavan melualuerajat. Melu-
mallinnuksessa on esitetty laitoksista aiheutuva melu, johon ei ole lisätty korjausta. Kaa-
vassa ei esitetä etteikö 5dB häiritsevyyskorjausta tulisi huomioida.  Kaavassa annetaan 
raja-arvot melulle, joita tulee noudattaa vaikka korjausta ei olekaan meluselvityksessä 
arvoon lisätty. Kaavavaiheessa ei ole tiedossa tuulivoimalan tyyppi. Jos valittu voimala 
aiheuttaa amplitudimodulaation, jolloin on lisättävä häiritsevyyskerroin 5dB, sisältyy se 
kaavan antamiin arvoihin. Kaavassa on annettu raja-arvot melualueina, jolloin raja-arvo 
on yksiselitteinen eikä ratkaisua raja-arvoista jätetä rakennuslupakäsittelyyn. Asutukselle 
ei siten voi tulla käytön rajoituksia melualueiden mukaisten alueiden ulkopuolella. Kaavan 
yleismääräyksissä on esitetty että rakennusluvan yhteydessä toimija osoittaa että toimin-
ta, jolle haetaan lupa, on kaavan mukainen. 

Konsultin selvityksissä on huomioitu sekä Forssan että Tammelan kaikki voimalat, ja sel-
vityksien mukaan niiden aiheuttama meluvaikutus jää alle ympäristöministeriön ohjearvo-
jen.

ELY-keskus on arvioinut tarvittavat selvitykset kaavahankkeen yhteydessä eikä ole pyytä-
nyt lisättäväksi selvitystä tuulivoimatuotannon vaikutuksesta pienhiukkasten leviämiseen 
lähistöllä olevalta turvesuolta.

Kaavamerkintä EJT-1 koskien kortteleita 572 ja 574 on tehty nykyisten voimassa olevien 
ympäristölupien ja kaupungin laajalle kaavoitettavalle alueelle esitettävien periaatteiden 
pohjalta, kuten kaavaselostuksestakin käy ilmi. Kaavalla parannetaan kaavoitettavaa 
aluetta ympäröivien alueiden asukkaiden tilannetta. Ongelmat on tuotu selvästi esiin kaa-
vaselostuksissa ja niihin on puututtu kaavamääräyksin.

Kiinteistö Oy Ratastie 6/ Certeum Oy

Muistutuksessa esitetään, ettei kaavaehdotus perustu riittäville selvityksille eikä täytä 
asemakaavalle asetettuja sisältövaatimuksia. Näin ollen sen hyväksymiselle ei ole esitet-
ty riittäviä oikeudellisia perusteita.

Muistutus koskee tuulivoimaloiden vaikutuksia Kiinteistö Oy Ratastie 6:n omistamaan 
kiinteistöön. Tuulivoimaloiden todellinen vaikutusalue on määriteltävä riskitarkastelui-
neen. Kaavaselostuksen kappaleessa 7.8 (s.79) vaikutukset työpaikkoihin kohtaan ei ole 
esitetty perusteita, eikä sitä miten tuulivoimavaikutukset heijastuvat naapurikiinteistöjen 
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työpaikkojen määrään ja laatuun. Vaikutusalueen rajaukset alittavat turvallisuus- ja ter-
veysviranomaisten suositusten turvaetäisyydet. Tuulivoimaloiden vaikutukset eivät saa 
aiheuttaa kohtuutonta haittaa myöskään työpaikka-alueille. Kaavaehdotuksen vaikutuk-
sia ei ole selvitetty MRL 9 §:n edellyttämällä tavalla eikä kaavaehdotus täytä sen si-
sällölle asetettuja vaatimuksia. Selvitysten puutteellisuudet koskevat erityisesti tuulivoi-
matuotannon rajoittavia vaikutuksia vaikutusalueen muiden kiinteistöjen käyttöön mm. 
melu- ja turvallisuusvaikutusten osalta.

Jo luonnoksessa puutteeksi esitettiin häiritsevyyskorjauksen sivuuttaminen. Melun im-
pulssimaisuuden ja kapeakaistaisuuden merkitys torjutaan virheellisin väittein. Kaava-
ehdotuksen vaikutusten arviointi ei tue ennaltaehkäisyn ja varovaisuuden periaattei-
ta. Melun torjuntaan on kiinnitettävä huomioita jo kaavoituksessa. Muistuttaja viittaa 
jo kaavaluonnoksesta muistutuksessa lausuttuun sekä täydentää lausumaa uusilla 
näkökohdilla. STM:n lausunnoissa (Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaa-
vasta STM/2593/2013 ja lausunto Pohjois-Savon tuulivoimavaihemaakuntakaavassa 
STM/2592/2013) on esitetty terveysviranomaisten suositus riittäväksi suojaetäisyydeksi: 
1-2 MW 300-500 m. Nyt suunnittelun lähtökohtana on 3 MW:n laitokset ja jatkossa voi-
malat ovat todennäköisesti 4-6 MW. Iso Britannia suunnitteluohje ETSU-R-97 suosittaa 
suojaetäisyydeksi 10 x napakorkeus. Yksittäinen voimala ei tarvitse rakentamisvaihees-
sa ympäristölupaa, jossa ympäristöterveysnäkökohdat tulisivat arvioitavaksi. Kunnan 
terveydensuojeluviranomaiset ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat saaneet lukuisia 
kansalaisten valituksia olemassa olevien tuulivoimaloiden meluhaitoista, vaikka voima-
lat ovat sijainneet reilusti yli 600 metrin etäisyydellä asutuksesta. STM:n lausunto sovel-
tuu juuri Ratastie 6:n perusteeksi koska sieltä on 600 m etäisyys lähimpään voimalaan.

Kaavaselostuksessa todetaan että amplitudimodulaatio voidaan todeta vasta jälkikäteen 
tehtävissä mittauksissa ja viitataan ympäristöministeriön ohjeeseen. Muistutuksessa 
esitetään, että kaava voidaan hyväksyä selvittämättä ennalta 5dB häiritsevyyskorjauk-
sen vaikutuksia. Mikäli tuulivoimaloilta ei edellytetä ympäristölupaa, näyttötaakka melun 
erityisestä häiritsevyydestä voidaan siirtää haitan kärsijöille ja heidän kustannuksellaan 
selvitettäväksi, myös tapauksissa, joissa STM:n ohjeista poiketaan räikeästi ja tietoi-
sesti. Selostuksessa esitettyä tuulivoimatoimijan selvitysvelvollisuutta ei voitane korvata 
selvilläolovelvoitteella. Häiritsevyyskorjauksen vaatimuksen yhteydessä viitataan Vaa-
san hallinto-oikeuden käsittelemään tapaukseen 29.1.2014 (14/0018/12). Päätöksessä 
kiinnitettiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti myös huomiota mallinnuksen virhemargi-
naaliin (2 dB). 

FM Vesa Viljanen on asiantuntijalausuntonaan esittänyt, ettei kaavan melumallinnuk-
sella saada luotettavaa tietoa Kiimassuon tuulivoimakaavan käytönaikaisesta melura-
situksesta. ”Melumallintajien tulisi kiinnittää huomiota käytönajan melutasoihin ja so-
veltaa reaalituloksia mallinnuksiin.” Kaavasta puuttuu tarkastelu millä tavoin tekninen 
rajoittaminen vaikuttaisi tuulivoimatuotannon ja samalla kaavan keskeisiin tavoitteisiin. 
Mallinnuksessa ei ole huomioitu voimaloiden yhteisvaikutuksena syntyvää summa- eli 
interferenssiaaltoa. Siltä osin kuin mallinnokset on laadittu ennen ohjeen OH2/2014 voi-
maan tuloa, tulee mallinnokset päivittää nykysääntelyä vastaavaksi. Muistuttaja varaa 
mahdollisuuden täydentää muistutusta sisämelua koskevilla näkökohdilla.
Kaavaselostuksessa kerrotaan että jää voi lentää lavoista jopa 350m, jonka takia suoja-
vyöhykkeen mitoitus ei riitä.
TUKES on lausunut UPM Rauman tehtaiden poikkeus- ja rakennuslupahakemuksesta 
160 metriselle 3 MW.n tuulivoimalalle, joiden napakorkeus oli noin 100 metriä riskistä ke-
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mikaaleja käsitteleviin laitoksiin. Lausunnossa esitetään turbiinin kaatumisen ja rikkoon-
tumisen riskit(esim lavan irtoaminen) lavat voivat lentää 150 metriä ja osat 500 metriä. 

Ramboll Oy, Janne Ristolainen on lausunnossaan 20.12.2011 selvittänyt Rauman koil-
lisen teollisuusalueen jäävaaroja ja miten pitkälle erilaiset jääkappaleet lentävät. Juha 
Stenvall on diplomityössään (Tuulivoimaloiden lapojen huollot ja tarkastukset, Lappeen-
rannan teknillinen yliopisto, 2013) esittänyt korkeamman tuulivoimalan lavan jäätyvän 
herkemmin kuin matalan tuulivoimalan lavan. Voimaloita valmistava yritys Vestas ohjeis-
taa työntekijöitään välttämään oleskelua 400 metrin etäisyydellä voimaloista. Pelastus-
laitoksen kumppanuusverkoston 12.2.2014 päivätyn lausunnon mukaan tuulivoimaloi-
den paloteknisestä turvattomuudesta ja onnettomuusriskeistä johtuen tuulivoimaloiden 
vaikutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota aina 600 metriin saakka.

KHO 2013:183 arvioidaan tuulivoimatuotannon aiheuttamia rajoituksia. Tuulivoimara-
kentamista on verrattuna esimerkiksi asuinrakentamiseen ja esitetään tuulivoimalan 
toiminnasta aiheutuvan maankäytölle rajoituksia. Perustuslaissa olevan 6 § yhdenver-
taisuusperiaatteen mukaan omistajia ei tule asettaa toisistaan poikkeavaan asemaan 
ellei siihen ole maankäytöllisiä perusteita. Maankäytöllisiä perusteita ei voitane perustel-
la rajauksin, jotka johtuvat asemakaavoituksen laajuuteen rajoitetusta ja puutteelliseen 
vaihtoehtotarkasteluun pohjautuvasta YVA selvityksestä. Mikäli kaavoitus olisi edennyt 
normaalin kaavahierarkian edellyttämällä tavalla, voimaloiden sijaintivaihtoehtoja olisi 
voitu tarkastella laajemmalla alueella. Kohtuuton haitta muodostuu ympäristöluvan tar-
peesta riippumatta silloin kun ympäröivä maankäyttö rakentamiseen estyy tai muutoin 
olennaisesti rajoittuu tuulivoimavarauksen rajoittamisen vuoksi.
Mikäli tuulivoimavaraus rajoittaa ympäristön työpaikkakiinteistöjen käyttöä tarkoitukseen-
sa esim. meluvaikutusten vuoksi, rajoitusta voitaneen pitää kohtuuttomana riippumatta 
siitä sovelletaanko työpaikka-alueilla asuinalueiden meluohjearvoja. Tuulivoimaloiden 
sijaintipaikkaharkinnassa on otettava huomioon, ettei tietoisesti vaaranneta myöskään 
läheisiä työpaikka-alueita tai rajoiteta niiden kaavan mukaista käyttöä.

Kaavoittajan vastine
Muistutuksessa esitetään, ettei kaavaehdotus perustu riittäville selvityksille eikä täytä 
asemakaavalle asetettuja sisältövaatimuksia. Muistutuksessa kuitenkin puututaan pel-
kästään tuulivoimaloita koskeviin seikkoihin, jonka takia kaava on jaettu hyväksymisvai-
heessa kahteen osaan: Kiimassuo asemakaava ja Kiimassuo tuulivoimapuisto asema-
kaava. 

Muistuttaja toteaa, että kaavassa esitetyistä voimaloista lähin sijaitsee noin 600 metrin 
päässä raken-nuksesta. Väite ei pidä paikkaansa, koska lähin kaavan voimala (nro 40) 
on 1090 metrin päässä teollisuusrakennuksen kulmasta ja seuraavaksi lähin (voimala 
23) 1630 metrin etäisyydellä. Lähin voimala on Tammelan valtuuston vahvistamaan tuu-
livoimakaavaan sijoitettu voimala. 

Kiimassuon asemakaava ei rajoita muistuttajan kiinteistön käyttöä nykyiseen käyttötar-
koitukseensa.

Tuulivoimalan lähtömelutaso on kaavan mukaan korkeintaan 106 dBA ja myös tuulivoi-
maloiden maksimikorkeus on määritelty tuulivoimalan kokonaiskorkeutena ilman yhtä 
ylöspäin osoittavaa siipeä, joka ei mahdollista napakorkeudeltaan 200m korkuisia tuuli-
voimaloita, joita muistutuksessa käytetään esimerkkinä. Molemmat määräykset rajaavat 
käytettävän tuulivoimalan kokoa. Melumallinnuksen raja-arvo on määritelty eri tavalla 
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kuin kaavan melualuerajat. Kaavassa ei esitetä etteikö 5dB häiritsevyyskorjausta tulisi 
huomioida. Tuulivoimaa koskevissa yleismääräyksissä sanotaan: Mikäli tuulivoimalan 
äänen spektri sisältää melulle häiriintyvässä kohteessa tonaalisia tai kapeakaistaisia 
taajuuskomponentteja tai ääni on impulssimaista tai selvästi amplitudimoduloitua, tulee 
laskenta- tai mittaustulokseen lisätä 5 dB raja-arvoon verrattaessa. Melumallinnuksessa 
on esitetty laitoksista aiheutuva melu, johon ei ole lisätty korjausta. Kaavassa annetaan 
melulle raja-arvot, joita tulee noudattaa vaikka korjausta ei olekaan meluselvityksessä 
arvoon lisätty. Kaavavaiheessa ei ole tiedossa tuulivoimalan tyyppi. Olettama voimala-
koosta on muistutuksen tekijän tekemä. Hankkeeseen ryhtyvä on esittänyt 2,4-2,5 MW:n 
voimaloita. Jos valittu voimala aiheuttaa amplitudimodulaation, jolloin on lisättävä häi-
ritsevyyskerroin 5dB, sisältyy se kaavan antamiin arvoihin. Kaavassa on annettu raja-
arvot melualueina, se on yksiselitteinen. Ratkaisua raja-arvoista ei jätetä rakennuslu-
pakäsittelyyn. Kaavan yleismääräyksissä on esitetty että rakennusluvan yhteydessä 
toimija osoittaa että toiminta, jolle haetaan lupa, on kaavan mukainen. 

Vaasan hallinto-oikeuden käsittelemässä 29.1.2014 (14/0018/12) kaavassa ei ollut läh-
tömelutasoja tai korkeusrajoitteita tuulivoimaloille.

Kaavaan liittyvät meluselvitykset on tehty kaavaa varten tehtävien tuulivoiman meluvai-
kutusten OH2/2014 ohjeiden mukaisesti ennakoiden niitä. ELY-keskus ei ole huoma-
uttanut meluselvitysten puutteellisuudesta, jolloin selvitykset voidaan katsoa tehdyksi 
riittävällä tarkkuudella. Kaavassa on lähdetty oletuksesta, että selvitysten mukaan tuu-
livoimaloista ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja laitokset pysyvät kaavan antamissa ra-
joissa. Koska tuulivoima on sen verran uusi ala, on rajoittaminen varotoimi, jolla voidaan 
vielä vaikuttaa tilanteeseen, jos yllättäviä uusia asioita käytön yhteydessä tulee esille. 
Tämän takia ei ole tarkasteltu kaavan yhteydessä miten rajoittaminen voisi vaikuttaa 
tuulivoiman tuotantoon.

Kiimassuon osayleiskaavan yhteydessä on tarkasteltu summa eli inferenssiaalto kaikki-
en Forssan ja Tammelan tuulivoimaloiden osalta, jonka pohjalta on asemakaavaan osoi-
tettu samat melurajat kuin osayleiskaavassa. ELY-keskus pyysi materiaalia täydennet-
täväksi asemakaavassa yksittäisten tuulivoimaloiden osalta, joka on tässä yhteydessä 
tuotu esille uutena. Pohjalla on kuitenkin yleiskaavassa osoitettu selvitys ja siitä syntyvät 
yhteisvaikutukset.

Kaavaselostuksessa kerrotaan että jää voi lentää lavoista jopa 350 m, jonka takia kaa-
vaan on esitetty yleismääräyksissä, ettei siipien jäätyminen saa aiheuttaa vaaraa alueen 
muulle toiminnalle tai käytölle. Tuulivoimalan alueella EN-3 merkinnässä sanotaan, että 
siipien jäätyminen on estettävä teknisesti. Lupaehdon täyttäminen tarkoittaa sitä, ettei 
jäätä irtoa. Ratkaisuna on esimerkiksi siipien lämmittäminen tai laitosten pysäyttäminen.

Turvallisuusinsinööri Sara Laxin kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa ja sähköpostis-
sa 6.5.2015 TUKES on esittänyt, että vaarallisten kemikaalien säiliöitä tms. vaaraa ai-
heuttavia laitoksia arvioidaan hankkeiden yhteydessä, jolloin kaavaan ei suojaetäisyyttä 
tuulivoimasta merkitä. Arvioinnin tekee esim. ko tekniikkaan erikoistunut tutkimuslaitos 
tai konsultti. Tulosten perusteella TUKES arvioi laitoksen sopivaa etäisyyttä tuulivoimas-
ta. Suuntaa antavana etäisyytenä voidaan pitää 500 m. 

Pelastuslaitoksen lausunnossa ei ole kiinnitetty huomiota kaavan tuulivoimalamerkintöi-
hin suhteessa muuhun maankäyttöön kuin siltä osin, että tuulivoimaloiden tuvallisuus-
ratkaisuista tulee tehdä erillinen palotekninen suunnitelma, joka on esitettävä rakennus-
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luvan yhteydessä. Tuulivoimaa koskevia yleismääräyksiä on muutettu ja lisätty: luvan 
hakijan tulee esittää lupa-asiakirjoissa selvitykset ja mallinnukset siitä, että tuulivoima-
loiden ympäristövaikutukset, eivät ylitä asemakaavassa esitettyjä lisäksi tulee esittää 
palotekninen suunnitelma, jossa osoitetaan, että tuulivoimaloiden turvallisuus on riittävä.

Kiimassuon alueella on jo nyt sellaista maankäyttöä, joka ei salli asumista nykyistä lä-
hemmäs. Kaava noudattaa voimassa olevaa maakuntakaavaa, joka vastaa alueen yleis-
kaavoja. Maankäytölliset periaatteet on näillä kaavoilla jo määritelty. Maakuntakaavassa 
on osoitettu tuulivoimalan alue. Kaavalla rajoitetaan vain rakentamattomien teollisuus-
tonttien kohdalla rakenteita 130 metrin säteellä tuulivoimalan keskipisteestä vyöhyke-
alue kaavamerkinnällä. 

TUKES on antanut lausunnon UPM Rauman tehtaiden poikkeus- ja rakennuslupahake-
muksesta 160 metriselle 3 MW:n tuulivoimalalle, jota ei ole asemakaavassa osoitettu. 
Päätöksenä Turun hallinto-oikeudesta asiasta on 2.7.2014 että toteuttamismahdollisuu-
det tulee ratkaista asemakaavassa, jolloin osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely tulee 
kaavan mukaisesti huomioitua. Kiimassuon asemakaava vastaa tätä päätöksen mu-
kaista kaavaa. Kaava laaditaan aina kokonaisuutta arvioiden. Vuorovaikutusmenettelyn 
lainmukaisuuden edellytyksenä ei ole se, että kaava laaditaan muistutuksissa esitetyllä 
tavalla.
Tuulivoimaa koskeviin yleismääräyksiä on muutettu ja lisätty: Rakennusluvan hakijan tu-
lee esittää lupa-asiakirjoissa selvitykset ja mallinnukset siitä, että tuulivoimaloiden ympä-
ristövaikutukset, eivät ylitä asemakaavassa esitettyjä.  Lisäksi tulee esittää palotekninen 
suunnitelma, jossa osoitetaan, että tuulivoimaloiden turvallisuus on riittävä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Kiimassuon asemakaavaehdotuksen kaavakartta on ristiriidassa Ramboll Oy:n tekemi-
en Kiimassuon jätekeskuksen täyttöalueiden rakentamisesta tehdyn yleissuunnitelman 
kanssa. Korkeustasot poikkeavat suunnitelmista kaikkien täyttöalueiden osalta. Ne poik-
keavat myös ympäristöluvassa (YLO/lup/38/04, HAM-2002-Y-632-121) määritetyistä 
korkeustasoista. Alueiden lopullisen pinnan suunnitellut tasauksen on esitetty suunnitel-
mapiirustuksissa JÄH 82140068/5 ja JÄH82140068/6 25.1.2013, rev 19.1.2015.

Suunnitelmat on laadittu voimassa olevien ympäristölupien sekä kaatopaikkamääräys-
ten mukaisesti siten, että maksimikaltevuus on 1:3 ja lakialueiden minimikaltevuus on 
1:20. 

Kaavoittajan vastine

Toimija ei ole tehnyt jätealueelta hulevesisuunnitelmaa. Kun koko alue on suljettu, on 
otettava huomioon kaavan mukaan jätealueeksi käytettävän kasan lisäksi hulevesien 
hallinta ja viivyttäminen alueella. Tästä tehty johtopäätös, että jos täyttöalueen pohja on 
pienempi. Yhtä mieltä toimijan kanssa ollaan kuitenkin siitä, että suljetut jätekasat on 
rakennettava siten, ettei sortumavaaraa ole ja että sulkemisen yhteydessä rakennetut 
suojaukset pysyvät paikoillaan ilman jatkuvaa hoitoa. Tämän takia kaavassa on luovuttu 
korkeuksien esittämisestä, mutta ne on korvattu esittämällä edellä esitetyt rakentamisen 
rajaehdot. Loimi-Hämeen jätehuollon alueella hulevesiä varten varattu alueen osa ET-1 
on muokattu samanmuotoiseksi kuin Rambollin esittämässä suunnitelmassa. Kuitenkin 
huleveden viivytystä varten varattu pinta-ala on pidetty ehdotusvaiheen mukaisena ja 
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lähtöpiste hulevesiä tutkineen konsultin mukaisesti lähellä paikkaa, josta pääosa län-
tisten jätealueiden hulevesistä tulee ohjata. Lisäksi kaavaan on lisätty suunnat, joihin 
osa-alueiden hulevedet tulee osoittaa.

Hulevesien viivytykseen ja hallintaan kaikkialla kaava-alueella tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Muun muassa Tammelan kunta lausunnossaan sekä useat asukkaat mie-
lipiteissään ovat kantaneet huolta alueelta valuvien hulevesien määrästä ja laadusta. 
Nämä seikat tukevat kaavoittajan tekemää ratkaisua.

 Viranomaisyhteistyö

neuvottelu 01.10.08 -  ELY-keskus esitti että nykyisten toimintojen vaatimat suojavyö-
hykkeet ja etäisyydet tulee näkyä asemakaavassa. Kiimassuon alue on rakentunut 
suunnittelutarveratkaisuin ja ympäristöluvilla ilman että kokonaisuutta on erityisesti 
ohjattu. Tästä eteenpäin ei suunnittelutarveratkaisuin voida alueelle sijoittaa toimintoja. 
Asemakaava on edellytyksenä uusien toimintojen sijoittamiselle alueelle. Ennen ase-
makaavaa on tehtävä yleiskaava.

Tuulivoimapuiston osayleiskaavan yhteydessä käydyn viranomaisneuvottelun mukai-
sesti osayleiskaavan yhteydessä tutkittiin pienlentokentän laskeutumissektorit. Kaava 
noudattaa osayleiskaavaa, jonka takia myös asemakaavassa on varmistettu pienlento-
kentän laskeutumissektorien huomiointi. Vastaavasti on huomioitu myös tutkatarkaste-
lu ja Jokioisten varalaskupaikasta puolustusvoimien esittämät rajoitukset.

 

PUOLUSTUSVO-
PUOLUSTUSVO-
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neuvottelu 19.02.09 -  Osayleiskaavan mukaiset selvitykset ovat riittävät, ainoastaan 
alueen toiminnan vaikutus pinta- ja pohjavesiin on vielä selvitettävä. Osayleiskaavan 
ympäristövaikutusten arviointi on riittävä asemakaavaa varten.

Kiimassuon hulevesiä on tarkasteltu virtaamaselvityksessä syksyllä 2013, joka antaa 
mahdollisuuden asemakaavan eteenpäin viemiselle.

3.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteina on varautua Envitech - alueen laajentumiseen ja toisaalta muodos-
taa puskurivyöhyke Kiimassuon ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen ja muun maan-
käytön väliin. Lisäksi huomioidaan neljän tuulivoimalan sijoittaminen alueelle. 

 Selvityksistä saadut tavoitteet 

Luontoinventointi
Luontoinventoinnin tulokset on koottu raportin muotoon ”Vaikutusten arviointi 27.06.2008”. 
Tekijänä on alueen kaavoituksen aloittanut konsultti Sito Oy. Alue on inventoitu maastos-
sa heinä-elokuussa 2006. Inventoinnissa on käytetty myös ilmakuvaa, satelliittikuvaa ja 
tietoja arvokkaista luontokohteista. Inventoinnin tuloksista on laadittu teemakartta, jos-
sa on määritelty arvokkaat luontoalueet. Luonnon monimuotoisuuden arvoalueet ovat 
vanhoja hakkuilta säilyneitä metsiä. Alueella ei ole Natura-alueita tai luonnonsuojelulain 
mukaisia suojelualueita tai luontotyyppi-kohteita. Hämeen ympäristökeskuksen tietojen 
mukaan alueella ei ole uhanalaisia lajeja. Osayleiskaavassa sijoitettiin Kiimassuon alu-
een ulkopuoliset suojavyöhykkeet siten, että arvokkaimmat kohteet voivat säilyä. Luon-
toinventointia täydennettiin osayleiskaavassa tehtyjen liito-oravaselvityksen ja metsän-
hoitosuunnitelman kautta saaduilla tiedoilla. 

Maaperä on jaoteltu kallio-, moreeni-, savi- ja turvemaihin. Kaava-alue sijaitsee moree-
niharjanteella.	Topografia-	 ja	vesitalouskartalle	on	koottu	 laaksot,	selänteet,	 lakialueet,	
suot, lammet, joet, valtaojat ja vedenjakajat. Selännealueen päällä on joitakin suoalueita. 
Alueen keskellä on yksi pieni lampi. Turvemaat rajaavat jätehuollon aluetta myös Tam-
melan kunnan puolella. Käyttöönotto on aloitettu turvemaita edullisemmin perustettaville 
alueille, joka on johtanut siihen että väliin on jäänyt turvemaita, joiden kohdalla tulisi rat-
kaista poistetaanko turve ennen kuin alueet otetaan käyttöön.  Käytettävissä oleva alue 
on rajallinen Forssan puolella. Aluetta ei voi laajentaa asutukseen päin tai moottori- ja 
ampumaurheilun alueelle. Laajennusalueet sijoittuvat joka tapauksessa pääosin alueille, 
joille tulevat suurimmat perustamiskustannukset. Käytettävä alue on optimoitava kullekin 
toiminnalle sopivaan paikkaan.

Vesijohto, jätevesi ja hulevesi
Vesijohto tulee alueelle Kiimassuontieltä. Nykyinen vesijohto ei riitä palo- ja pelastustoi-
melle sammutusvedeksi. 

Osayleiskaava on ratkaistu siten, että vesijohtoverkko voidaan laajentaa rengasjohdoksi 
Ratastielle saakka. Ennen kuin rengasjohto on saatu toteutettua, tulee asemakaavassa 
varautua suurvesiasemien sijoittamiseen alueelle. Järjestelmän tulee olla hulevesijär-
jestelmästä erillään.
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Maaperä

Luontoinventointi, luontokohteet. Suurin osa länsimetsästä osa on avohakattu selvityksen teon jälkeen. Alueelle on 
jäänyt metsälain mukaan suojeltava alue (kts metsänhoitosuunnitelma). Sähkölinjaan liittyvä kuusikkoalue on laajen-
tunut liito-oravaselvityksen mukaan.

Metsälain mukaan suojaltava kohde
liito-oravaselvityksestä tullut laajennus

avohakattu selvityksen teon jälkeen

avohakkuita selvityksen 
teon jälkeen

kovallle maalle 
perustetut toteutetut 
laitokset ja jätealueet
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Viemäriverkko ulottuu Jokioistentieltä jätteenkäsittelyalueelle. Nykyiset sade- ja jä-
tevesiviemäriverkot eivät riitä laajennettujen alueiden käyttöön. Jäte- ja sadevesien 
muodostama kokonaisuus on arvioitu hankkeessa jonka lopuksi valmistui raportti: 
”Forssan vesihuoltoliikelaitos Forssan Envitech-alue Huleviesien ja jätevesien kä-
sittelun ja johtamisen yleissuunnitelma, Pöyry Finland Oy, 10.2.2012.” Hankkeen 
mukaan on esitettävä jätevesiin liittyvät kaavamääräykset. Kaavassa on esitettävä 
myös, että teollisuusalueelle ja vähintäänkin suljetuille jätteiden loppusijoituspaikoil-
le on suunniteltava hulevesiviemäriosuuksia, jotka puretaan maastoon erillisten ta-
sausaltaiden kautta. Alueella tulee mahdollisesti toimijakohtaisesti rakennettavaksi 
hulevesien puhtauden varmistavia järjestelyitä. Kaavassa tulee varautua hulevesi-
altaiden ja erilaisten jäteveden käsittelyyn liittyvien laitosten sijoittamiseen nykyi-
sen toiminnan ja tulevan toiminnan tarpeen mukaan ja jätteiden loppusijoitusalueille 
myös alueen sulkemisen jälkeisen huleveden hallintaan liittyen.

Virtaamavaikutusselvityksestä saadut tavoitteet
Hulevesien suunnittelua toimijakohtaisesti tulee kehittää. Hulevesille varattuja alu-
eita tulee laajentaa. Mitoituksessa tulee huomioida myös tulvatilanteet. Nykyiset jär-
jestelmät eivät estä ravinteiden siirtymistä ojaverkostoon. Alueelta ojaverkostoon 
tulevien tulvavesien on oltava puhtaita. Forssan kaupunki - Envitech -alueen hule-
vesien virtaamavaikutusselvitys, Ramboll 11/2013 pohjalta on osoitettu pisteittäisiä 
maaperältään tutkittavia mahdollisesti puhdistettavia alueita kaavaan. Selvitettävän 
alueen rajaus tulee tutkittavaksi mahdollisten rakennustoimien yhtydessä.

Kaupungin asettamat tavoitteet 
Kaupungin tavoitteena on saada asutukselle haittaa aiheuttamaton, toimiva jäte-
huollon alue ja monipuolinen jätteitä hyödyntävä teollisuusalue. Alueen ympäristö-
riskit ja kaupungille tulevat taloudelliset riskit minimoidaan kokonaisuuden haltuun 
ottamisellla.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Kiimassuon osayleiskaavassa ja tuulivoimapuiston teemaosayleiskaavassa  on 
esitetty päälinjaukset, joita asemakaavalla tarkennetaan. Tarkentavaa tavoitteiden 
asettamista saatiin kaupunginhallitukselta Ratasmäen asemakaavan yhteydessä.

Osallisten tavoitteet 
Jätehuoltoalueella olevat toimijat ovat esittäneet tavoitteekseen maksimoida käy-
tettävät alueet. Toimijoiden tavoitteet ovat osin ristiriidassa koska jätteiden loppusi-
joitus ja jätteiden hyödyntäminen kilpailevat keskenään alueista ja varsinkin kovalla 
maaperällä sijaitsevista alueista vaikka osa toiminnoista voikin helpommin sijoittua 
turvemaista muokatuille esim. sopivin jätetäytöin muodostetulle alueelle.

Ympäristölupien ja laitosten teettämien ympäristövaikutusten arvi-
ointien asettamat tavoitteet
Ympäristöluvissa edellytetään, että laitokset eivät aiheuta hajuhaittoja.
Jaakko Pöyry INFRA Maa ja Vesi on tehnyt Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueelta 
ympäristövaikutusten arvioinnin 12.11.2002 ”Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Kiimas-
suon jätteenkäsittelyalue - laajennushankkeiden ympäristövaikutusten arviointise-
lostus”.  Selostuksessa tuodaan esille suojavyöhykkeen olemassaolon merkitys.
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Valtion antamat tavoitteet 
Tuulivoima kuuluu olennaisena osana Suomen valtion tavoittelemaan puhtaan 
energian tuotantotavoitteeseen. 

3.6 Suunnittelutilanne

Alueella ovat voimassa maakuntakaava sekä Kiimassuon osayleiskaava. Tuulivoi-
mapuiston teemayleiskaava on ollut 2. ehdotusvaiheessa nähtävänä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat 
saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kokonaisuuksista seuraavat koskevat 
suunnittelualuetta:
1. Toimiva aluerakenne
Tuulivoimapuisto täydentää aluerakennetta uutena sähköntuotantoalueena. Jäte-
huollon alue mahdollistaa yhdyskunnan toiminnan.
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Elinympäristön laatu otetaan huomioon sijoittamalla tuulivoimalat riittävän etäälle 
asutuksesta. Myös jätehuollon alueella ja jätteitä hyväksikäyttävän teollisuuden alu-
eilla määräyksissä huomioidaan alueen sijainti.
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Selvityksissä arvioidaan sijoittuminen kulttuurimaisemaan.
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Tuulivoima liittyy valtakunnalliseen sähköverkkoon. Alueella on myös kaasun ja 
kaukolämmön tuotantoa. 
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 
Alue suunnitellaan huomioiden erityiset aluekokonaisuudet. Kohdassa 4.2 tode-
taan: ”Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja 
rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, 
ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja 
rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Suunnitelmissa otetaan huomioon tutka-
selvityksessä esille tulevat asiat.

Lisäksi todetaan, että alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten va-
ralaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä 
sotilasilmailun tarpeet. Tuulivoimapuisto suunnitellaan puolustusvoimien hyväksy-
mällä tavalla. 

Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluvat myös lentoliikenteen toiminta-
edellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Ne edellyttävät otta-
maan huomioon mm. ilmailuviranomaisen asettamat lentoesterajoitukset. Raken-
teiden ja laitteiden enimmäiskorkeuksiin liittyvät määräykset tulee ottaa huomioon.
Ilmailulain 165§ mukainen lentoestelupaprosessi tulee käynnistää kunkin tuulivoi-
mayksikön tarkemman toteutussuunnittelun yhteydessä.

Maakuntakaava
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006) alue on osoitettu työpaikka-alueeksi 
(TP), ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT), 
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jätteenkäsittelyalueeksi (EJ), urheilualueeksi (VU) sekä maa- metsätalousvaltai-
seksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Työpaikka-alueelle 
sijoittuvaksi on osoitettu myös lt-merkinnällä logistiikka-alue. Alueen läpi on osoi-
tettu ulkoilureitti kakkostieltä Tammelan Torronsuon suuntaan etelään. Kiimassuon 
osayleiskaavan kautta aluerajauksia on muutettu seuraavissa maakuntakaavoissa.

- Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava, joka keskittyy alue- ja yhdyskuntaraken-
teen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon 
palvelujen kehittämiseen, on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2012. Kaava 
on saatettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Kaava vastaa lainvoimaista 
osayleiskaavaa, jonka pohjalta asemakaavaa on viety eteenpäin lukuun ottamatta 
tuulivoimapuiston aluerajausta, joka on maakuntakaavassa laajempi kuin tuulivoi-
mapuiston teemaosayleiskaavassa. Tuulivoimapuiston aluerajauksen pienenemi-
nen johtuu tarkennettujen selvitysten tuomista rajoituksista.

Tammelan puolelle on laajennettu jätehuollon alue ( EJ), teollisuusaluetta (TT) ja 
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Kiimassuon osayleiskaava

Tuulivoimapuisto teemayleiskaava
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työpaikka-aluetta (TP). Lentokenttävaraus on poistettu. Lisäksi on osoitettu 2-tien 
parannettava liikennekäytävä. Torronsuolta Forssaan kulkevan ulkoilureitin paikkaa 
on vaihdettu. Ulkoilureitti on osoitettu kulkevaksi jätehuollon ja teollisuusalueen vä-
listä. Tuulivoimapuisto on osoitettu aluerajauksena kattaen koko Kiimassuon alu-
een.

Yleiskaavat 

Kiimassuon osayleiskaavassa alue on osoitettu jätteitä hyväksikäyttävän teollisuu-
den alueeksi EJT-1, EJT-2 (ei saa käsitellä hajua aiheuttavia materiaaleja), jätteen-
käsittelyalue tai jätteitä hyväksikäyttävän teollisuuden alue EJT-3, jätteenkäsittely-
alue EJ-1, yhdyskuntateknisen huollon alue ET-1, teollisuus- ja varastoalue T sekä 
suojaviheralue EV-1.

Tuulivoimapuisto teemaosayleiskaavassa esitetään tämän lisäksi tulevat tuulivoi-
malat.

Asemakaavat
Alueella ei ole voimassa asemakaavoja.

Pohjakartta
Teknisen ja ympäristötoimen maankäyttöpalvelu pitää ajan tasalla ja täydentää 
pohjakarttaa. Täydennyskartoitus alueella on suoritettu 2014.

Suojeluohjelmat ja -päätökset
Alueella ollut metsälain perusteella suojeltu pesän ympäristö on ilmeisesti jäänyt 
asumattomaksi tai hävinnyt. Kauempana olevat kohteet on käyty läpi tuulivoimalan 
osayleiskaavan yhteydessä.

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Alueelle on tehty kaavaa varten useita selvityksiä:
•	 Sito Oy, ”Vaikutusten arviointi Raportti 27.06.2008”
•	 Forssan kaupungin maankäytön suunnittelu on arvioinut laskennallisia liikenne-

määriä suunnitelmissa esitetyn maankäytön pohjalta 2009. 
•	 Suomen Luontotieto Oy, 13/2008 Jyrki Oja, ”Forssan Kiimassuon osayleiskaa-

va-alueen liito-oravaselvitys”
•	 Pöyry Environment Oy, ”Ympäristövaikutusten arviointi asemakaavoitusta var-

ten” 29.4.2009
•	 Metsäkeskus Häme-Uusimaa, Arsi Inki, Metsäsuunnitelma 2009
•	 Forssan vesihuoltoliikelaitos Forssan Envitech-alue Huleviesien ja jätevesien 

käsittelun ja johtamisen yleissuunnitelma, Pöyry Finland Oy, 10.2.2012
•	 Voimavapriikki Oy on teettänyt Ramboll Oy:llä Forssan tuulivoimahanke
      Forssa, Kiimassuo - ympäristövaikutusten arviointiselostuksen

3.7 Kaava-aluetta koskevat selvitykset

Alueelle on tehty tuulivoimapuistokaavaa ja tuulivoimahanketta varten useita selvi-
tyksiä. 
Voimavapriikki Oy on teettänyt Ramboll Oy:llä Forssan tuulivoimahanke Forssa, 

Kanta-Hämeen maakuntakaava (2006)
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Kiimassuo - ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, josta Hämeen ELY-keskus 
on antanut lausuntonsa (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 
24.2.2012). Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassaan lausunnos-
sa Hämeen ELY-keskus toteaa, että arviointisuunnitelmassa on esitetty kaikki YVA-
asetuksen 10 § edellyttämät seikat. Hankkeen vaihtoehtoja on tarkasteltu tasapuo-
lisesti ja sen vaikutuksia on selvitetty riittävän pätevästi, kuitenkin ottaen huomioon 
hankkeen melu-, maisema- ja linnustovaikutusten arviointien tarkennus- ja täyden-
nystarpeet. Tarkennettuja tietoja ei tarvinnut esittää YVA-menettelyn täydennykse-
nä, vaan seuraavissa käsittelyvaiheissa kaavoitusprosessin yhteydessä ja Natura-
arvioinnin täydennyksenä.  Myös puutteelliseksi jääneitä osallistumisjärjestelyjä 
pitää täydentää kaavoitus- ja lupaprosessien yhteydessä. Lausunnossa todetaan, 
että arviointiselostus antaa hankkeesta ja sen vaikutuksista riittävän ja ymmärrettä-
vän kokonaiskuvan ja arviointiselostusta voidaan pitää riittävänä.

Voimavapriikki toimitti YVA-arviointiselostuksen täydennyksenä Suomen Luonto-
tieto Oy:n laatiman selvityksen (Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen 
ympäristöselvitykset. Natura-arvion täydennys. Laulujoutsenen, hanhien ja kurjen 
kevätmuuton seurantaselvitys 2012. Suomen Luontotieto Oy 8/2012). Hämeen 
ELY-keskuksen Luonnonsuojeluyksikkö antoi selvityksestä 12.7.2012 päivätyn lau-
sunnon, jossa totesi arviointia voitavan pitää sinänsä riittävänä. Natura 2000 -alu-
een eheydestä ja eheyden riittävyydestä todettiiin, että tuulivoimahankkeella ei ole 
vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentäisivät Torronsuon Natura-alueen luonto-
tyyppejä. Hanke ei sijoitu Natura-alueelle ja lähimmän tuulivoimaturbiinin etäisyys 
Natura-alueesta on yli kilometri. 

Kokonaisuutta tarkastelevia melu- ja välkeselvityksiä on tehty niin että ne riittävät 
asemakaavatasoiseen tarkasteluun. Asemakaavavaiheessa on selvityksiä täyden-
netty yksittäisten voimaloiden melu- ja välkevaikutuksilla. Yksittäisten voimaloiden 
vaikutukset ovat yhteisvaikutuksia pienemmät.

Alueelle on tehty Forssan kaupunki - Envitech -alueen hulevesien virtaamavaikutus-
selvitys, Ramboll 11/2013. Työssä arvioidaan hulevesien virtaamaa ja tulvariskiä ny-
kyiseltä Envitech-alueelta Kuhalanojan, koillispuoleisen ojan, Sinipäänsuonojan ja 
luoteispuoleisen ojan suuntiin. Työssä mitoitetaan hulevesien viivytysratkaisut sekä 
esitetään toimenpiteet vastaanottavissa ojissa. Lisäksi työssä arvioidaan haitta-ai-
neiden leviämistä ja kuormitusta nykytilanteessa. Nykyisen Envitech-alueen lisäksi 
selvityksessä huomioidaan suunnitellulla Sinipäänsuon turvetuotantoalueella muo-
dostuvat hule- ja kuivatusvedet.

Envitech-alueen vesistökuormitusta on seurattu yhteistarkkailuna vuodesta 2012 
alkaen, jossa ovat mukana kaikki alueen toimijat. Alueen yritysten kiinteistöiltä pur-
kautuvia hulevesiä seurataan 9 pisteestä: 

•	 K3	Envor	Recycling	Oy	hulevedet	itäpuoleiseen	ojaan	Kuhalanojan	suun-							
 taan
•	 K4	Envor	Biotech	Oy	salaojavedet	itäpuoleiseen	ojaan	Kuhalanojan	suun-		
 taan
•	 K5	Envor	Biotech	kuormitus	Kuhalanojan	suuntaan
•	 K6	Loimi-Hämeen	Jätehuolto	Oy:n	kuormitus	Haaraojan	suuntaan
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•	 K7	Suomen	Erityisjäte	Oy	kuormitus	Kuhalanojan	suuntaan
•	 K8	Syrjänen	Oy	huleveden	purku	1	Kuhalanojan	suuntaan
•	 K9	Syrjänen	Oy	huleveden	purku	2	Kuhalanojan	suuntaan
•	 K10	Kuormitus	Vapo	Oy	Kuhalanojan	suuntaan
•	 K11	Kuormitus	Envor	Biotech	Oy:n	varastoalueelta	Kuhalanojan	suuntaan

Alueen hulevedet purkautuvat luonnonojiin neljää reittiä pitkin (liite 2): 

•	 O1	Kiimassuolta	lähtevä	oja	Kuhalanojan	suuntaan	(koilliseen)
•	 O2	Koillispuoleinen	oja	Kuhalanojan	suuntaan	
•	 O4	Sinipäänsuolta	lähtevä	oja	Haaranojan	suuntaan	(lounaaseen)
•	 O5	Luoteispuolinen	oja	Haaranojan	suuntaan

Vesinäytteitä otetaan 3 kertaa vuodessa ja niistä analysoidaan orgaaninen aines, 
ravinteet, suolat sekä osalla näytekerroista myös metallit sekä öljyt ja rasvat. Ojase-
dimenttien laatua ei ole tutkittu. Hule- ja ojavesien virtaamat on arvioitu näytteen-
oton yhteydessä, mutta niitä ei ole mitattu. Kunkin toimijan hulevesien aiheuttamaa 
näytteenottohetken vesistökuormitusta on arvioitu orgaanisen aineen, ravinteiden 
ja joidenkin metallien osalta em. tietojen pohjalta. (Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistys ry. 2013a)

Virtaamaselvityksessä todettiin, että ojiin ja maastoon johdettavien hulevesien ko-
konaisvirtaama suunnittelualueelta tulee kasvamaan, koska alueen päällystetyn 
pinnan ala kasvaa ja hulevesien johtamista jätevesiviemäriin vähennetään.  Hule-
vesien johtaminen maastoon on järkevää sekä jätevesiverkoston ja –puhdistamon 
virtaaman hallitsemiseksi että ympäristön vesitasapainon parantamiseksi. Nykyisin 
hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin pienentänee merkittävästi Envitech-alueel-
ta lähtevien ojien latvaosien virtaamia.

Hulevesien johtaminen ojiin ja maastoon voi aiheuttaa myös negatiivisia vaikutuk-
sia. Jos hulevesien virtaamaa ei viivytetä, ylivirtaamat voivat kasvaa merkittävästi 
ojissa. Erityisesti loppukesän rankkasateiden yhteydessä vastaanottavissa ojissa 
voi tapahtua tulvimista, ja suuremmilla alueilla tulviminen saattaa lisääntyä myös 
kevätsulannan aikaan.

Lähtökohtana hulevesien virtaaman ja tulvariskien arvioinnille on alueen nykyinen 
maankäyttö sekä alueelle laaditut aiemmat hulevesien ja jätevesien johtamista ja 
käsittelyä koskevat suunnitelmat (Pöyry 2012). Alueella on voimassa osayleiskaa-
va, jonka lisäksi Tammelan puolelle on valmistumassa osayleiskaava Sukula-Häi-
viän alueelle.

Tulevat maankäytön muutokset suunnittelualueella kasvattavat alueella syntyviä 
hulevesivirtaamia. Jotta hulevesien purkureittien virtaamat eivät lisääntyisi merkit-
tävästi, määritettiin purkureittien varrelle viivyttäviä rakenteita. nHulevesien viivytys-
ratkaisuja tarvitaan mahdolliseen käsittelyyn johdettavan ja ojiin laskettavan hule-
vesivirtaaman huippujen tasoittamiseksi.

Viivytysratkaisuiksi esitettään painanteita, jotka sijoitetaan nykyisen uoman yhtey-
teen maastonmuodoiltaan ja maaperältään paikkaan, jossa painanteiden rakenta-
minen on maaperän puolesta mahdollista ja maastonmuodoiltaan hyödynnettävää 
niin, että rakentamisen tarve voidaan minimoida.
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Haitta-aineiden leviämisestä ja kuormituksesta selvityksessä todettiin: 
Forssan Envitech-alueen vaikutuksia ympäristön pintavesien laatuun tarkkaillaan Ko-
kemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) toimesta viideltä ojahavainto-
paikalta kolmesti vuodessa keväällä, kesällä ja syksyllä (Kuva 5). Pintavesien tarkkailu 
kuuluu Envitech-alueen yhteistarkkailuun. Yhteistarkkailun tarkkailuohjelma sai viran-
omaisen hyväksynnän 23.1.2012 ja uuden ohjelman mukainen tarkkailu on aloitettu 
vuoden 2012 alusta.

KVVY:n suorittaman velvoitetarkkailun näytteenottopisteet O1, O2, O4 ja O5 sijaitsevat 
Envitech-alueen purkuojissa lähellä Envitech-aluetta. Ojapiste O3 sijaitsee kauempana 
(2,5 kilometrin etäisyydellä Envitech-alueelta Kuhalanojassa) ja sen kautta purkautuvat 
näytepisteiden O1 ja O2 vedet. Näin ollen ojapisteen O3 tuloksia ei ole tässä rapor-
tissa otettu mukaan Envitech-alueen kuormituksen tarkasteluun. Ojapisteet O1 ja O2 
sijaitsevat Envitech-alueen koillispuolella, O4 lounaispuolella ja O5 länsipuolella aluetta. 
Tämän raportin tekohetkeen mennessä näytteenottopisteistä O1, O2 ja O4 on otettu 
yhteensä 5 näytettä ja ojapisteestä O5 4 näytettä vuosien 2012 ja 2013 aikana (Koke-
mäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 2013a). 

Envitech-alueen ojat on yleislaatuluokiltaan vuonna 2012 luokiteltu seuraavasti: ojapiste 
O1 oja luokkaan huono, ojapisteet O2 ja O4 ojat luokkaan välttävä ja ojapisteen O5 oja 
luokkaan tyydyttävä. (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 2013a.) Ojapis-
teeltä O1 johtaa oja agilitytoiminnan alueelle, jolta on tullut valituksia ojan veden laadus-
ta.

CODMn-pitoisuudet (kemiallinen hapen kulutus) ovat olleet suurimpia ojapisteissä O4 

Hulevesiverkosto.
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(lounaaseen) ja O5 (länteen), jopa 130 mg/l. Ojapisteistä O1, O4 ja O5 mitatut CODMn-
pitoisuudet ovat ylittäneet reilusti huleveden tyypillisen pitoisuuden. Sen sijaan BOD7-
pitoisuudet (biologinen hapen kulutus) ovat olleet tyypillisen huleveden luokkaa. Vain 
ojapisteen O1 (koilliseen) maksimi BOD7-pitoisuus ylittää tyypillisen huleveden pitoisuu-
den.

Kokonaistypen pitoisuudet ovat olleet huomattavan korkeita ojapisteessä O1 (koilli-
seen), ja sen maksimipitoisuus on puhdistamattomien yhdyskuntajätevesien luokkaa. 
Myös ojapisteen O4 (lounaaseen) pitoisuudet ylittävät huleveden tyypillisen kokonais-
typpipitoisuudet. Typpi oli ojapisteissä O1 ja O4 pääosin ammoniumtypen muodossa, 
mikä on tyypillistä biojätteiden käsittelystä ja kaatopaikoilta tuleville vesille. Kokonais-
fosforipitoisuudet ojapisteen O1 näytteissä ylittivät minimipitoisuutta lukuun ottamatta 
huleveden tyypilliset pitoisuudet. Kaiken kaikkiaan ojavesipisteessä O1 (koilliseen) ra-
vinnepitoisuudet ovat olleet korkeita, mikä viittaa siihen, että kompostikentiltä kulkeutuu 
ojaan ravinteita.

Ojapisteistä vuosina 2012-2013 mitattujen fekaalisten streptokokkien ja lämpökestois-
ten koliformien pitoisuudet on esitetty itse selvityksessä. Vertailun vuoksi taulukossa on 
myös STM:n asetuksen 2008/177 yleisten uimarantojen sisämaan uimaveden mikro-
bipitoisuuksien raja-arvot laadultaan hyvälle uimavedelle. Joillakin näytteenottokerroilla 
fekaalisia streptokokkeja on vesinäytteestä löytynyt määritysrajaa suurempi määrä (yli 
200 tai yli 1000 pmy/100 ml).

Ojapisteiden O1 ja O2 (koilliseen) vedessä on havaittu ainakin kerran vuosien 2012 ja 
2013 näytteenottokerroista uimarantojen mikrobipitoisuuksien laadultaan hyvän uimave-
den raja-arvot (STM:n asetus 2008/177) ylittäviä määriä fekaalisia streptokokkeja, mikä 
viittaa ulosteperäiseen saastutukseen. Samoin ojapisteestä O1 havaittiin lämpökestoisia 
koliformeja STM:n asetuksen (2008/177) laadultaan hyvän uimaveden raja-arvon ylittä-
vä määrä kerran havaintoajanjaksolla. Lounais- ja länsipuolen ojavesien mikrobiologi-
nen laatu (O4, O5) on koillispuolen ojia parempi.

Sedimenttinäytteissä todettiin:

Selvityksen yhteydessä otettiin kaksi vesinäytettä Envitech-alueen koillis- ja lounaispuo-
len ojista sekä useita näytteitä ojien pohjasedimenteistä. Näytteistä analysoitiin useita 
haitallisia orgaanisia yhdisteitä ja metalleja, joita ei seurata velvoitetarkkailun yhteydes-
sä. Tarkoituksena oli selvittää jäljempänä kuvattujen haitta-aineiden esiintymistä huleve-
sissä sekä arvioida niiden leviämistä Envitech-alueen ympäristössä.

Vedenlaadun seuraamisen lisäksi haitta-aineiden leviämistä voidaan arvioida purkuojien 
pohjasedimenttiin kertyneiden aineiden pohjalta. Pohjasedimenttinäytteet otettiin työn 
yhteydessä neljästä purkuojasta, joiden vedenlaatua seurataan yhteistarkkailussa. Kos-
ka tyypillisesti suuri osa haitta-aineista kerrostuu lähelle syntypistettä, analysoitiin sedi-
mentin haitta-aineet ensisijaisesti vain läheltä Envitech-alueen rajaa otetuista näytteistä. 
Sedimenttinäytteistä analysoituja pitoisuuksia verrattiin maaperän haitallisten aineiden 
pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvoihin (Vna 214/2007).

Envitech-alueella 27.6.2013 suoritetun maastokäynnin yhteydessä. Alueella otettiin 
9.8.2013 kaksi vesinäytettä ja 8 sedimenttinäytettä. Vesinäytteistä toinen otettiin Kuha-
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Forssan kaupunki Liite 8
Envitech-alueen virtaamaselvitys 9.8.2013 otettujen vesinäytteiden vedenlaatu
RAMBOLL Aineet, joita ei saa päästää pintaveteen tai viemäriin (Vna 868/2010)

Ylittää pintavesien ympäristönlaatunormin (Vna 868/2010)
Ylittää huleveden tyypillisen pitoisuuden
Alittaa pintavesien ympärisönlaatunormin (Vna 868/2010) sekä huleveden tyypillisen pitoisuuden

Parametri Aineet, joita ei saa Maanteiden Hulevesien laadun Vesi 1 Vesi 2
päästää pintave- hulevesien laatu - vaihteluväli 13SL03989 13SL03988

AA-EQS MAC-EQS teen tai viemäriin tutkimustuloksia 1)  tutkimuksissa2) Analysoitu 12.8.2013 Analysoitu 12.8.2013
mg/l mg/l (Vna 868/2010) mg/l mg/l

Yleiset fysikaalis kemialliset 
parametrit
Lämpötila (°C)**** 18,3 16,5
Happipitoisuus**** 2,49 4,96
Sähkönjohtavuus (mS/m)**** 2,5…990 13,6…66 174 43,4
pH (-) 7,0…7,8 7,4 7,3

CODMn 22,70 180 40
Kiintoaine (GF/C) 30…210 860 5,2

Kokonaistyppi 1,88…2,35 79 9,4
Kokonaisfosfori <0,1…0,19 0,96 0,24

Metallit
Arseeni <0,002…0,069 - 0,021 <0,0020
Kadmium 0,00008-0,00025** 0,00045-0,0015** <0,0002…0,0007 0,00053 <0,00050
Kromi <0,005…0,86 0,0113…0,024 0,071 <0,0050
Kupari 0,031…0,035 0,18 <0,010
Lyijy 0,0072 ei sovelleta <0,002…0,15 0,006…0,011 0,019 <0,0020
Nikkeli 0,02 ei sovelleta 0,006…0,012 0,027 <0,010
Antimoni 0,0066 <0,0010
Vanadiini 0,029 <0,0050
Koboltti <0,002…0,36 - 0,01 <0,0020
Sinkki 0,034…5,0 0,041…0,224 0,056 <0,020

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
(VOC), eetterit Todettu Ei todettu

MTBE <0,0005 -

Polysykliset aromaattiset 
hiilivedyt (PAH) 
Antraseeni 0,0001 0,0004 <0,000005 <0,000005
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 
(PAH-yhdisteet) ei sovelleta ei sovelleta

-Bentso(a)pyreeni 0,00005 0,00010 0,000005 <0,000005
-Bentso(b)fluoranteeni 0,00003 (b+k) ei sovelleta 0,000006 <0,000005
-Bentso(k)fluoranteeni <0,000005 <0,000005
-Bentso(g,h,i)peryleeni 0,000002 (ghi+123) ei sovelleta 0,000007 <0,000001
-Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 0,000006 <0,000001
Yhteensä (b+k+ghi+123) <0,000024…0,032 <0,000024 <0,000012
Fluoranteeni 0,0001 0,001 0,000036 <0,000005
Naftaleeni 0,0024 ei sovelleta <0,00001 <0,00001
Bentso(a)antraseeni 0,000007 <0,000005
Asenafteeni <0,000005 <0,000005
Asenaftyleeni <0,000005 <0,000005
Dibentso(a,h)antraseeni 0,000003 <0,000001
Fenantreeni 0,00001 <0,000005
Fluoreeni <0,000005 <0,000005
Kryseeni 0,000007 <0,000005
Pyreeni 0,000021 <0,000005

Fenoliset yhdisteet
Fenolit (kokonaishiilenä)
Monokloorifenolit (summa) <0,00006…0,00007 <0,00006 <0,00006
Dikloorifenolit (summa) <0,0001 <0,0001
Tri-, tetra- ja pentakloorifefolit <0,0002 <0,00026
Pentakloorifenoli (PCP) 0,0004 0,001 x 0,00004 <0,00002
Oktyylifenolit ja 0,0001 ei sovelleta
Resorsinoli <0,0002 <0,005
Nonyylifenoli ja 
nonyylifenolietoksylaatit (NP/NPE- 0,0003 0,002 0,0028 <0,0019
Polyklooratut bifenyylit (PCB-
4-kloori-2-metyylifenoli 0,00042 <0,0001
4-kloori-3-metyylifenoli <0,0001 <0,0001
Fenoli <0,0005 <0,0005
o-kresoli <0,0005 <0,0005
m-kresoli <0,0005 <0,0005
p-kresoli <0,0005 <0,0005
bisfenoli A 0,0062 0,00011
2,4-dimetyylifenoli <0,0005 <0,0005
Dinoseb <0,005 <0,005
Oktyylifenoli ((4-(1,1,3,3-tetrametyyli-butyyli)-fenoli)) 0,0001 ei sovelleta <0,0005 <0,00005
4-tert-Oktyylifenolimonoetoksylaatti <0,003 <0,0003
4-tert-Oktyylifenolidietoksylaatti <0,0001 <0,00001

Orgaaniset tinayhdisteet
Monobutyylitina 0,000022 0,000004
Dibutyylitina 0,000005 <0,000001
Tetrabutyylitina <0,000001 <0,000001
Tributyylitina ja tributyylitinayhdisteet 0,0000002 0,0000015 0,0000009 <0,0000002
Mono-oktyylitina 0,000002 <0,000001
Dioktyylitina <0,000001 <0,000001
Trioktyylitina <0,000001 <0,000001
Trifenyylitina <0,000001 <0,000001
Monofenyylitina <0,000001 <0,000001
Difenyylitina <0,000001 <0,000001

Bromatut palontorjunta-aineet
BDE 28 0,00000015 <0,00000015
BDE 47 0,0000019 <0,00000015
BDE 66 0,00000027 <0,00000015
BDE 85 <0,00000015 <0,00000015
BDE 99 0,0000029 <0,00000015
BDE 100 0,00000034 <0,00000015
BDE 153 0,00000074 <0,00000015
BDE 154 0,0000003 <0,00000015
BDE 183 0,00000098 <0,00000015
Bromatut difenyylieetterit (PBDE) 0,0000005*** ei sovelleta 0,0000077 <0,0000015

Muut orgaaniset yhdisteet
Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) 0,0013 ei sovelleta <0,001 <0,001

Pestisidit Todettu Ei todettu
4-kloori-2-metyylifenoli 0,00023 -

Yhteisön tasolla määritellyt (Vna 868/2010)
Kansallisesti määritellyt (Vna 868/2010), kaikille ei ole vielä annettu pitoisuusrajaa

*Analyyseissa havaittujen aineiden osalta. Havaitut aineet listattu näytteiden tutkimustodistuksissa.
**Riippuu veden kovuusluokasta
***Summatuloksen raja-arvo.
****Kenttämittausten (9.8.2013) tulos

2) Keskiarvojen vaihteluväli seuraavissa 

(Vna 868/2010)
Pintavesien ympäristönlaatunormi

1) Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä -sarjan julkaisussa "Maanteiden hulevesien 
laatu" yhteydessä mitattuja pitoisuuksia vuosina 2011-2012

Nurmi 2001: Sadevesiviemäreiden vedenlaatu. Helsingin kaupungin ympäristökeskus.
Kannala 2001: Vaasan kaupungin hulevesikuormituksen vähentäminen.
Kivikangas 2002: Järvenpäästä Tuusulanjärveen laskevien hulevesien ja muiden valumavesien ominaisuuksia. (Teoksessa Kotola ja Nurminen 2003: Kaupunkialueiden hydrologia…)
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lanojan suuntaan lähtevästä ojasta Kiimassuolta (koillispuolelta lähtevien ojien yh-
tymäkohdan jälkeen) ja toinen otettiin Sinipäänsuolta lounaaseen lähtevästä ojasta. 
Sedimenttinäytteet otettiin neljästä purkuojasta, joita seurataan velvoitetarkkailun 
yhteydessä.

Tilaajan pyynnöstä otettiin vielä 1.10.2013 sedimenttinäytteet kahdesta muusta oja-
pisteestä sekä putken päästä.

Vesinäytteistä analysoitiin kaikkiaan 57 orgaanista haitta-ainetta. Kaatopaikan puo-
leiselta näytteenottopisteeltä ”Vesi 1 lounaaseen” analysoitujen haitta-aineiden 
pitoisuudet ylittivät bentso(g,h,i)peryleenin (0,000007 mg/l), nonyylifenolin ja no-
nyylifenolietoksylaattien (NP/NPE-yhdisteet) (0,0028 mg/l) sekä tributyylitinan ja tri-
butyylitinayhdisteiden (0,0000009 mg/l) osalta pintavesien ympäristönlaatunormin 
(Vna 868/2010) pitoisuusrajat. Näytepisteen ”Vesi 1 lounaaseen” vedessä havaittiin 
myös pentakloorifenolia (PCP), jota ei valtioneuvoston asetuksen 868/2010 mukaan 
saa päästää lainkaan pintaveteen tai viemäriin (teollisuudesta).

CODMn:n ja ravinteiden osalta molemmissa vesinäytteissä havaittiin suurempia pi-
toisuuksia kuin hulevesissä on yleisesti. Lisäksi vesinäytteen ”Vesi 1 lounaaseen” 
kiintoainepitoisuus oli huomattava ja ylitti hulevesien tavanomaisen pitoisuuden. 
Vesi 1 lounaaseen näytteessä oli velvoitetarkkailukertoja enemmän kiintoainetta ja 
orgaanista ainesta (CODMn) (vrt. luku 5.1.1).

Tulosten perusteella Envitech-alueen hulevedet muodostavat noin promillen Loimi-
joen-Kokemäenjoen ravinnekuormituksesta. Loimijoen-Kokemäenjoen typpi- (3200 
tonnia/a) ja fosforikuormituksesta (200 tonnia/a) suurin osa on peräisin maatalo-
udesta (typen osuus koko kuormituksesta 48 %, fosforin osuus 63 %) sekä luon-
nonhuuhtoumasta (typen osuus koko kuormituksesta 24 %, fosforin osuus 17 %). 
Yhdyskuntien osuus Loimijoen-Kokemäenjoen typpikuormituksesta on ollut 18 % ja 
fosforin osuus 5,2 %. Muun ihmisperäisen kuormituksen (kaatopaikat, pilaantuneet 
maa-alueet ja hulevedet) osuus on arvioitu pieneksi (typen osuus koko kuormituk-
sesta 0,4 %, fosforin osuus 0,1 %). Ravinnekuormitukset perustuvat velvoitetarkkai-
lutietoihin vuosilta 2001-2006 sekä VEPS-tietoihin (vesistökuormituksen arviointi- ja 
hallintajärjestelmä) vuosilta 1998-2002. (Länsi-Suomen ympäristökeskus ym. 2009)

Haitta-aineiden pitoisuuksista sedimenttinäytteissä esitetään:
Sedimenttinäytteestä 1S1 (oja lounaaseen, Kuva 9) analysoitujen metallien ja puo-
limetallien pitoisuudet ylittivät elohopeaa lukuun ottamatta maaperän haitallisten ai-
neiden kynnysarvo-pitoisuudet (Vna 214/2007). Sedimenttinäytteessä 1S1 ylittyivät 
myös reilusti arseenin ja kuparin ylemmän ohjearvon pitoisuudet. Sedimenttinäyt-
teessä ei havaittu Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvot ylittäviä määriä 
öljyhiilivetyjä. Polyaromaattisten hiilivetyjen osalta sedimenttinäytteestä analysoitiin 
maaperän haitallisten aineiden kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia bentso(a)pyreenia 
ja	fluoranteenia.

Kauempaa samasta lounaaseen laskevasta ojasta otetussa sedimenttinäytteessä 
1S2 maaperän haitallisten aineiden kynnysarvot ylittyivät metallien ja puolimetallien 
osalta enää vain arseenin osalta eikä ylempi ohjearvo ylittynyt lainkaan. Myös öljy-
hiilivetyjen pitoisuus alitti kynnysarvon.
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Polyaromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet alittivat analyysien määritysrajat kaikkien tut-
kittujen polyaromaattisten hiilivetyjen osalta. 

Sedimenttinäytteissä 2S1 (länteen) ja 4S1 (itään) havaittiin maaperän haitallisten ai-
neiden kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia vain öljyhiilivetyjen (>C10-C40) osalta. Sedi-
menttinäytteessä 2S1 lähes kaikki ja sedimenttinäytteessä 4S1 kaikki polyaromaattisten 
hiilivetyjen pitoisuudet alittivat analyysien määritysrajat.

Näytepisteen 3S1 (koilliseen) näytteessä metalli- ja puolimetallipitoisuudet ylittivät arsee-
nin, koboltin ja kuparin osalta maaperän haitallisten aineiden kynnysarvot. Kynnysarvot 
ylittyivät myös öljyhiilivetyjen (>C10-C40) osalta. Näytteessä 3S1 ei havaittu kynnysar-
voja ylittäviä määriä polyaromaattisia hiilivetyjä.

Sedimenttinäytteistä 5S1 ja 6S1 (Kuva 10, Kuva 11) havaittiin suurimmassa osassa tut-
kituista metalli- ja puolimetalleista maaperän haitallisten aineiden kynnysarvot ylittäviä 
pitoisuuksia. Sedimenttinäytteen 5S1 kupari- ja näytteiden 5S1 ja 6S1 sinkki-pitoisuudet 
ylittivät reilusti myös maaperän haitallisten aineiden ylemmät ohjearvo-pitoisuudet.

Sedimenttinäytteessä 5S1 ja 6S1 havaittiin suuria määriä öljyhiilivetyjakeita, maaperän 
haitallisten aineiden ylemmät ohjearvot ylittyivät reilusti. Sedimenttinäytteessä 5S1 ha-
vaituista öljyhiilivetyjakeista pääosa (n. 90 %) oli raskaita öljyjakeita, mutta myös kes-
kitisleiden määrä ylitti maaperän haitallisten aineiden ylemmän ohjearvon. Näytteessä 
6S1 havaittiin enemmän keskitisleitä kuin raskaita öljyjakeita. Polyaromaattisista hiilive-
dyistä sedimenttinäytteessä 5S1 havaittiin PAH-pitoisuuden, antraseenin, bentso(a)ant-
raseenin,	bentso(a)pyreenin,	fenantreenin	ja	fluoranteenin	pitoisuuksien	osalta	maape-
rän haitallisten aineiden kynnysarvojen ylityksiä. Sedimenttinäytteessä 6S1 ei havaittu 
maaperän haitallisten aineiden kynnysarvoja ylittäviä määriä polyaromaattisia hiilivetyjä.

Sedimenttinäyte 6S2 otettiin J. Syrjänen Oy:n tontin hulevesiputken putken päähän se-
dimentoituneesta aineesta. Putken päähän sedimentoitunut aine näytti silmämääräisesti 
hyvin öljypitoiselta (Kuva 12). Näytteestä löytyikin maaperän haitallisten aineiden ylem-
mät ohjearvot reilusti ylittävä määrä öljyjakeita, joista suurin osa oli raskaita öljyjakeita 
(>C21-C40).

Sedimenttinäytteestä 7S1 havaittiin jopa kuuden metallin ja puolimetallin ylittävän reilusti 
maaperän haitallisten aineiden ylemmät ohjearvopitoisuudet ja kolmen aineen kohdalla 
maaperän haitallisten aineiden kynnysarvot ylittyivät. Lisäksi näytteestä löytyi maaperän 
haitallisten aineiden ylemmän ohjearvon ylittäviä määriä öljyhiilivetyjakeita, joista pää-
osa oli raskaita öljyjakeita. 
Polyaromaattisista hiilivedyistä sedimenttinäytteessä 7S1 havaittiin PAH-pitoisuuden, 
bentso(a)antraseenin,	 bentso(a)pyreenin,	 fenantreenin	 ja	 fluoranteenin	 pitoisuuksien	
osalta maaperän haitallisten aineiden kynnysarvojen ylityksiä.

Johtopäätöksinä esitettiin:

Valtaosa Envitech-alueelta tulevasta hulevesikuormituksesta kohdistuu alueen lounais- 
ja koillispuolen ojiin. Lounaispuolen ojan kuormitus on peräisin Loimi-Hämeen Jätehuol-
to Oy:n toiminnoista, kun taas koillispuolen ojien kuormitus on pääosin peräisin Envor 
Biotech Oy:n toiminnoista. Selvityksen yhteydessä otettujen vesinäytteiden perusteella 



44

lounaispuolen ojavedestä mitatut metallipitoisuudet ylittivät pintavesien ympäristönlaatu-
normin (Vna 868/2010) kadmiumin, lyijyn ja nikkelin osalta sekä joidenkin terveydelle ja 
ympäristölle haitallisten orgaanisten aineiden osalta. Metallien ja haitallisten orgaanisten 
aineiden pitoisuudet ojavedessä olivat kuitenkin matalia. 

Näytteenoton perusteella hulevesien haitta-aineet ovat paikoin pilanneet alueen lähiym-
päristöä, sillä lounaispuolen ojan sedimentin arseeni- ja kuparipitoisuudet ylittivät maa-
perän haitallisten aineiden ylemmän ohjearvon pitoisuudet (VNa 214/2007). Lisäksi lou-
naispuolen ojan sedimentissä metallien ja puolimetallien pitoisuudet ylittivät elohopeaa 
lukuun ottamatta maaperän haitallisten aineiden kynnysarvopitoisuudet (VNa 214/2007). 
Joitakin satoja metrejä kauempaa samasta ojasta otetusta sedimenttinäytteestä ei kui-
tenkaan enää havaittu korkeita metallipitoisuuksia. Koillispuolen ojan sedimenteistä löy-
dettiin kynnysarvon ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia.

Myös alueen pohjoislaidan ojasedimenttinäytteissä havaittiin maaperän haitallisten ai-
neiden ylemmän ohjearvon (VNa 214/2007) ylittäviä metalli- ja puolimetalli- sekä öljy-
hiilivetypitoisuuksia. Niiden perusteella on syytä olettaa, että J. Syrjänen Oy:n tontilta 
johdetaan tontin pohjois- ja länsipuolen ojiin öljyisiä ja metallipitoisia hulevesiä. 

Hulevesien viivytykseen tarkoitetut ojat ja altaat toimivat myös hulevesien sisältämän 
kiintoaineen laskeutus- ja varastoaltaina. Samalla osa kiintoaineen mukana kulkeutuvis-
ta metalleista ja öljyhiilivedyistä saadaan poistettua, jolloin niiden leviäminen ympäris-
töön vähenee. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa kannattaa selvittää tarkemmin, pal-
jonko metalleja ja öljyhiilivetyjä saadaan poistettua laskeutuksen avulla. Ojiin ja altaisiin 
kertyvä kiintoaines on kuitenkin poistettava ajoittain ja käsiteltävä asianmukaisesti, jotta 
järjestelmä ei lakkaa toimimasta aikaa myöten. 

Hulevesien laatu vaihtelee huomattavasti, minkä vuoksi hulevesistä on hyvä ottaa use-
ampia näytteitä eri ajankohtina. Näytteenottopisteet kannattaa Envitech-alueella sijoit-
taa toimijakohtaisesti, jolloin mahdolliset toimenpiteet hulevesien laadun parantamisek-
si voidaan myös kohdistaa toimijoittain. Jatkossa KVVY:n suorittaman yhteistarkkailun 
piiriin on hyvä liittää etelänpuoleisen Sinipäänsuon turvetuotantoalueen kuormitus- ja 
vesistötarkkailu, koska kyseiseltä alueelta tulevat vedet purkautuvat samaa reittiä Envi-
tech-alueen hulevesien kanssa.

Osayleiskaavassa  on osoitettu varauksia alueille joissa voidaan tehdä altaita hulevesien 
viivyttämiseen ja alueita mahdollisille laitoksille (ET-1). Osoitetut varaukset eivät ole kui-
tenkaan riittäviä virtaamaselvityksen tuloksen mukaan. Huleveteen liittyvät järjestelmät 
on suunniteltava tarkemmin toimijakohtaisesti. Asemakaavassa on kiinnitty huomiota eri-
tyisesti tulvavesien hallintaan, joka tulee esille virtaamaselvityksen suunnitelmaosassa.

Maisema
Osayleiskaavavaiheessa on 2006 selvitetty maiseman perusrakenne ja laadittu maan-
käyttöä koskevat suositukset. Maiseman kannalta tärkeitä rajoja tai reunoja on varsinkin 
moreeniselänteen ja peltolaakson reunassa. Selännealue on maisemaltaan sulkeutu-
nutta metsää, jossa maisemavaurioina näkyvät voimajohtokäytävä sekä jätteenkäsitte-
lyalue. Jätteenkäsittely- ja teollisuusalueet ovat luonteeltaan sellaisia toimintoja jotka 
saavat muuttaa jatkossakin maisemaa sulkeutuneen metsän sisällä. Asemakaavassa 
on tarkennettava loppusijoituspaikkojen synnyttämää maisemaa. Jätteen loppusijoitus-
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paikoille on vireillä uusi ympäristölupa, jossa kasat nostetaan korkeammaksi. Ase-
makaavavaiheessa on tarkasteltava pysyvätkö loppusijoituspaikat metsän rajaamien 
näkymien sisällä vai muuttavatko ne maiseman silhuettia ja maisemaan avautuvia 
näkymiä ja arvioitava millainen muutos on mahdollinen tai ”sallittu”.

Varsinkin jätealueen pohjoispuolella toiminnat tulevat jo sulkeutuneen metsäalueen 
läpi näkyen peltomaisemassa. Asemakaavassa osoitetaan alueet, joilla jo avautu-
neet kohdat ”paikataan” kasvillisuudella. Avohakkuut avaavat myös Kiimassuontien 
varressa aluetta kaupunkiin päin. Suojavyöhykkeen turvaamiseksi on metsän omis-
tajien kanssa tehty sopimukset jo osayleiskaavavaiheessa. 

4 LÄHTÖKOHDAT

4.1 Alueen yleiskuvaus

Alueella sijaitsee Forssan Envitech -alue, jossa suurimmat rakennetut laitokset ovat 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Vapo Oy:n voimantuotantolaitos ja Envor Groupin 
laitokset sekä J.Syrjänen Oy. 

Rakentamaton alue on talousmetsänä hoidettua tuoretta kangasta,  pääosin hakat-
tua kalliomännikköä, vaihtelevan ikäisiä hakkuuaukioita ja taimikoita, etelä-osissa rä-
mesuota sekä pienialaisia korpia.

4.2 Alueen kehitys ja ennusteet

Jätehuollon alueen toiminta on nopeasti kasvavaa, tilaa vievää ja erilaisia haittoja 
aiheuttavaa.

4.3 Nykyinen maankäyttö

Alueella on nykyisin jätteenkäsittelyalue, Envitech-alue, jossa käsitellään ja jatko-
jalostetaan hyötykäyttöön jätteitä. Samalla alueella on myös voimalaitos. Alueen 
pohjoispuolella kulkee leveä voimalinjakäytävä. Kaava-alueen pohjoispuolella on 
Pikku-Muolaan asuinalue, jossa on osayleiskaavan pohjalta muodostettua väljää 
omakotiasutusta. Jokioistentien varressa on puutarhamyymälä. Kaava-alueen ete-
läpuolella Tammelan kunnan alueella on yhtenäinen metsäalue, jolle on kaavoitettu 
ehdotusvaiheessa nähtävänä oleva tuulivoimapuiston osayleiskaava.

4.4 Maankäytön mitoitus

Fenestra Oy:n teollisuustontti on toteutunut 0.2 mitoituksella, vaikka kaavassa on te-
hokkuus 0.4. Teollisuusalueiden oletetaan toteutuvan jatkossakin 0,2 tehokkuudella. 
Poikkeuksen tekevät alueet, joille sijoittuvat toiminnat, jotka vaativat esim. hajujen 
estämisen takia laajoja varasto- tai kypsymistiloja.

Jätehuollon alueet ja siihen liittyvä teollisuus käyttävät nykyisellään hallussaan olevat 
alueet kokonaisuudessaan toimintoihinsa. Toimijat eivät ole osoittaneet omistamil-
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leen alueille suojavyöhykkeitä, vaikka 2002 tehty ”Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Kii-
massuon jätteenkäsittelyalue - laajennushankkeiden ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostus”  tuo esille suojavyöhykkeen olemassaolon merkityksen kaupunkiin päin 
sijoittuvilla muiden kuin toimijoiden hallussa olevilla alueilla. Kaupunki on tehnyt 
sopimukset osayleiskaavan pohjalta maanomistajien kanssa suojavihervyöhykkeen 
säilyttämisestä. Alueen sisällä olevat suojavyöhykkeet ja hulevesien hallintaan liit-
tyvät hulevesien viivytys- ja tulva-alueet tulee osoittaa asemakaavassa. (MRL 103e 
§.)

Jätehuollolle varattavien alueiden laajuuteen vaikuttaa se, kuinka laajalta alueelta 
jätteet kootaan. Nyt toimintakenttänä on jo koko Etelä-Suomi. Mahdollisesti nopeas-
ti kasvavat alueiden varaukset ovat jo kooltaan niin suuria, ettei Forssan kaupungin 
alueella ole osoittaa toiminnoille varauksia. Aluetta on suunniteltava yhdessä Tam-
melan kunnan kanssa.

4.5 Elinkeinot ja työpaikat

Kiimassuon nyt rakennetuilla noin 63 hehtaarin alueilla on noin 135 (talvi) - 200 
(kesä) työpaikkaa. 
Kiimassuon alueella toimivat:
- Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (jätekeskus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Cool-Fin-
land Oy, Suomen Elektroniikkakierrätys Oy, Suomen Erityisjäte Oy, Suomen Tieto-
turva Oy)
- Ekoport Turku Oy 
- Envor Group (Envor Biotech Oy, Envor Processing Oy, Envor Recycling Oy, Envor 
Palvelut Oy)
- Vapo Oy:n, Kiimassuon voimalaitos
- J. Syrjänen Oy:n, Kuhalan hyötykäyttölaitos
- JJ Lavat Oy

4.6 Palvelut ja virkistys

Alueella ei ole palveluja. Maakuntakaavassa on osoitettu virkistysreitti kaava-alueen 
läpi. Alueella on koirankoulutuskenttä.

4.7 Liikenne

Alueen nykyisen liikenneverkon runkona ovat alueen pohjoispuolella kulkeva Joki-
oistentie, koillispuolella kulkeva valtatie 2 ja itäpuolella kulkeva Somerontie. Jokiois-
tentieltä ja Somerontieltä on eritasoliittymä valtatie 2:lle. Somerontien eritasoliittymä 
on Forssan kaupungin rakennuttama. Kiimassuontie johtaa jätteenkäsittelyalueel-
le Jokioistentieltä ja pääosa Kiimassuon alueen liikenteestä käyttää Jokioistentien 
liittymää, koska tavaravirrat tulevat pääosin valtatie 2:n ja Jokioistentien kautta. 
Kiimassuontieltä on rakennettu uusi yhteys myös Somenrontielle Ratastien kaut-
ta. Kiimassuon alueen laskennallinen liikennetapahtumien määrä on 1985 kpl. Kii-
massuon jätealueen liikenne on arvioitu suuren kaupunkiseudun jätteenkäsittely-
keskuksen mukaisena, koska kaavassa varatut alueet Forssan puolella ovat 60,4 
ha ja Tammelan puolella noin 73 ha. Kiimassuolle on kuljetettu Etelä-Suomesta ja 
Lounais-Suomesta biohajoavia jätteitä. Helsingin seudun tilanne on kuitenkin muut-
tunut kun siellä on saatu biohajoavan jätteen käsittelylaitos toimintaan.
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Jätteitä hyväksi käyttävän teollisuuden alueita on kaavassa osoitettu kaiken kaikki-
aan Kiimassuon alueelle noin 81,3 hehtaaria. Alueelle on arvioitu syntyvän voimalai-
toksia kaksi, jotka käyttävät biohajoavaa jätettä. Erillisenä energiatuotannon alueena 
on 5,1 ha voimalaitoksen alue, jossa käytetään pääosin puuperäistä polttoainetta. 
Tuulivoimaloiden alueita on 8,2 ha. Laitoksien toiminnan aikainen liikenne on vähäis-
tä. Lisäksi alueella on 6,1 ha teollisuutta. Tämän teollisuuden on laskettu toteutuvan 
laitoksina tehokkuudella 0,2. ET alueet  4,6 ha on varattu hulevesien käsittelyyn. 
Alueiden aiheuttama liikenne on vähäistä.

Kiimassuon liikenteestä 30 % tulee valtatie 2:n eteläisistä osista tai Someron suun-
nasta, jolloin Kiimassuolta tulevasta kokoinaisliikenteestä (1985) jakautuu 70 % Kii-
massuontielle (1390) ja Ratastielle 30 % (596). Ratastie toimii myös Kiimassuon 
pelastusväylänä niin että alueelle on kriisitilanteessa toisesta suunnasta yhteys. Ra-
tastie on vielä päällystämätön. Päällystys tulee Ratastielle tarpeen mukaan, jonka jäl-
keen oletetaan Kiimassuon liikenteen osittain jakautuvan myös Ratastielle. Forssan 
seudun tie- ja katuverkkosuunnitelmassa  on Jokioistentien liikennemääräksi arvioitu 
7300 ajon./vrk. Jokioistentien liikennemäärä kasvaa Kiimassuolta tulevalla liikenteel-
lä kokonaisuudessaan 8689:n ajon./vrk. 

Forssan seudun tie- ja katuverkkosuunnitelmassa  on osoitettu Somerontien liiken-
nemääräksi 2100. Ratasmäen teollisuuden arvellaan jatkavan Fenestra Oy:n ja Pil-
kington Oy:n mukaisesti 0,2 tehokkuudella toteutuvaa rakentamista, joka tarkoittaa 
laskennallista 3713 liikennetapahtuman lisäystä Somerontielle. Kun tähän lisätään 
Kiimassuon alueelta tuleva 596 on I vaiheessa Somerontien liikennemäärä 6409. I 
vaiheessa oletetaan että Tammelan alueiden laajennus sijoittuu 20 vuoden päähän. 

Jos Tammelan alueet toteutuvat Tammelan puolella teollisuusalueilta syntyvä  las-
kennallinen liikennemäärä on 4612, joka pääosin suuntautuu valtatie 2:lle uuden 
Tammelan puolelta rakennettavan liittymän kautta, jolloin Somerontien liikennemäärä 
kasvaa II vaiheessa Tammelan puolella 6712:sta ja Forssan puolella 11021:n. Tam-
melan puolelle avattava liittymä lisää alueen turvallisuutta tarjoamalla kriisitilanteissa 
uuden lähestymissuunnan alueelle. Tammelan kunnan puolella Kiimassuon etelä-
puolella Sukulan-Häiviän osayleiskaavassa liikennesuunnitelmassa II vaiheeksi esi-
tetyille teollisuusalueille tulee uusi liittymä Tammelan kunnan puolelta Somerontielle, 
jota kautta Tammelan puoleisten alueiden liikenne tulee. Jos Tammelan puolelle ei 
saada uutta liittymää jäävät Tammelan puoleiset laajennukset toteuttamatta. Yhteys 
Kiimassuontien kautta on Tammelan puoleisten alueiden pelastustienä kriisitilantei-
den toisesta suunnasta tulevana yhteytenä. 

Liikennemääriä on arvioitu Suomen ympäristö 27/ 2008 -julkaisun ”Liikennetarpeen 
arviointi maankäytön suunnittelussa” mukaan. Jos oppaan liikennemääriä verrataan 
tällä hetkellä toteutuneiden alueiden toteutuneeseen liikenteeseen on selvästi näh-
tävissä, että toiminnat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ovat jääneet alle oppaassa 
esitetyn liikennemäärän.

Somerontien ja Jokioistentien liittymien kuvaus ja parannustarpeet 

Kiimassuontien liittymä sijoittuu Jokioistentielle 60 km/h tieosuudelle. Liittymä on ny-
kyisellään Forssan suunnasta jaoteltu oikealle raviradan suuntaan kääntyvien, suo-
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Rakennetut liikennejärjestelmät.
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Maankäytön varauksista aiheutuva liikenne, I vaihe Forssan kaupungin 
maankäyttö toteutuu, II vaihe Tammelan kunnan maankäyttö toteutuu.
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Rakennetut liikennejärjestelmät.

50 m

Kiimassuontien liittymä nykyisellään.

Alustava suunnitelma Kiimassuontien kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen liittyvistä järjestelyis-
tä Jokioistentien liittymän kohdalta.
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raan Jokioisille ajavien ja vasemmalle Kiimassuolle kääntyvien kaistaan. Jokioisten 
suunnasta liittymässä on vasemmalle raviradan suuntaan kääntyville ja yhteinen 
suoraan ajavien ja Kiimassuolle kääntyvän liikenteen kaista. Jokioisten suunnasta 
on erikseen raviradalle vasemmalle kääntyville kaista. Kiimassuolle ja suoraan aja-
ville on yhteinen kaista.

Kiimassuon alueen sisällä liikenne on arvioitu niin suureksi Ratastiellä ja Kiimas-
suontiellä on osoitettava teiden varsille kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen 
väylät sisältyvät katualueiden varauksiin Ratasmäentien ja Kiimassuontien koh-
dalla. Kevyen liikenteen väylät toteutetaan uusilla katuosuuksilla kun katuja raken-
netaan ja kunnallistekniset vedot on toteutettu. Kiimassuontien osalla kevyenlii-
kenteen väylä toteutetaan alustavan arvion mukaan vuonna 2018. Jokioisten tien 
vierellä kulkee jo nyt kevyen liikenteen väylä, jolta on kaavan yhteydessä tehdyssä 
alustavassa katusuunnitelmassa osoitettu yhteys Kiimassuon alueelle. Kevyen lii-
kenteen yhteyden toteuttamisen yhteydessä Jokioisten tien yli on toteutettava suo-
jatie ja keskisaareke, jonka takia Jokioisilta lännestä tulevia vasemmalle kääntyvien 
kaistaa ja yhteistä suoraan ja Kiimassuon alueelle kääntyvien kaistaa on siirrettävä 
etelään. Risteysalue laajenee keskisaarekkeen leveyden verran (noin 2,7 m). Myös 
Jokioistentien eteläpuolella olevalta bussipysäkiltä on esitetty rakennettava kevyen 
liikenteen yhteys ja suojatie uudelle kevyen liikenteen väylälle. Suojatien sijoituspai-
kassa on jo keskisaareke.

Somerontien liittymä sijoituu tieosuudelle, jossa nopeusrajoitus on 60 km/h. So-
merontiellä on liittymäkaista Someron suunnasta vasemmalle Ratasmäentielle 
kääntyville. Asemakaavan yhteydessä esitetään, että liittymäjärjestelyt ovat riittävät 
I vaiheen toteutukselle, jossa Kiimassuon ja Ratasmäen asemakaava-alueet to-
teutuvat. Kaupunki on maksanut väistötilan tekemisen ja väistötilan suunnittelussa 
on huomioitu alueelle tuleva maankäyttö. Suunnittelusta ja toteutuksesta on tehty 
sopimus Tiehallinnon kanssa. Suunnitelmat ovat monisteessa Tiehallinto Hämeen 
tiepiiri Tampere 2004, Maantien 282 parantaminen välillä Sukula - Kassinmäki tie-
järjestelyineen, Forssa ja Tammela.  Kaupunki on maksanut myös Somerontien ja 
valtatie 2:n eritasoliittymän rakentamisen. 

Somerontien varrella on toteutettu kevyen liikenteen väylä Fenestralle saakka. Väy-
lä kulkee Somerontien länsipuolella. Kevyttä liikennettä ei ole syytä ohjata molem-
min puolin Somerontietä, koska kevyt liikenne ohjautuu pääosin Forssan kaupungin 
suuntaan. 

4.8 Joukkoliikenne

Jokioistentien kautta kulkevat linja-autovuorot Forssa-Jokioinen-Humppila sekä Loimaa-
Ypäjä-Forssa. Autot kulkevat arkipäivän aikana kahdeksan vuoroa yhteen suuntaan.  
Tiistaisin Peliittapirssi ajaa Somerontien kautta yhden vuoron. Muuta vakituista joukkolii-
kennettä ei Somerontiellä ole. Kiimassuon asemakaava-alueen toteutuminen ei muuta 
joukkoliikenteen toteuttamisen tarvetta. 

Bussipysäkit ovat Kiimassuontien ja Somerontien liittymissä.
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Teema: Forssa
Tasot: Forssa_2011, Merger
Mittakaava: 1:1000
Pvm: 26.9.2013 17:21
Käyttäjä: FKDOM\koykka

50 m

Ratastien liittymä nykyisellään.
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4.9 Maanomistus

Forssan kaupunki omistaa valtaosan kaavoitettavan alueen metsistä sekä Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen. Muu osa alueesta on eri yritysten ja yksityis-
ten omistuksessa.

4.10 Maisema-alue

Kaavoitettava alue on pääosin lakialuetta, jonka vallitseva korkeustaso vaihtelee n. 
+120 m mpy tietämissä.  Maiseman kannalta tärkeitä rajoja tai reunoja on varsinkin 
moreeniselänteen ja peltolaakson reunassa. Reuna-alueen metsä piilottaa alle 150 
metriä mpy jäävät jätekasat aina Tammelantielle saakka, jonka jälkeen näkymät 
avautuvat	niin	pitkän	aukean	takaa	että	jätemäet	muuttavat	maiseman	profiilia.		Tuu-
livoimalaitoksen näkyvyyteen vaikuttavat ilman selkeys ja valo-olosuhteet sekä ym-
päröivän maisematilan ominaisuuksiin liittyvät tekijät, kuten maaston, kasvillisuuden 
ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus. Lisäksi näkyvyyteen vaikuttavat voimalan 
ulkomuotoon, kuten korkeuteen ja rakenteiden kokoon sekä väritykseen liittyvät te-
kijät. Voimaloiden lukumäärä ja sijainti, useamman voimalan ryhmissä ryhmän laa-
juus ja peittävyys näkökentässä vaikuttavat oleellisesti voimaloiden näkyvyyteen.

Yleistäen voi todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa 5–10 
kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä korostaa. 
15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erot-
tuu ihanteellisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä 
pyörivien roottorien lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä ns. vilkkumisefekti 
korostaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä. (sivu 10 Suomen Ympäristö 5/ 2006  - Tuuli-
voimalat ja maisema   Ympäristöministeriö)

Kaavoitettavalla alueella ei ole maisemallisesti merkittäviä kohteita, jotka tulisi ottaa 
huomioon kaavoituksessa. Kaava-alueen sijainti moreeniselänteellä asettaa tietty-
jä ehtoja maisemallisesti; laaksoalueilta katsottaessa selänne erottuu metsäisenä 
kohteena ympäristössä. Jotta metsäinen luonne säilyy, tulee jätteenkäsittelytoimin-
tojen reunaosissa säilyttää metsäinen luonne, jotta avoimet laet eivät riko kauko-
maisemaa.

Suojavyöhykkeet on osoitettu jo osayleiskaavassa. Suojavyöhykkeen puuston säi-
lymisestä on tehty erikseen sopimukset maanomistajien kanssa.

4.11 Rakennettu ympäristö          

Kaava-alueesta noin puolet on rakennettu. Toimintoihin liittyy laajoja ulkoalueita, 
joilla on mm. materiaalien varastointia ja käsittelyalueita. Kaupunkikuvaltaan alue 
on leimallisesti teollista, eikä erityisiä kaupunkikuvallisia arvoja ole. Alueella ei ole 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.
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Kaavan yhteydessä 
on tutkittu mi-
ten tuulivoimalat 
näkyvät valittuihin 
paikkoihin Torrolle 
ja Paavolan asuin-
alueella, Lunttilan-
tielle sekä Kiljamon 
lintutornille.



54

Kaavan yhteydessä on 
arvioitu jätealueena 
olevan alueen pohjan 
mukaan jätekasoista 
syntyvät korkeudet. Ka-
sojen jyrkkyys vastaa 
toimijan ympäristölu-
vassa esittämää. Lop-
pusijoituspaikoista on 
poistettu hulevesien 
viivytysaltaiden paikat 
ja muuhun tarkoituk-
seen osoitetut alueet.
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4.12 Suojeluohjelmat, -päätökset ja -selvitykset

Alueella ei ole suojeluohjelma-alueita, suojelualueita tai Natura-alueita. Alueella ol-
lut metsälain perusteella suojeltu metsän osan suojelutarve on poistunut, koska 
petolinnun pesää ei ole enää olemassa.

4.13 Pohjavesialueet ja pintavedet

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Pintavesiä ovat pieni lampi 
alueen keskellä sekä ojat. Jätteenkäsittelyalueella on ollut vaikutuksia alueen pin-
tavesiin ja pohjavesiin.

Pintavesiin tulevista vaikutuksista on tehty virtaamaselvitys 2013, jota on kuvattu 
tarkemmin sivulla 23-32.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on koonnut alueen pinta ja poh-
javesien yhteistarkkailutietoja vuodesta 2012. Viimeisin Kirjenro 311/14 on Forssan 
Envitech- alueen yhteistarkkailu vuonna 2013, Esa Hell 23.5.2014. Tarkkailun ta-
voitteena on selvittää jätevedenpuhdistamolle ja ympäristön ojiin johdetun vesistö-
kuormituksen määrä ja lähteet sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Tarkkailuoh-
jelma sisältää laitosten kuormitus- ja vesistötarkkailuvelvoitteet.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osalta tulokset kertovat Tarkkailujakson 1997-2006 
jätekeskukselta puhdistamolle johdettu vesi väkäevöity, muutta vuosina 2007-2013 
pitpisuudet ovat pysyneet varsin tasaisina, osin jopa hieman taantuneet. Vuonna 
2003 ja 2004 tapahtunut merkittävän kokoamisen syyksi arvellaan uuden tiiviin 
tasausaltaan rakentaminen tai lihaluujauhon läjittämisen aloittaminen. Viemäröity-
jen vesien määrä on pääosin vastannut sadantaa. Jätekeskuksen kuormitus Loi-
mijokeen on arvioitu kuukausikeskiarvojen avulla vuonna 2013 20,6 t N/a, 200kg 
BOD7/a ja 9kg P/a. Typpikuormituksen määrä Loimijokeen kasvoi merkittävästi 
vuoteen 2012 verrattuna ja BOD7 kuormitus väheni selvästi.

Envor Group Oy:n alueelta johdettavien jätevesien määrä on kasvanut merkittävästi 
2009-13 kun uusia biokaasureaktoreita on otettu käyttöön. Jätevedet esikäsitellään 
flotaatiolla.	Laitos	uusittiin	2011-12.	Laitosta	on	tehostettu	2013	ilmastrippauksella.	
Esikäsittelystä huolimatta jätevedet ovat erittäin väkeviä ja vesi on lämmintä. Lai-
toksen kuormitus Loimijokeen oli vuonna 2013 124t N/a, 21 t BOD7/a ja 500 kg P/a, 
luvut ovat luultavasti viidenneksen liian suuria mittausvirheen takia. Kertomuksessa 
todetaan että laitokselta Forssan jätevevenpuhdistamolle johdettu kuormitus ei täyt-
tänyt ympäristöluvassa määriteltyjä lupaehtoja minään kuukautena vuonna 2013. 
Tilanne ei muutu vaikka mittausvirhe huomioitaisiin. Strippauslaitos ei vielä näy 
kuitenkaan luvuissa. Joulukuun luvuista, joissa näkyy strippauslaitoksen toiminta 
voidaan päätellä että laitoksella on vielä työsarkaa kuormituksen vähentämisessä.

Yhteenvetona raportissa tosetaan että Envitgech alue muodostaa erittäin merkittä-
vän osan kuskusjäteveden puhdistamon kokonaiskuormituksesta. Alueen toimijois-
ta suurin on Envor Biotech Oy:n jätevesikuormitus.

Ojavesikuormitusta pyritään koko ajan pienentämään parantamalla vesiensuo-
jelutekniikkaa ja käytäntöjä. Ojavesiin kohdistuvan kuormituksen näytepisteet on 
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tarkkailuohjelmaa laadittaessa pyritty sijoittamaan mahdollisimman lähelle kuormituksen 
lähdettä.

Haaraojan suunta
Loimi-Hämeen jätehuollolla on huomattavia vaikutusta Haarajoen veteen. 2012 Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy paikansi Jäteveden puhdistamolle johtavasta altaasta vuodon, 
korjaus tehtiin kesällä 2013. Virtaus on yleensä pieni 0,2-0,7 l/s. Merkittävää kuormitusta 
on voinut tulla ainoastaan keväällä. Ojavesi on kuormittunutta, typpipitoisuus 7,9-17 mg/l, 
erittäin elektroylyyttipitoista 81-127 mS/m ja varsin runsasfosforista 61-130 µ g/l. Veden 
happitilanne oli heikko 1,9-2,6 mg/l, ajoittan vesi oli hapetonta. Monialkuaineanalyysissä 
keväällä todettii varsin runssasti booria 1,1 mg/l, kohtalaisen runsaasti strontiumia 423 µ 
g/l. Raskasmetallipitoisuudet olivat selvästi alhaisemopia kuin keväällä 2012 liukoista ku-
paria 51 yg/l. Kuormituksen oletetaan pienenevän merkittävästi vuotokohdan korjauksen 
myötä.

Kuhalanojan suunta. 
Loimi-Hämeen jätehuollolla on vähäisiä vaikutusta Kuhalanojan veteen. Veden laadussa 
todettiin lievää kuormittumista.

Envor Goup Oy:n kuormitus kohdistuu Kuhalanojaan. 
Envor Biotech Oy:n kompostikentältä ei pitäisi tulla lainkaan kuormitusta ojaan, koska 
astfaltoinnin pitäisi olla vettä läpäisemätön ja kaikki alueen vedet tulisi johtaa kootusti 
jätevedenpuhdistamolle. Envorin kompostointialueen vaikutus ojan veden laatuun on ol-
lut voimakas. Typpikuormitusselvityksessä 2009 todettiin asfaltoidun kompostikentän alta 
useita suotovesipurkaumia, mikä selittää Kiimassuoojan voimakkaita vedenlaatumuu-
toksia. Tämän jälkeen on tehty useita toimia ojavesien laadun parantamiseksi 2010-13: 
asfaltin korjauksia ja vahvistuksia, ojaveden pumppausta viemäriin, yhden jätevesike-
räilyaltaan uusiminen, raunavallia vasten ajattujen ylitekasojen raivausta. Veden laatu 
on silti edelleen huono. Veden ravinnepitoisuudet olivat kaikilla havaintokerroilla korkeat 
tai erittäin korkeat 0,5-3,3 mg P/l, 7,2-68 mg N/l, veden elektrolyyttipitoisuus oli ajoittain 
voimakkaasti kohonnut 36-175 mS/m ja vesi hygieenisesti likaantunutta (lämpökestoiset 
kolibakteerit ja alustavien suolistoenterokokit), erittäin niukkahappista tai hapetonta. Ve-
den laadun heikkenemisen syy on yksiselitteisesti kompostialueen suotovesipurkaumat. 

Myös alueen sisällä (Envor Recycling Oy asfaltoitu varastokenttä) hulevedet ovat kuor-
mitteisia.

Envor Biotech oy:n salaojavesiä oli vähän se oli kuitenkin mustaa ja erittäin kiintoainepi-
toista, lähes lietteistä, hygieenisesti likaantunutta: suolistoperäisiä enterokokkeja esiintyi 
erittäin runsaasti. Vesi oli kuin jäteveden puhdistamolle johdettu vesi. Kompostikentän 
vedenpitävä kerros vuotaa ainakin ajoittain ja aiheuttaa kuormitusta pohjaveteen. Kom-
postikentän alapuolinen pohjavesi näyttää olevan kokonaisuudesaan likaantunut.

Myös rakentamattomalla varastoalueella Biomaa 1:38 vesi on todettu kuormitteiseksi. 
Veden hygieeninen laatu on todettu näytteen otosta riippuen lievästi tai voimakkaasti hei-
kentyneeksi. Vedessä oli varsin runsaasti alumiinia 480-545 µg.

Syrjänen Oy:n  kuormitus oli lähinnä sinkki- ja kupari kuormitusta enintään 2,5 kg vuodes-
sa. Kuormitus oli muilta osin vähäistä.
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Vapo Oy
Vapo Oy:ltä tulevissa pintavesissä on korkeita fosforipitoisuuksia 1,1 mg/l ja or-
gaanista ainetta COD (Cr) 100 mg/l. Pintavesien pinen määrän takia kuormitus on 
kuitenkin vähäistä.

Vuoden 2013 aikana pintaojiin aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentämisessä 
päästiin merkittävästi eteenpäin.

Pohjavedet ovat Typpiyhdisteiden osalta Envor Biotehch Oy:n esikäsittelylaitoksen 
kuivatusvesien pitoisuudet olivat aiempiin vuosiin nähden moninkertaisia. Pohjave-
den laatu on äkillisesti  ja voimakkaasti huonontunut. Likaantunut pohjavesi ohja-
taan prosessivedeksi. 
Loimi-Hämeen jätehuollon alueella veden hygieeninen laatu heikkeni syksyllä huo-
mattavasti, muuten laatu parani. 

Tulokset ovat linjassa Rambollin alueen hulevesistä tekemän selvityksen kanssa. 
Edellä esitetystä voidaan yhteenvetona esittää, että kaavassa on tärkeätä olla mää-
räyksiä liittyen pinta- ja pohjavesiin.

4.14 Ympäristön häiriötekijät

Ympäristön merkittävin häiriötekijä on jätteenkäsittelyalue ja jätteitä hyväksikäyttä-
vä teollisuus. Merkittävin ympäristössä tuntuva haitta on haju, jota tulee sekä jät-
teen käsittelystä että biokaasulaitokseen liittyvästä biojätteen kompostoinnista ja 
mädätyksestä. Haju leviää tuulten mukana todennäköisimmin yllä olevan tuuliruu-
sun mukaan, vaikka tuuliruusu esittää tuulien suunnan 50-200 metrin korkeudella. 
Vallitsevat tuulet jakautuvat Envorin suunnasta kaupungintalon ja Citymarketin väli-
selle alueelle, Forssan keskustan suuntaan.  Vuosia on arvuuteltu mistä alueelta tu-
levat hajut ovat peräisin. Envor on myös esittänyt että 99 % laitoksen hajuhaitoista 
aiheutuu kompostiaumoista. Käytännössä kuitenkin myös biojätettä varastoidaan 
ja lastataan autosta ulos ulkotilan luonteisessa alueessa vaikka osin seinän ja ka-
toksen erottamana. Viimeiset tutkimukset ovat vuodelta 2014. Lähin hajusta kärsivä 
kohde on Pikku-Muolaan asuinalue, joka sijaitsee vajaan kahden kilometrin etäi-
syydellä jätekeskuksesta. Forssan kaupungin kaavoitetuilla alueilla hajuhaitat ovat 
levinneet entistä kauemmas. Hajun leviämiseen vaikuttavat monet tekijät, muun 
muassa tuulen nopeus. Kuustossa saakka kuuden kilometrin päässä hajulähteistä 
on ollut kesän 2009 ja 2014 välisenä aikana toistuvia hajuhaittoja. Myös Jokioisten 
keskustan alueelta on tullut hajuhaittoihin liittyviä yhteydenottoja. 

Syntyviä hajuja on mitattu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätehuollon teettämässä 
selvityksessä. Selvityksen on tehnyt  Ilmatieteenlaitokselta Tuomas Laurila & co. 
Selvityksestä käy ilmi että pahin hajulähde on Envorin kompostikentän rasvahapot. 
Selvityksen yhteenveto-osassa esitetään: Tässä raportissa käsitellään Kiimassuon 
Envitech alueen bioperäisestä aineesta muodostuvia kasvihuonekaasuja ja haise-
via yhdisteitä. Emme ole tarkastelleet Vapo Oy:n biopolttoaineiden aumojen pääs-
töjä emmekä liuotinpäästöjä muista Envitech alueen päästöistä. 
Haisevista yhdisteistä keskityttiin rasvahappoihin ja pelkistyneisiin rikkiyhdisteisiin 
(TRS), joiden pitoisuudet ajoittain ylittävät hajukynnyksen. TRS-pitoisuuksia ha-
vaittiin sekä Loimi-Hämeen jätehuollon Oy:n kaatopaikalta että Envor Biotech Oy:n 
kompostikentältä ajautuvassa ilmassa. Hajukynnyksiä ylittäviä suuria pitoisuuksia 
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esiintyi useammin Envor Biotech Oy:n kompostikentän suunnasta. 

Rasvahappojen mittausmenetelmä saatiin käyttöön vasta syksyllä ja mittauksia on 
tehty vasta Envor Biotech Oy:n kompostikentän pohjoisreunalla, jossa on ollut lo-
kakuun alusta mikrometeorologisen vuomittauksen laitteisto (metaani, hiilidioksidi, 
ammoniakki). Varsinkin voihapon pitoisuudet ylittävät hajukynnyksen usein. Kom-
postin alhainen pH ja metaanipäästöt viittaavat siihen että aumojen sisällä olevassa 
happamissa ja hapettomissa olosuhteissa muodostuu rasvahappoja paljon. Tätä 
tukee myös se että emäksisessä ympäristössä syntyvän ammoniakin päästöt ja 
pitoisuudet ovat suhteellisen matalia.

Kompostiaumojen muokkaaminen vähemmän happamaksi ja hapellisten olosuhtei-
den edesauttaminen todennäköisesti vähentäisivät hajupäästöjä, koska se ehkäisisi 
sekä pelkistyneiden rikkiyhdisteiden että rasvahappojen muodostumista.

Menetelmällisistä ja laiteongelmista johtuen haisevien orgaanisten yhdisteiden mit-
taaminen alkoi todenteolla vasta syksyllä. Tulokset aldehyydien ja amniinien osalta 
saadaan myöhemmin. Myös Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n kaatopaikalla tulisi vielä 
tehdä mittauksia.

Envor Biotech Oy:n kompostikentällä tulisi tehdä tutkimus, jossa selvitettäisiin 
mahdollisuutta pienentää haju- ja metaanipäästöjä kompostoinnin käytäntöjä opti-
moimalla. Hajukomponenteista olisi silloin hyvä keskittyä rasvahappoihin ja pelkis-
tyneisiin rikkiyhdisteisiin. 

Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n kaatopaikalta purkautui vuonna 2008 metaania 150 
kuutiota tunnissa ja kompostikentältä kevään 2010 mittausten mukaan 7 kuutiota 
tunnissa. Lokakuun 2010 mittausten mukaan Envor Biotech Oy:n kompostikentältä 
metaanipäästöt olivat 44 kuutiota tunnissa. Hehtaaria kohden metaanipäästö oli 23 
kuutiota tunnissa, mikä on kompostikentälle erittäin suuri päästö. Vapo Oy:n auma-
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kasojen päästöjä ei ole mitattu.

Envorilla on suunniteltu 2010 lopussa, että kalkilla kohotetaan kompostien pHta kal-
kitsemalla.  Kalkitusta on käytetty. Envor on esittänyt että heiltä tulevia hajuhaittoja 
maksimissaan oli vuonna 2009 180 eli noin joka toinen päivä laitos aiheutti haju-
haittaa. Vuoden 2012 aikana haittoja aiheuttavia päiviä oli 110 eli hieman alle joka 
kolmas päivä aiheutui hajuhaittaa. Edellä olevan perusteella voidaan olettaa, että 
kalkitus on vähentänyt päästöjä.

Viimeisimmän tiedon hajujen syntymisestä antaa tutkimusraportti 159/2014 Envor 
Biotech Oy:n haju-, ammoniakki- ja TRS-mittaukset lokakuulta 2014, Nab Labs Oy 
Ambiotica, Marjo Saarinen. Tarkkailua tehdään korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksen mukaisesti kahdesti vuoden 2014 aikana. Tutkimuksesta selviää että laitos 
toimii hyvin ja on lupaehtojen mukainen. Laitoksesta ei aiheudu kohtuuttomia hait-
toja ympäristöön. Sen sijaan biokaasulaitokseen tuleva tavara ja auma aiheuttavat 
merkittäviä haittoja, molempia näistä käsitellään ulkotiloissa tai suoraan ulkoilman 
kanssa kosketuksissa olevissa tiloissa. Ympäristöluvassa ei ole tulevasta tavaras-
ta ja sen varastoinnista esitetty mitään. Selvityksen pohjalta voidaan esittää, että 
tulevan tavaran huomioiminen olisi ollut tarpeen. AVI:n päätöksessä esitetään että 
kompostin saa siirtää ulkoaumoihin vasta kun siitä ei aiheudu hajuhaittoja. Selvitys 
osoittaa että näin ei kuitenkaan ole. Tuleva tavara aiheuttaa 5700, auma 4500 HY/
m3. Luvassa on esitetty laitoksesta tuleva 2000 HY/m2. Laitoksen biosuodattimesta 
tulee 22 HY/m2, biokaasulaitoksen poistosta 40 HY/m2. Biokaasulaitokselle tule-
vasta tavarasta on mitattu myös ympäristöluvan ylittäviä ammoniakkipitoisuuksia 
6,9 mg sekä pelkistyneitä rikkiyhdisteitä DMS 0,139 ppm/m3.

Jälkikypsytyskentän tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa 8.12.2014 mennessä.

Tulokset osoittavat että haitat syntyvät tulevasta tavarasta ja aumoista. Mutta myös 
tuloksista on pääteltävissä, että hajuista voidaan päästä eroon, kunhan kaikki pro-
sessin vaiheet huomioidaan ja tarvittaessa sijoitetaan sisätiloihin. Haittojen mini-
moiminen vaatii toimijan määrätietoisia ratkaisuja. Kaavassa on mahdollista puut-
tua kaikkiin vaiheisiin, myös ulkona tapahtuvaan varastointiin.

Kaiken kaikkiaan edellä esitetystä voidaan sanoa että toiminnat aiheuttavat merkit-
täviä haittoja, jolloin niitä pyritään suunnittelussa ennakoiden ja hyvillä käytännöillä 
rajoittamaan. Onkin tärkeätä, että kaavassa on huomioitu haittojen rajoittaminen.

Kaatopaikka-alue vaikuttaa läjitysalueen kasvillisuuteen ja maisemaan. Aluetta on 
hoidettava kasvillisuuden osalta ja kerättävä syntyviä kaasuja myös alueen sulke-
misen jälkeen vähintäänkin vuosikymmeniä. Mahdollinen suljetun jätealueen jatko-
käyttö toteutetaan erillisin suunnitelmin. Suunitelmat arvioidaan aina tapauskohtai-
sesti.

Jätteenkäsittelyalueen toimintaan liittyvät koneet aiheuttavat Sukulan kylän alueelta 
tulleiden valitusten perusteella melua, joka leviää sitä laajemmalle mitä korkeam-
malle meluava lähde nousee ja jos puustoa ei ole vaimentamassa melua. Osittain 
melun leviämiseen on vaikuttanut Sinipäänsuon turpeenottoon liittyvä puuston pois-
to. 

Jätekeskuksen toiminta aiheuttaa liikennettä. Alueen sisällä liikenneverkon varrella 
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ei ole liikenteestä ja sen melusta häiriintyvää maankäyttöä. Alue aiheuttaa valtakun-
nan liikenneverkkoon lisäliikennettä, joka vaikuttaa teiden lähialueisiin melua lisää-
västi.

Jätealueella ja biokaasulaitoksen alueella asustaa lokkiyhdyskunta, joka likaa esi-
merkiksi keskustan rakennusten kattoja vaikuttaen Tammelassa saakka. Lokit saat-
tavat aiheuttaa myös hygieniaongelman tuodessaan eväät mukanaan kaatopaikalta 
esim. katoille, jossa ne oleilevat. Yhdyskuntajätteen kaatopaikkatoiminta on nykyi-
sellään enää vain puolet alkuperäisestä. Toiminta loppuu kokonaan vuodesta 2016, 
jolloin kaikki yhdyskuntajäte kuljetetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialu-
eelta hyödynnettäväksi muualle. Siitä eteenpäin yhdyskuntajätettä ei enää sijoiteta 
kaatopaikalle ja nykyinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alue suljetaan ja maise-
moidaan. Toiminnan muutosta varten on vireillä ympäristölupahakemus, jossa esite-
tään että jäte välivarastoidaan laajennusalueelle tai varastokentälle ja paalataan 30 
päivässä. Muovipaaleja säilytetään maksimissaan vuosi ja kerrallaan 5000 tonnia. 
Käsiteltävän jätteen määrä on 5000 tonnia vuodessa.

Myös J. Syrjäsen alueella on kierrätysliiketoimintaa, joka näkyy maastoon johdettu-
jen hulevesien päästöinä.

Alueen pohjoispuolella kulkee leveä voimajohtokäytävä. Se aiheuttaa maisemahait-
taa ja rajoittaa maankäyttöä.

Turvetuotanto
Tammelan puolella  Sinipäänsuolla alkaneesta ja 20 vuotta kestävästä turvetuotan-
nosta muodostuva haitta on jyrsimisestä aiheutuva pölyäminen. Näkyvää turvepö-
lyä on havaittavissa 500 metrin päähän turvealueesta, näkymätöntä pienhiukkasia 
sisältävää noin kilometrin päähän. Pölyhaitat ulottuvat jätehuollon alueelle ja jätteitä 
hyödyntävän teollisuuden alueelle. Pölypäiviä on kesän aikana arvioitu olevan noin 
30-50 kappaletta.

Turpeennosto sijoittuu kesäkuukausille, jolloin toiminta on ympärivuorokautista. 
Työstäminen tapahtuu maataloustraktoreilla ja kaivuukalustolla, joista aiheutuu jon-
kin verran meluhaittaa, joka kuitenkin vähenee asumiselle sallitulle tasolle 300 met-
rin matkalla metsä huomioiden. Melupäiviä on kesän aikana arvioitu olevan noin 
30-50 kappaletta. 

Alueen liikennöinti lisääntyy sesongin aikaan, liikennemääriä on noin 140 rekka-
käyntiä kesässä.

Hulevesien hallinnasta aiheutuu maastossa jonkin verran toimenpiteitä altaiden, pa-
tojen ja metsäojien rakentamisen muodossa.

4.15 Sosiaalinen ympäristö

Kaava-alue on nykyisin jäte ja teollisuusympäristöä, jonka ulkopuolella on yhtenäi-
siä metsäalueita. Metsäalueita käytetään metsästykseen sekä marjastukseen ja 
sienestykseen. 

Koirakerholla on agilitytoimintaa sekä kerho- ja saunatilat kaava-alueella Pikku-
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Muolaan eteläpuolella.

Tämän kaava-alueen länsiosasta osayleiskaavassa osoitettua suojavihervyöhy-
kettä pitkin on mahdollista kulkea Forssasta Torronsuon kansallispuistoon, jonne 
Forssasta on matkaa noin viisi kilometriä. Tällä hetkellä maastoon ei ole rakennettu 
kulkureittiä. 

4.16 Sähköverkko

Forssan ja Jokioisten rajan tuntumassa on Forssan Verkkopalvelut Oy:n ja alueen 
pohjoisosassa Fortum Sähkönsiirto Oy:n (nykyisin Caruna Oy) omistamat 110 kV 
voimajohdot.

5 TAVOITTEET

5.1  Yleistavoitteet

Kaavan yleistavoitteena on sovittaa jätehuollon alueen ja jätteitä hyväksikäyttä-
vän teollisuuden pahimmassa tapauksessa huonosti suunniteltuna mahdollisesti 
merkittäviäkin ympäristöhaittoja aiheuttavat toiminnat Kiimassuon kaava-alueelle 
siten, että syntyvät haitat minimoidaan ja toiminta voi jatkossakin sijaita ja laajen-
tua sille varatulle alueelle ilman että lähiympäristöön tulee toiminnasta kestämättö-
miä haittoja. Kaava antaa mahdollisuuden tuulivoiman sovittamiseen jätehuollon ja 
jätteitä hyväksikäyttävän teollisuuden alueiden tuntumaan. Tuulivoimaa rakennet-
taessa on huomioitava alueen muusta toiminnasta tulevat mahdolliset haitat.

5.2 Asuminen

Lähimmät asuinalueet ovat Pikku-Muolaa koillisen suunnalla ja Pispanmäki pohjoi-
sessa. Molemmat sijaitsevat n. 700 metrin etäisyydellä suunnitelluista jätehuoltoon 
varatuista alueista ja jätteitä hyväksikäyttävän teollisuuden aluevarauksista. Tam-
melan Sukulan kyläalueen asutus sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä kaava-alueesta 
etelään. Kaavassa ei laajenneta asumisen alueita jo toteutuneista Pikku-Muolaan 
alueella.

5.3 Elinkeinot ja työpaikat

Kiimassuon alueella on jätekeskus, biokaasulaitos ja voimalaitos sekä näiden lähis-
tölle sopivia toimintoja. Koska alueen toiminnat ovat tilaa vaativia ja varattuihin alu-
eisiin nähden tuottavat suhteellisen vähän työpaikkoja, on Kiimassuon jätehuollon 
alueella noin 135 työpaikkaa. Alueen täyttyessä vastaavalla toiminnalla työpaikat 
tuplaantuvat.

5.4 Kaupalliset ja julkiset palvelut

Alueelle ei kaavoiteta kaupallisia tai julkisia palveluita. 

5.5 Katuverkko
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Jätehuollon alueelle on rakennettu Jokioistentieltä Kiimassuontie. Somerontien ja 
Kiimassuon jätteenkäsittelyalueen välille on osoitettu osayleiskaavassa uusi pää-
katuyhteys, joka on jo toteutettu mutta ei virallisesti käytössä. Muilta osin kaava 
sisältää alueen sisäiset kadut.

5.6 Tekninen huolto ja verkko

Kaavassa otetaan huomioon alueen läpi kulkevat nykyiset teknisen huollon verkostot 
(voimalinjat) ja varaudutaan uusiin (valtakunnalliset ja alueen sisäiset maakaasulinjat).

5.7 Virkistys

Kaavassa osoitetaan maakuntakaavassa osoitettu seudullinen virkistysyhteys Fors-
san keskustan ja Torronsuon kansallispuiston välille. Asemakaavassa huomioidaan 
myös nykyisen agilitytoiminnan alueet ja hulevesien määräyksillä pyritään paranta-
maan alueen olosuhteita.

5.8 Ihmiset

Kaavamääräyksillä pyritään turvallisen ja terveellisen elinympäristön säilymiseen ja 
lisäksi osoitetaan suojavihervyöhykkeitä häiriötä aiheuttavien toimintojen ja muun 
maankäytön väliin. Myöhemmin tehtävin kevyen liikenteen ratkaisuin edistetään tur-
vallisten kulkuyhteyksien muodostamista työpaikkoja tarjoavalle alueelle.

5.9 Luonto

Suojavihervyöhykkeillä otetaan huomioon luontoarvojen säilyttäminen.

5.10 Maisema- ja taajamakuva

Maankäytössä on jo osayleiskaavavaiheessa huolehdittu, että maisemakuvan kan-
nalta tärkeä metsä säilyy peltoalueen ja jätteidenkäsittelyalueen sekä siihen liittyvi-
en teollisuusalueiden välillä. Metsän yläpuolelle nousee tuulivoimaloita, joiden aihe-
uttamat muutokset maisemakuvaan on katsottu mahdollisiksi.

5.11 Muinaisjäännökset
Tuulivoimapuiston teemaosayleiskaavan yhteydessä tehdyn Muinaisjäännösinven-
toinnin pohjalta suunnittelun tavoitteeksi otettiin rajamerkin säilyttäminen. 

6 ASEMAKAAVA 

6.1 Luonnos 01.10.2013. 

13.1.2014 kaupunginhallitus päätti asettaa Kiimassuo asemakaavan nähtäville MRL 
62 §:n mukaista laatimisvaiheen kuulemista varten.
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6.2 Ehdotus ja hyväksyminen
Ehdotus 11.12.14 oli nähtävillä 19.1.-17.2.15. Hyväksymisvaiheessa kaava jaettiin 
kahteen osaan 15.5.15 Kiimassuo asemakaava ja 15.5.15 Kiimassuo tuulivoima-
puisto asemakaava. Kaavat sijoittuvat päällekkäin samalle alueelle. Taustalla näkyy 
himmeämmällä samaan aikaan hyväksyntään valmisteltu osa kaavaa.

6.3 Kokonaismitoitus

Kiimassuon alue on kaavassa 175,0 ha ilman suojavihervyöhykkeitä. Jätteiden 
loppusijoituspaikkoja alueella on 60,4 ha. Jätteitä hyväksi käyttävän teollisuuden 
alueita on kaavassa osoitettu kaiken kaikkiaan noin 80,9 hehtaaria. Tälle alueelle 
on arvioitu syntyvän voimalaitoksia kaksi käyttää biohajoavaa jätettä. Yksi energia-
laitoksen alue 5,1 ha käyttää pääosin puuperäistä polttoainetta. Tuulivoimaloita on 
osoitettu 8,2 ha:n alueelle. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-
ten aluetta on 4,6 ha. Lisäksi alueella on 6,1 ha teollisuutta. Tämän teollisuuden on 
laskettu toteutuvan laitoksina tehokkuudella 0,2. Katualueet on laskettu erikseen, 
niitä on koko alueella yhteensä 9,7 ha.

Naapurissa olevalla Ratasmäen asemakaava-alueella on teollisuusalueita noin 100 
ha, jonka arvioidaan toteutuvan 0,2 tehokkuudella. Arvio perustuu siihen, että Fe-
nestra Oy:n tontti on toteutunut 0.2 tehokkuudella, vaikka kaavassa on tehokkuus 
0.4. Poikkeuksen tästä tekevät alueet, joille sijoittuvat esimerkiksi hajujen estämi-
sen takia laajoja varasto- tai kypsymistiloja vaativat toiminnat.

Tuulivoima osayleiskaavan selvitykset oli jo mallinnettu ympäristöluvan vaatimal-
la tarkkuudella Nord2000 menetelmällä. Selvitysten mukaan tuulivoimapuisto olisi 
mahdollista toteuttaa ainakin Repowerin ja Nordexin tuulivoimalatyypeillä.

Asemakaavan voimaloiden sijoituspaikat ja rajoitukset on määritetty Ramboll Oy:n 
tekemien selvitysten perusteella. Kaavoissa on osoitettu selvityksiin perustuen  me-
lun, varjostuksen ja välkkeen vaikutusalueet sekä osoitettu tuulivoimaloiden pai-
kat ja toteuttamisedellytykset. Asemakaava-alueen tuulivoimalat ovat enintään 100 
metrin (tv100) napakorkeudella. Tuulivoimaloiden suurin lähtömelutaso tarkentui 
selvitysten perusteella arvoon 106 dBA. Yksittäiset tuulivoimalaitokset ovat tee-
mayleiskaavan selvitysten perusteella kooltaan 2,4 - 3,2 MW.   Turbiineille on esi-
tetty kaavassa korkeusrajoitukset, sillä kaavan selvitykset on laadittu vastaavien 
voimaloiden mukaan. 

6.4 Kiimassuo asemakaava määräykset

Yleiset määräykset:
- Alueella oleva toiminta ei saa aiheuttaa Seveso II direktiivin (96/82/EY) mukaista 
suuronnettomuusriskiä. 
- Alue saa muodostaa korkeintaan pelastustoiminnan II-luokan riskialueen. (Pe-
lastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje; Sisäasiainministeriön julkaisut 
21/2012)
- Raaka-aineiden ja tuotteiden, joista saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten 
terveydelle, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, roskaantumista, 
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pölyämistä, hajuhaittaa tai muuta haittaa ympäristölle, on prosessoitava ja varas-
toitava sisätiloissa tai suojattuna ulkotiloissa.
- Toiminta on sijoitettava kiinteistöllä siten, että jätetään riittävät suojaetäisyydet 
ja -alueet sekä toimintojen välille että tontinrajasta. Toiminta ei saa rajoittaa naa-
purikiinteistöjen käyttöä.
- Toimijan on esitettävä lupahakemusasiakirjoissa maanrakennussuunnitelmat.
- Jätevedet viemäröidään niiltä osin, kuin ne täyttävät laadultaan kaavaselostuk-
sessa esitetyt määritelmät, jotka kaupunki on hyväksynyt. Tätä kuormitteisem-
pien jätevesien osalta toimija on velvollinen hoitamaan tarvittavan esikäsittelyn ja 
viivytyksen omalla alueellaan, ellei kaupungin kanssa toisin sovita.
- Tontin liikenne- ja käyttöalueille on muodostettava rakenne, joka estää maape-
rän pilaantumisen.
- Tontista 15% on oltava hulevesien imeytymiseen soveltuvaa aluetta. Puhtaita 
hulevesiä on kerättävä palovesialtaisiin pelastustoimintaan tarvittava määrä.
- Toimijan on esitettävä lupahakemusasiakirjoissa tonteittain hulevesisuunnitel-
ma, joka sisältää tarvittavat kiinteistöittäiset tasausaltaat tai -säiliöt. Suunnitel-
massa on myös osoitettava hulevesille reitit kaupungin osoittamaan yleiseen 
tasausaltaaseen. Tarvittaessa tonttien hulevedet ohjataan muiden tonttien kautta. 
Suunnitelmassa on otettava huomioon tulvavesien kerääminen seuraavasti:
  - Likaiset hulevedet on viemäröitävä, jolloin niiden on täytettävä viemäröitävien 
jätevesien laatuvaatimukset. Likaisia hulevesiä saa syntyä enintään 20%:lta ton-
tin pinta-alasta. Ylimenevä osuus hulevesivirtaamasta on viivytettävä kiinteistöllä. 
Likaisten hulevesien virtaama saa olla enintään 25 l/s/ha x voimakkaasti kuormit-
teisten hulevesien valuma-alue.
  - Lievästi kuormitteiset hulevedet on käsiteltävä paikallisesti kiinteistöittäin. Käsi-
teltyjä sekä puhtaita hulevesiä saa johtaa alueen yleiseen hulevesijärjestelmään. 
Kunkin tontin hulevesien virtaama saa olla enintään 75 l/s/ha x tontin pinta-ala. 
Ylimenevä osuus hulevesivirtaamasta on viivytettävä kiinteistöllä. Maastoon joh-
dettavien hulevesien laatua on seurattava säännöllisesti. 
  - Puhtaat hulevedet voidaan imeyttää maastoon.

T-6
Teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialue.
- Teollisuustoiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto, varastointi ja 
käsittely on sallittu vain sisätiloissa, joista ei saa tulla hajua ulkoilmaan.
- Alueelle saa myös sijoittaa tarvittavan voimalaitoksen.
- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapureille kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melus-
ta, 
tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
- Alueen toiminnan on kestettävä mahdolliset jätteenkäsittelyalueen aiheuttamat hai-
tat.
- Rakennukset on sijoitettava vähintään 6 metrin etäisyydelle viereisen tontin rajasta. 
- Alueelle saa sijoittaa ilman suojausta vain ulkovarastointialueita, joissa materiaalia 
ei saa käsitellä, muokata tai jalostaa. Ulkovarastointialueet on sijoitettava pääkatujen 
puolella umpiseinäisiin katoksiin tai aidattava vähintään 200 cm korkealla umpinaisella 
aidalla. 
- Varastokasojen enimmäiskorkeus saa olla 10 metriä. Toimijan on määritettävä kaso-
jen etäisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten kanssa. Toimijan on tehtävä 
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alueelle pelastussuunnitelma, jossa määritellään varastokasojen korkeudet ja etäisyydet 
eri materiaaleille. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajantasalla.

ET-4
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.
- Alueelle saa rakentaa vedenkäsittelylaitoksen tai tasausaltaan.

EN-2
Energiahuollon korttelialue.
- Alueelle saa rakentaa energiaa tuottavan voimalaitoksen.
- Alueella saa varastoida energian lähteenä käytettävää raaka-ainetta.
- Toiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto, varastointi ja käsit-
tely on sallittu vain sisätiloissa, joista ei saa tulla hajua ulkoilmaan.
- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapurille kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, me-
lusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
- Varastokasojen enimmäiskorkeus saa olla 10 metriä. Toimijan on määritettävä 
kasojen etäisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten kanssa. Toimijan on 
tehtävä alueelle pelastussuunnitelma, jossa määritellään varastokasojen korkeudet 
ja etäisyydet eri materiaaleille. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajantasalla.
- Raaka-aine, joka voi palon yhteydessä lähteä lentämään naapuritontille, on ra-
jattava riittävän korkealla suojaseinämällä.

EJ-1
- Alueelle saa sijoittaa ja rakentaa jätehuollon tarvitsemia laitteita, rakennelmia ja 
rakennuksia. 
- Täyttöalueet on suunniteltava siten, että niiden enimmäiskaltevuus on 1:3 ja laki-
alueiden vähimmäiskaltevuus 1:20. 
- Toimijan on tehtävä jätealueille hulevesisuunnitelmat, joissa otetaan huomioon 
hulevesien hallinta ja viivyttäminen alueilla. Suunnitelmissa on osoitettava alueiden 
sisälle riittävät hulevettä pidättävät alueet, jotka toimivat myös alueiden sulkemisen 
jälkeen.
- Suljetut läjitysalueet on istutettava ja niiden pitää muodostaa maisemoinnin jäl-
keen ympäröivään maastoon sopiva kumpareinen maastonmuoto. Suljetuille alueil-
le saa sijoittaa maisemoinnin jälkeen alueelle soveltuvia rakenteita, joiden sijoituk-
sesta toimijan on esitettävä kokonaissuunnitelma.
- Alueen hajuhaitat on minimoitava kaikin mahdollisin keinoin.

EJT-1
- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapurille kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, 
tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
- Aluetta rakennettaessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota jätteenkäsittelystä aiheutuvi-
en riskien hallintaan.
- Alueen toiminnan on kestettävä mahdolliset jätteenkäsittelyalueen aiheuttamat haitat.
- Rakennukset on sijoitettava vähintään 6 metrin etäisyydelle viereisen tontin rajasta.
- Alueelle ei saa sijoittaa jätteen loppusijoitusta.
- Toiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto, varastointi ja käsittely on
sallittu vain sisätiloissa, joista ei saa tulla hajua ulkoilmaan.
- Varastokasojen enimmäiskorkeus saa olla 10 metriä. Toimijan on määritettävä kasojen
etäisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten kanssa. Toimijan on tehtävä alueelle
pelastussuunnitelma, jossa määritellään varastokasojen korkeudet ja etäisyydet eri 
materiaaleille. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajantasalla.
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EJT-2
Jätteitä hyväksikäyttävän ja lajittelevan teollisuuden korttelialue. 
- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapurille kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, me-
lusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
- Aluetta rakennettaessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota toiminnoista aiheutuvien 
riskien hallintaan.
- Alueen toiminnan on kestettävä mahdolliset jätteenkäsittelyalueen aiheuttamat 
haitat.
- Rakennukset on sijoitettava vähintään 6 metrin etäisyydelle viereisen tontin rajasta.
- Alueelle ei saa sijoittaa jätteen loppusijoitusta.
- Toiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto, varastointi ja käsittely 
on sallittu vain sisätiloissa, joista ei saa tulla hajua ulkoilmaan.
- Varastokasojen enimmäiskorkeus saa olla 10 metriä. Toimijan on määritettävä ka-
sojen etäisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten kanssa. Toimijan on teh-
tävä alueelle pelastussuunnitelma, jossa määritellään varastokasojen korkeudet ja 
etäisyydet eri materiaaleille. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajantasalla.
- Ulkovarastointialueet on sijoitettava pääkatujen puolella umpiseinäisiin katoksiin tai 
aidattava vähintään 200 cm korkealla umpinaisella aidalla.

EV-1
Suojaviheralue. 
- Suunniteltaessa alueen käyttöä on huomioitava jätteenkäsittelyalueilta aiheutuvat
ympäristölliset haittatekijät.
- Alue on hoidettava siten, että maastonmuodot ja kasvillisuus muodostavat suoja-
vyöhykkeen ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen ja muun maankäytön väliin. 
- Maastonmuotoja ei saa muuttaa. Alueen luontainen puu- ja pensaskasvillisuus 
pidetään elinvoimaisena. Avohakkuita ei saa suorittaa. 
- Alueelle on tehtävä metsänhoitosuunnitelma. Alueen metsänhoito perustuu monila-
jiseen eri-ikäiseen puustoon.
- Alueelle voidaan sijoittaa tasausaltaita.

6.5 Kiimassuo tuulivoima-asemakaava määräykset

Yleiset määräykset:
- Alueella oleva toiminta ei saa aiheuttaa Seveso II direktiivin (96/82/EY) mukaista 
suuronnettomuusriskiä. 
- Alue saa muodostaa korkeintaan pelastustoiminnan II-luokan riskialueen. (Pelas-
tustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje; Sisäasiainministeriön julkaisut 21/2012)
- Raaka-aineiden ja tuotteiden, joista saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten ter-
veydelle, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, roskaantumista, pöly-
ämistä, hajuhaittaa tai muuta haittaa ympäristölle, on prosessoitava ja varastoitava 
sisätiloissa tai suojattuna ulkotiloissa.
- Toiminta on sijoitettava kiinteistöllä siten, että jätetään riittävät suojaetäisyydet ja 
-alueet 
sekä toimintojen välille että tontinrajasta. Toiminta ei saa rajoittaa naapurikiinteistöjen 
käyttöä.
- Toimijan on esitettävä lupahakemusasiakirjoissa maanrakennussuunnitelmat.
- Jätevedet viemäröidään niiltä osin, kuin ne täyttävät laadultaan kaavaselostuksessa 
esitetyt määritelmät, jotka kaupunki on hyväksynyt. Tätä kuormitteisempien jätevesien 
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osalta toimija on velvollinen hoitamaan tarvittavan esikäsittelyn ja viivytyksen omalla 
alueellaan, ellei kaupungin kanssa toisin sovita.
- Tontin liikenne- ja käyttöalueille on muodostettava rakenne, joka estää maaperän 
pilaantumisen.
- Tontista 15% on oltava hulevesien imeytymiseen soveltuvaa aluetta. Puhtaita hule-
vesiä on kerättävä palovesialtaisiin pelastustoimintaan tarvittava määrä.
- Toimijan on esitettävä lupahakemusasiakirjoissa tonteittain hulevesisuunnitelma, 
joka sisältää tarvittavat kiinteistöittäiset tasausaltaat tai -säiliöt. Suunnitelmassa on 
myös osoitettava hulevesille reitit kaupungin osoittamaan yleiseen tasausaltaaseen. 
Tarvittaessa tonttien hulevedet ohjataan muiden tonttien kautta. Suunnitelmassa on 
otettava huomioon tulvavesien kerääminen seuraavasti:
  - Likaiset hulevedet on viemäröitävä, jolloin niiden on täytettävä viemäröitävien jäte-
vesien laatuvaatimukset. Likaisia hulevesiä saa syntyä enintään 20%:lta tontin pinta-
alasta. Ylimenevä osuus hulevesivirtaamasta on viivytettävä kiinteistöllä. Likaisten 
hulevesien virtaama saa olla enintään 25 l/s/ha x voimakkaasti kuormitteisten hule-
vesien valuma-alue.
  - Lievästi kuormitteiset hulevedet on käsiteltävä paikallisesti kiinteistöittäin. Käsitelty-
jä sekä puhtaita hulevesiä saa johtaa alueen yleiseen hulevesijärjestelmään. Kunkin 
tontin hulevesien virtaama saa olla enintään 75 l/s/ha x tontin pinta-ala. Ylimenevä 
osuus hulevesivirtaamasta on viivytettävä kiinteistöllä. Maastoon johdettavien hule-
vesien laatua on seurattava säännöllisesti. 
  - Puhtaat hulevedet voidaan imeyttää maastoon.

Edellisten lisäksi tuulivoimaa koskevat yleiset määräykset:
- Tuulivoimalat on sovitettava päämaankäyttöön.
- Tuulivoimaloiden vaikutukset eivät saa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta asumiselle 
tai vapaa-ajanasumiselle, esimerkiksi liiallisen melun, varjostuksen, välkkeen tai vas-
taavan osalta. 
- Tuulivoimala ei saa aiheuttaa vaaraa ympäristölle ja sen muulle toiminnalle. Siipien 
jäätyminen eí saa aiheuttaa vaaraa alueen muulle toiminnalle tai käytölle.
- Tuulivoimaloiden käytön kannalta tarpeelliset siirtojohdot kuten sähköjohdot sijoite-
taan rakennettaville / parannettaville teille tai tiealueille maakaapeleina.
- Tuulivoimaloille on haettava ilmailulain (1194/2009) 165 §:n mukainen lentoestelupa 
ja Finavia Oyj:n vaikutuksesta lennonvarmistuslaitteisiin.
- Toimijan on esitettävä lupahakemusasiakirjoissa selvitykset ja mallinnukset siitä, 
että voimalaitosten ympäristövaikutukset eivät ylitä asemakaavassa esitettyjä. Lisäk-
si tulee esittää palotekninen suunnitelma, jossa osoitetaan että tuulivoimaloiden tur-
vallisuus on riittävä.
- Tuulivoimaloita toteutettaessa on otettava huomioon jätteenkäsittelyalueesta ja tur-
peennostosta tuulivoimaloille aiheutuva pöly ja estettävä vaaratilanteiden syntyminen 
esim. teknisin ratkaisuin.
- Ennen tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämistä on niille haettava puolustus-
voimien (Pääesikunnan) hyväksyntä.

EN-3
Energiahuollon korttelialue.
- Alueelle saa rakentaa yhden tuulivoimalan sillä edellytyksellä, että kyseinen maan-
käyttö on saanut vahvistuksen Tuulivoimapuisto-teemayleiskaavassa. Mikäli tee-
mayleiskaava ei saa lainvoimaa, korttelin 531 EN-3 muuttuu EV-1 -alueeksi, korttelin 
571 EN-3 muuttuu EJT-1 -alueeksi ja korttelin 582 EN-3 muuttuu T-6 -alueeksi.
- Alueella on sallittu tuulivoimalan rakentamisen edellyttämät puuston hakkuut.
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Rakentamisen jälkeen rakentamaton alue istutetaan uudelleen tai alueelle peruste-
taan maastoon sopivia niittyjä tai paistealueita, jotka suosivat monipuolista eliöstöä.
- Tuulivoimalan lähtöäänitaso ei saa ylittää Lwa 106 dB.
- Tuulivoimala ei saa aiheuttaa vaaraa ympäristölle ja sen toiminnalle, eikä sen to-
teuttaminen saa vaikeuttaa puolustusvoimien toimintaa.
- Siipien jäätyminen on estettävä teknisesti.
- Tuulivoimalan värityksen on oltava vaalea ilmailuviranomaisten määräykset huomi-
oiden.
- Tuulivoimaloiden käytön kannalta tarpeelliset siirtojohdot on sijoitettava huoltotei-
den alle maakaapelina. 
- Tuulivoimalan käytön päätyttyä voimala on purettava ja rakennuspaikka ympäris-
töineen on ennallistettava.
- Tuulivoimaloiden vaikutukset asumiselle tai vapaa-ajanasumiselle eivät saa ylittää 
seuraavia arvoja:
+ Melu: Vakituiselle asumiselle tuulivoimalan äänenpainetaso ei saa ylittää A-paino-
tetun ekvivalenttiasoa (LAeq) 45 dB päiväaikaan ja 40 dB yöaikaan. Vapaa-ajana-
sumiselle äänenpainetaso ei saa ylittää päiväaikaan A-painotetun ekvivalenttiasoa 
(LAeq) 40 dB ja yöaikaan 35 dB. Yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita 
ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Mikäli tuulivoimalan 
äänen spektri sisältää melulle häiriintyvässä kohteessa tonaalisia tai kapeakaistaisia 
taajuuskomponentteja tai ääni on impulssimaista tai selvästi amplitudimoduloitua, 
tulee laskenta- tai mittaustulokseen lisätä 5 dB raja-arvoon verrattaessa. Hakijan 
on selvitettävä ettei sosiaali- ja terveysministeriän asetuksessa  asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asantuntijoiden päte-
vyysvaatimuksista (asetus annettu 23.4.2015) annetut toimenpiderajat ylity. (Liite 12 
kaavaselostuksessa)
+ Välkkeen ja varjostuksen aiheuttama vaikutus ei saa ylittää asumiselle, vapaaa-
janasumiselle tai virkistykselle 8 tuntia vuodessa tai 30 minuuttia vuorokaudessa.

EV-1
Suojaviheralue. 
- Suunniteltaessa alueen käyttöä on huomioitava jätteenkäsittelyalueilta aiheutuvat
ympäristölliset haittatekijät.
- Alue on hoidettava siten, että maastonmuodot ja kasvillisuus muodostavat suoja-
vyöhykkeen ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen ja muun maankäytön väliin. 
- Maastonmuotoja ei saa muuttaa. Alueen luontainen puu- ja pensaskasvillisuus 
pidetään elinvoimaisena. Avohakkuita ei saa suorittaa. 
- Alueelle on tehtävä metsänhoitosuunnitelma. Alueen metsänhoito perustuu monila-
jiseen eri-ikäiseen puustoon.
- Alueelle voidaan sijoittaa tasausaltaita.

EJT-1
- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapurille kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, 
tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
- Aluetta rakennettaessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota jätteenkäsittelystä aiheutuvi-
en riskien hallintaan.
- Alueen toiminnan on kestettävä mahdolliset jätteenkäsittelyalueen aiheuttamat haitat.
- Rakennukset on sijoitettava vähintään 6 metrin etäisyydelle viereisen tontin rajasta.
- Alueelle ei saa sijoittaa jätteen loppusijoitusta.
- Toiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto, varastointi ja käsittely on
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sallittu vain sisätiloissa, joista ei saa tulla hajua ulkoilmaan.
- Varastokasojen enimmäiskorkeus saa olla 10 metriä. Toimijan on määritettävä kasojen
etäisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten kanssa. Toimijan on tehtävä alueelle
pelastussuunnitelma, jossa määritellään varastokasojen korkeudet ja etäisyydet eri 
materiaaleille. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajantasalla.

T-6
Teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialue.
- Teollisuustoiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto, varastointi ja 
käsittely on sallittu vain sisätiloissa, joista ei saa tulla hajua ulkoilmaan.
- Alueelle saa myös sijoittaa tarvittavan voimalaitoksen.
- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapureille kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, 
tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
- Alueen toiminnan on kestettävä mahdolliset jätteenkäsittelyalueen aiheuttamat haitat.
- Rakennukset on sijoitettava vähintään 6 metrin etäisyydelle viereisen tontin rajasta. 
- Alueelle saa sijoittaa ilman suojausta vain ulkovarastointialueita, joissa materiaalia ei saa 
käsitellä, muokata tai jalostaa. Ulkovarastointialueet on sijoitettava pääkatujen puolella 
umpiseinäisiin katoksiin tai aidattava vähintään 200 cm korkealla umpinaisella aidalla. 
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- Varastokasojen enimmäiskorkeus saa olla 10 metriä. Toimijan on määritettävä kaso-
jen 
etäisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten kanssa. Toimijan on tehtävä alueel-
le 
pelastussuunnitelma, jossa määritellään varastokasojen korkeudet ja etäisyydet eri 
materiaaleille. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajantasalla.

7 KAAVAN VAIKUTUKSET

7.1 Vaikutukset maisemaan

Merkittävin maisemallinen suojavyöhyke on peltoalueen ja moreeniselänteen väli-
nen metsäinen rinne ja rinteen yläosan reuna-alue, joka on osoitettu osayleiskaavan 
maisemaselvityksessä suojavyöhykkeeksi. Tämä suojavyöhyke on osoitettu EV-alu-
eeksi. Vyöhykkeen suojaavuuden edellytys on, että sillä kasvavaa metsää ei hakata. 
Osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu asemakaava-alueen ympärille suojaviher-
alue, jolle on asetettu myös maisemansuojelun kannalta tärkeitä määräyksiä mm. 
puuston käsittelyyn liittyen. EV-vyöhykkeelle on tehty osayleiskaavan yhteydessä 
erillinen metsänhoitosuunnitelma. Asemakaavassa toistetaan osayleiskaavan mää-
räykset näiltä osin.

Tuulivoimaloiden sijainti moreeniselänteellä nostaa tuulivoimalat Loimijoen laak-
soon nähden esille. Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa pysyvästi Loimijoen 
laakson maisemakuvaa. Tuulivoimalaitoksen näkyvyyteen vaikuttavat ilman selkeys 
ja valo-olosuhteet sekä ympäröivän maisematilan ominaisuuksiin liittyvät tekijät, ku-
ten maaston, kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus. Lisäksi näky-
vyyteen vaikuttavat voimalan ulkomuotoon, kuten korkeuteen ja rakenteiden kokoon 
sekä väritykseen liittyvät tekijät. Voimaloiden lukumäärä ja sijainti, useamman voi-
malan ryhmissä ryhmän laajuus ja peittävyys näkökentässä vaikuttavat oleellisesti 
voimaloiden näkyvyyteen.

Yleistäen voi todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa 5–10 ki-
lometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä korostaa. 15–20 
kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteel-
lisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä pyörivien 
roottorien lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä ns. vilkkumisefekti korostaa 
tuulivoimaloiden näkyvyyttä. (sivu 10, Suomen Ympäristö 5/ 2006  - Tuulivoimalat ja 
maisema   Ympäristöministeriö)

Tuulivoimaloita voidaan yrittää sopeuttaa taustaväreihin, mutta osin lentotoimintaan 
liittyvien	määräysten	mukaan	tornien	tulee	erottua.	Trafi	on	osaltaan	tuulivoimaloista	
antamassaan lentoestelupapäätöksessä velvoittanut tornien ja lapojen väriksi valkoi-
sen. Putkitornisten tuulivoimaloiden väritys onkin valtakunnallisesti vakiintunut juuri 
harmahtavan valkoiseksi. Voimalat nähdään useimmiten vaaleaa taustaa kuten tai-
vasta vasten ja harmahtava sävy tasoittaa kontrastisuutta ja sopeutuu eri valaistus- 
ja sääolosuhteisiin. Lentoestemerkinnät valot ovat vilkkuvia ja väriltään valkoisia. 
Tämä valo on toiminnassa myös päiväaikaan. Lisäksi torneissa on yöaikaan päällä 
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pienitehoiset B-tyypin valot, joiden väri on punainen ja valosignaali jatkuva. Mahdol-
liset päivämerkintä maalaukset sijoittuvat voimalan lapojen kärkeen, joihin maala-
taan kolme kahdeksan metriä leveää punaista raitaa kahdeksan metrin välein. 

7.2 Vaikutukset kulttuuriperintöön

Alueella ei ole kulttuurihistoriallisia arvoja, joten kaavalla ei ole vaikutuksia niihin.

7.3 Vaikutukset luonnonoloihin

Alueella ei ole Natura- tai luonnonsuojelualueita. Suurin osa muista pienialaisista 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista jää rakennettavien alu-
eiden alle.

Uuden maankäytön myötä kuntien raja-alueella sijaitseva laaja yhtenäinen metsä-
alue pirstoutuu, ja pohjoisosan yhteydet etelään kaventuvat merkittävästi. Alueen 
länsiosassa säilyy pohjois-eteläsuuntainen metsäinen yhteys EV -alueena. Kaava 
muuttaa merkittävästi alueen luonnonoloja. Metsäalue muuttuu rakennetuksi alu-
eeksi. Alueella ei kuitenkaan ole sellaisia luonnonsuojeluarvoja, joiden takia maan-
käyttöä ei voisi toteuttaa.
Jätteen loppusijoituspaikalla luonnonoloja muuttavat ja käyttöä rajaavat vaikutuk-
set ovat pysyviä. Jätteiden loppusijoituspaikoille jää velvoite pitää eristekerrosten 
materiaalit kunnossa, mikä tarkoittaa syväjuuristen puiden poistamista alueelta sen 
jälkeen, kun alue on suljettu.

Linnut
Suunnitellun tuulivoimapuistoalueen pesimälinnusto kartoitettiin Suomen Luonto-
tieto Oy:n toimesta 4.4.–26.6.2011 välisenä aikana (Voimavapriikki Oy:n Forssan 
tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 
2011. Suomen Luontotieto Oy 12/2011; Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuisto-
hankkeen ympäristöselvitykset. Pesimälinnustoselvitys 2011. Suomen Luontotieto 
Oy 14/2011; Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. 
Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 23/2011). Lin-
nuston arviointia täydennettiin Natura 2000 -arvioinnin yhteydessä keväällä 2012. 
(Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Natura-
arvion täydennys. Laulujoutsenen, hanhien ja kurjen kevätmuuton seurantaselvitys 
2012. Suomen Luontotieto Oy 8/2012). 

Yleisesti tuulivoimaloiden vaikutukset lintuihin ja linnustoon voidaan jakaa kolmeen 
pääluokkaan, joiden vaikutusmekanismit ovat erilaiset. Nämä vaikutusluokat ovat:
1. Tuulivoimapuiston rakentamisen aiheuttamien elinympäristömuutosten vaikutuk-
set alueen linnustoon 
2. Tuulivoimapuiston aiheuttamat häiriö- ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruo-
kailualueilla, niiden välisillä yhdyskäytävillä sekä muuttoreiteillä. 
3. Tuulivoimapuiston aiheuttama törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset alueen lin-
nustoon ja lintupopulaatioihin

Näistä yhteenvetona voidaan todeta: Forssa-Jokioinen-Tammela alueella lintujen 
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muuttoa ohjaavia johtolinjoja ovat erityisesti keväällä tuulivoimapuiston länsipuolel-
la virtaava Loimijoki ja sen ympäryspellot, Torronsuo-Talpianjärvi sekä hankealueen 
kaakkoispuolella sijaitsevat Kalliojärven peltoalueet. Torronsuon alue lähiympäris-
töineen on perinteinen metsähanhien kevätmuutonaikainen levähdysalue. Nykyisin 
alueella levähtää enimmillään muutamia satoja metsähanhia, jotka kuitenkin Tor-
ronsuon sijaan viihtyvät enimmäkseen viljellyillä peltoaukeilla, kuten Kalliojärven 
alueella. 

Kevätmuuton kannalta huomionarvoisin laji on kurki, sillä suunnittelualueen etelä-
puoleinen Torronsuon alue on merkittävä kurkien kevätmuutonaikainen levähdys-
alue. Kurkien keväinen muuttoreitti kulkee tavallisesti lounaisen Suomen yli. Tuulet 
vaikuttavat usein voimakkaasti kurkien muuttoreitteihin, minkä takia niissä voi esiin-
tyä voimakasta vuosien ja päivien välistä vaihtelua. Muuttosään ollessa edullinen 
kurjet jatkavat usein matkaansa tuulivoimapustoalueen yli, eivätkä pysähdy lainkaan 
Torronsuon alueella. Myöhään iltapäivällä tai illalla alueelle saapuvat muuttoparvet 
sen sijaan lähes poikkeuksetta pysähtyvät alueelle yöpymään, ja tämä havaittiin 
myös kevään 2011 seurannassa. Alueelle yöpymään jääneet kurjet jatkoivat muut-
toaan heti seuraavana aamuna. Nämä parvet ottivat korkeutta Torronsuon päällä ja 
suurin osa näistä parvista kulki suunnittelualueen kautta. Päämuuttopäivinä kurkien 
muuttoreitti kulki Torronsuon itäreunassa tai idempänä ja nämä linnut eivät kulke-
neet suunnittelualueen kautta. Suurin osa alueen yli muuttaneista kurjista muutti 
selkeästi törmäysriskirajan yläpuolella. Toisaalta osa Torronsuolta lähteneistä lin-
nuista oli vielä suunnittelualueen kohdilla törmäysriskialueella. 

Edellä esistetystä kohdista teollisuusalueen rakentamisen kohdalla pätee: 
1. Teollisuusalueen rakentamisen aiheuttamien elinympäristömuutosten vaikutuk-
set alueen linnustoon 
2. Teollisuusalueen aiheuttamat häiriövaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueil-
la, niiden välisillä yhdyskäytävillä sekä muuttoreiteillä. 

Linnustovaikutuksia voi aiheutua myös lintujen yleisen häiriintymisen ja estevaiku-
tusten kautta. Ne voivat osaltaan muuttaa lintujen vakiintuneita käyttäytymismalle-
ja teollisuus- ja tuulivoimaloiden alueella ja lähiympäristössä. Linnut voivat siirtyä 
kauemmas. Tämä vähentää linnuille soveltuvien ruokailu- tai lisääntymisalueiden 
määrää. Rakentamisen voidaan olettaa aiheuttavan ensisijaisesti reuna-alueilla 
pesivien lajien runsastumisena sekä toisaalta yhtenäisiä metsä- ja erämaa-alueita 
suosivien lajien taantumisena. 

Alttiita törmäyksille tuulivoimaloiden lapojen kanssa ovat hankealueella pesivistä 
lajeista usein soidintaan puiden latvojen yläpuolella lentävä lehtokurppa sekä Tor-
ronsuo-Talpianjärvi alueella pesivät ja siellä liikkuvat kurjet, jotka voivat ravinnon-
hankintamatkallaan lentää tuulivoimaloiden toimintakorkeuksilla.

Osa alueen toiminnoista lisää lintujen määrää. Kiimassuon jätehuollon ja biokaasulaitok-
sen alueella on runsaasti lintuja, lähinnä lokkeja, jotka lentävät päivittäin Forssan kau-
punkiin tai Tammelan järvialueille. Lokkien määrät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. 
Keväällä muuton aikana kannan määrä kasvaa ja vesialueiden vapauduttua jääpeittees-
tä ja pesinnän alettua määrät pienenevät. Lokit liikkuvat yöpymisalueiden ja Kiimassuon 
jätteiden käsittelyalueen välillä aamuin siirtyen alueella ja iltaisin pois. Lisäklsi varislinnut 
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(korppi, varis, naakka ja harakka) pesivät laajalla alueella Kiimassuon jätehuoltoalueen 
ympäristössä. 

Luonnon kannalta lokkien ja varislintujen lisääntyminen on vaikuttanut muiden lintu-
lajien elämään. Pesimäaikana lokit voivat syödä muiden lintujen poikasia ja ryövätä 
pesiä. Varislinnut toimivat samoin. Paikalliset ornitologit ovat epäilleet, että mm. Tor-
ronsuolla muutamat lintulajit ovat kärsineet, kun varislinnut ovat rosvonneet pesiä, 
ja ainakin yksi laji on kokonaan hävinnyt alueelta. 

7.4 Vaikutukset pohjavesialueisiin ja pintavesiin

Alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Kiimassuon alueen osalta ympäristöluvissa 
edellytetään sadevesien viemäröintiä lukuun ottamatta Syrjäsen aluetta, jolta on lupa 
osin päästää puhtaita hulevesiä maastoon. Silti viemäröidyksi tarkoitetulta alueelta tu-
levat päästöt näkyvät pintavesissä. Alueen pintavedet laskevat ojia pitkin Loimijokeen, 
johon asti vaikutukset näin ollen kantautuvat. Kyse on hulevesien hallinnasta ja käsittely-
alueiden pohjarakenteiden vaurioista tai riittämättömästä tiiviydestä. Alueen rakentami-
nen vaikuttaa pohjavesien korkeuksiin. 

Varsinaisten jätteenkäsittelytoimintojen (jätekeskus ja kompostointilaitos) alueilta 
kerätään suoto- ym. vedet nykyisin tasausaltaisiin. Vedet esikäsitellään jätehuol-
toalueella ennen niiden johtamista kaupungin viemäriverkkoon ja edelleen jäteve-
denpuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet johdetaan Loimijokeen. Vesienkäsittelystä 
on määrätty toimijoiden ympäristöluvissa. Forssan jätehuoltoalueelta aiheutuu suo-
tovesikuormitusta pintavesiin alueen vesien keräämisestä huolimatta Tammelan ja 
Jokoioisten suuntaan.

Osalle alueen toimijoista on annettu lupa piha-alueiden sadevesien johtamiseen 
maastoon, tai ympäristöluvassa sadevesien osalta ei ole annettu lainkaan määräystä 
tai määräys on epäselvä. Nämä toimijat on kuvattu seuraavan sivun taulukossa (2).

Teollisuusalueen sadevedet on tarkoitus ohjata maastoon, jolloin maankäytöllä ei 
ole merkittävää vaikutusta näiltä osin pohjaveden pinnan tasoon.

7.5 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja -ympäristöön

Kiimassuon alueella on merkittävät rakennetut alueet 62,6 ha, joilla ympäristö on 
jo muuttunut kun metsäalue on rakennettu jätekeskus- ja teollisuusalueeksi. Uusi 
maankäyttö, jota on kaavassa osoitettu 112,3 ha laajentaa merkittävästi muuttuvaa 
aluetta. Maankäyttö rajoittaa haja-asutusluonteisen rakentamisen lisäämistä ja kyli-
en laajentamista Kiimassuon suuntaan.

Tutkimusten mukaan jäte- ja teollisuusalueelta nykyään tuleva merkittävin hait-
ta liittyy kompostointiin ja sekajätteen loppusijoitukseen liittyvään hajuun. Hajuun 
voidaan vaikuttaa vaatimalla rakennuslupien ja ympäristölupien yhteydessä koh-
tuutonta haittaa aiheuttavien toimintojen sijoittamista sisätiloihin. Haittoja voidaan 
minimoida huomioimalla ennakoiden suunnittelussa haittojen minimointi, myös käy-
täntöjä voidaan kehittää.
 Alueelta tulee myös maastoon purkautuviin ojiin päästöjä, joiden minimointiin vaa-
timalla rakennuslupien ja ympäristölupien yhteydessä suunnitelmat hulevesille ja 
huomioimalla myös talven ja rankkasateiden  vaikutukset. Hulevesien huomioimi-
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sesta on myös uusi pykälä 103 e maankäyttö- ja rakennuslaissa, jonka mukaisesti 
kaavaan on sisällytetty hulevesiin liittyviä määräyksiä. 

Hyvillä käytännöillä ja suunnittelulla päästöjä voidaan merkittävästi pienentää. Mah-
dolliset kaavan mukaisen olemassa olevan ja uuden maankäytön haitat kohdistuvat 
suurimmaksi osaksi Pikku-Muolaan asuinalueelle mutta myös asemakaavoitetun 
Forssan alueelle ja Jokioisten keskustaan. Näille alueille EJ-alueelta (jätteenkäsit-
telyalue) on noin 800-6200 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten, Pöyry Environment Oy, jä-
tehuollon alueesta esitetään seuraavaa: 
Jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely ovat toimintoja, joista materiaalien luon-
teen vuoksi aiheutuu tyyppillisesti erilaisia ympäristöhaittoja toimintoalueen lähiym-
päristöön. Jätteiden laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely ovat aina 
ympäristöluvanvaraisia toimintoja (ympäristönsuojelulaki 86/2000 §28). Toiminnan 
ympäristövaikutuksia, päästöjä (mukaan lukien haju ja melu) ja niiden hallintaa sekä 
toiminnasta aiheutuvia muita haittoja säädellään ensisijaisesti ympäristöluvassa 
asetettavien toimintaa ja sen järjestämistä koskevien ehtojen mukaisesti. Ympäris-
töluvan noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain mukainen lupaviranomainen, 
joka laajamittaisten jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintojen osalta on yleensä 
alueellinen ympäristökeskus. Tämän tyyppiseen toimintaan liittyviä häiriöpäästöjä 
ovat haju- ja melupäästöt, pöly sekä mahdollisesti roskaantuminen ja haittaeläin-
ten aiheuttamat haitat. Myös Kiimassuon EnviTec-alueen nykyisistä toiminnoista 
aiheutuu ympäristöön haittoja, joista merkittävimpänä Forssassa on koettu haju. 
Haju tuntuu voimakkaimpana lähiympäristössä, mutta se tuntuu usein voimakkaana 
myös mm. Forssan keskustan tiheästi asutuilla alueilla.

Biojätettä sisältävät jätejakeet (erilliskerätty biojäte sekä biojaetta sisältävä yhdys-
kuntajäte) itsessään aiheuttavat hajua. Useissa biojaetta käsittelevissä prosesseis-
sa syntyy myös hajukaasuja, osin varsin suurinakin pitoisuuksina. Haju laimenee 
sekoittuessaan ulkoilmaan. Laimeneminen riippuu havaintopaikan etäisyydestä 
päästölähteeseen mutta lisäksi merkittävässä määrin sekoittumisolosuhteista (sää-
tila, päästökorkeus, päästölähteen ja havaintopaikan välinen maasto jne.) Tyypil-
lisesti hajuyhdisteet liikkuvat matalimpia maastonkohtia myöten, esimerkiksi joki-
laaksoja tai muita painaumia pitkin. Tästä syystä hajun voimakkuus eri suunnilla 
hajulähteen ympäristössä voi vaihdella suuresti lyhyelläkin matkalla, eikä se ole 
suoraan riippuvainen etäisyydestä hajulähteeseen. Prosessista riippuen on käytet-
tävissä erilaisia teknisiä keinoja hajukaasujen hallintaan. Hajuja aiheuttavien toi-
mintojen suorittaminen sisätiloissa helpottaa hajupäästöjen keräämistä ja hallintaa. 
Käsittelylaitoksille ja eri prosessilaitteistojen yhteyteen on saatavissa erilaisia haju-
kaasujen poistolaitteistoja.

Hajuvaikutuksiin voidaan ottaa kantaa myös kaavoituksellisesti siten, että asetetaan 
kaavalla vaatimus, ettei alueelta saa aiheutua häiritseviä hajupäästöjä ympäristöön. 
Tällöin kaavassa esitetyt määräykset tulee ottaa huomioon myönnettäessä raken-
nus- ja/tai ympäristölupaa uudelle toiminnalle tai ympäristölupaa uusittaessa.

EnviTec-alueelta aiheutuu nykytilanteessa ajoittain huomattavaa hajuhaittaa. Haju 
tuntuu voimakkaana mm. Forssan kaupungin keskusta-alueella, yli 5 km:n etäisyy-
dellä. Hajun pääasiallinen lähde on biojätteiden kompostointi, jota harjoittaa Envor 
Biotech Oy (ent. Etelä-Suomen Multaravinne oy). Vähäisempiä hajupäästöjä voi tulla 
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mm. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteen loppusijoitusalueelta. Pääasiallinen syy on 
yhdyskuntajätteen seassa oleva lajittelematon biologisperäinen jäte, joka hajoaa pen-
kassa osin hapettomissa olosuhteissa. Molemmilla toimijoilla on ympäristöluvat, joiden 
ehdoissa on asetettu rajoituksia hajupäästöille sekä määräyksiä teknisistä keinoista, joilla 
hajut on hallittava. Hajuihin liittyvät lupaehdot on esitetty seuraavien sivujen 62-65 tau-
lukoissa. Koska alueelta on aiheutunut toistuvasti hajuhaittaa, vaikuttaa ilmeiseltä, että 
ympäristöluvissa asetettuja ehtoja ei alueen toiminnoissa kaikilta osin ole saavutettu. 

Seurantavelvoitteita on lisätty korkeimman hallinto-oikeuden päästösten mukaisesti 
vuonna 2014. Kuten seurantaraportista näkyy (katso tarkemmin kohta 4.14) hajuhait-
tojen kannalta merkittävimmät toiminnat ovat ulkoilmaan yhteydessä oleva hajua aihe-
uttavan materiaalin käsittely. Prosessin alkuvaiheessa hajua aiheuttava jäte on aina-
kin osittain ulkotilassa ja avoaumoissa käsittelyn jälkeen. Molemmista tulee yli tuplasti 
enemmän hajujaittoja kuin laitoksesta on ympäristöluvassa sallittu. Itse laitoksesta ei 
tule merkittävästi hajuhaittoja.

Ympäristölupaehtojen noudattamista tulisi alueella valvoa ja ympäristöluvan sisältöä 
miettiä todellisten paikalla toteutettavien käytäntöjen pohjalta selvästi nykyistä parem-
min, jotta haitat saadaan hallintaan. Nykyiset, ajoittain erittäin voimakkaat haittavaiku-
tukset ovat niin vakavia, että riittäviä suojaetäisyyksiä niiden aiheuttaman haitan eh-
käisemiseksi ei ole mahdollista toteuttaa (vrt. haju häiritsevää jopa yli 5 km etäisyydellä). 
Lupaehtojen vastaiseen, oletettavasti poikkeustilanteista johtuvaan voimakkaaseenkin 
häiriöön tai haittaan tulisi löytää ratkaisu toiminnanharjoittajan ja ympäristölupaa val-
vovan viranomaisen yhteistyönä. Kaavassa esitetään että kohtuutonta haittaa ei saa 
aiheuttaa.

Uusi maankäyttö luo työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia Forssan seudulle. Samalla 
kuitenkin alueiden maankäyttö on ratkaistu pitkälle tulevaisuuteen, kun jätehuollon alu-
eella on velvoite myös toiminnan loputtua alueiden hoitoon siten, että se pysyy vapaana  
syväjuurisista puista. Myös aikaa myöten syntyviä kaasuja on kerättävä alueelta.

Ottaen huomioon osayleiskaavaluonnoksessa osoitetut suojavyöhykkeet ja mahdolli-
sesti melua aiheuttavien toimintojen sijainti, ei asemakaava-alueen toimijoiden aiheutta-
masta melusta arvioida aiheutuvan haittaa asutukselle.

Haittaeläimet ovat leimallisesti jätehuoltotoimintoihin liittyvä ongelma, josta pyritään ny-
kyaikaisten jätteenkäsittelyprosessien avulla pääsemään eroon. Loimi-Hämeen Jäte-
huolto Oy:n ympäristöluvassa on määrätty, että eläinhaittoja on torjuttava tehokkaasti 
(lupaehto A.9). Jätteiden loppusijoitusalueilla tulee soveltaa jatkuvaa peittoa. Jätteiden 
peittämisestä on määritelty ympäristöluvassa.
 
Lokkiongelma on laajentunut myös biokaasulaitoksen ongelmaksi. Laitoksen ympäris-
töluvassa ei ole ehtoa haittaeläimistä ja niiden ehkäisystä. Ympäristölupaehtoihin  tulisi 
ottaa tämä huomioon. Haittaeläinten esiintymistä voidaan rajoittaa ennen kaikkea huo-
lehtimalla mahdollisimman tehokkaasti siitä, ettei niitä houkuttelevia ruuaksi kelpaavia 
aineksia ole avoimesti saatavilla. Tähän pyritään kaavassa esittämällä että kuormaus ja 
välivarastointi sijoitetaan sisätiloihin. 
 
Alueella toimii laitoksia, jotka osana toimintaansa käsittelevät palovaarallisia tai räjähtä-
viä aineita. Palo- ja räjähdysvaaran sekä muun onnettomuusvaaran arviointi on suoritet-
tava laitoskohtaisesti. Todellinen onnettomuusriski ja sen ehkäisemiseksi sekä mahdol-
listen seurausten lieventämiseksi tarpeelliset toimenpiteet voidaan määrittää ainoastaan 
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perusteellisen teknisen riskiselvityksen perusteella. 

Ympäristöriskejä aiheuttavilta toiminnoilta vaaditaan tyypillisesti ympäristöluvan ehtona 
laadittavaksi ympäristöriskiselvitys tai ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. Erityistä 
vaaraa aiheuttavien laitosten on lisäksi suoritettava riskinarviointeja yllä mainittujen ke-
mikaalilaitosten turvallisuutta säätelevien säädösten mukaisesti. Kiimassuon Envitech-
alueella nykyisten toimijoiden ympäristölupien yhteydessä on riskiselvityksiä vaadittu mm. 
seuraavasti:  Biokaasulaitoksen luvassa on vaadittu laadittavaksi ja pidettäväksi ajan ta-
salla suunnitelma ympäristövahinkojen torjumiseksi (lupaehto 17, suunnitelma toimitettava 
tiedoksi Forssan ympäristöviranomaisella ja Hämeen ympäristökeskukselle suunnitelmaa 
päivitetään (tilanne 7.12.2014).  Ekoport Turku Oy:n diesellaitoksen ympäristölupa edel-
lyttää riskinarvion suorittamista viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. 
Riskinarvioon tulee liittää ympäristövahinkojen toimintasuunnitelma. Riskinarvio on toimi-
tettava Forssan ympäristö- ja terveysviranomaisille sekä Hämeen ympäristökeskukselle.

Alueella toimii laitoksia, jotka varastoivat polttoaineitaan ulkotiloissa. Kiinteän polttoai-
neen (turve, hake, risut) avoaumaukseen liittyy tiettyjä paloturvallisuusriskejä. Ensisijai-
sesti toiminnan harjoittajan tulee hallita riskit tapauksittain pelastuslainsäädännön mu-
kaisesti. Aluepalon vaara voidaan estää teknisin ja toiminnallisin keinoin, kuten riittävin 
suojaetäisyyksin, joissa otetaan huomioon varastokasan korkeus, laajuus sekä korko-
asema suhteessa ympäristöön. Vaihtoehtoisesti voidaan osoittaa muuri- tai seinämära-
kenteita, jotka estävät palon leviämisen ympäristöön.

Suojavihervyöhykkeillä on mahdollista jokamiehen oikeuksin tapahtuva liikkuminen. 
Jäävaara on minimoitu kaavassa velvoittamalla varustamaan voimalat jäänestolla tekni-
sesti esim. siipiä lämmittämällä. 

Tuulivoimaloiden lähellä vakituisen asumisen ja loma-asumisen rakentamista rajoittavat 
voimaloiden aiheuttama melu ja välkyntä. Melu ja välkyntä ulottuvat haitallisissa määrin 
usean sadan metrin päähän voimalasta. Erityisesti alueen reunoilla olevat tuulivoimalat 
vaikeuttavat mahdollisen haja-asutusluonteisen rakentamisen lisäämistä ja kylien ke-
hittämistä. Osittain vaikutus kohdistuu myös naapurikunnan (Jokioisten) alueelle, jossa 
tulisi melualueella rajoittaa rakentamista. 

Tutkittujen tuulivoimaloiden valmistaja on esittänyt että Ympäristöministeriön oppaan 
mukaan melutasoon lisättävää 5 dB melun amplitudimoduloituneisuuden, impulssimai-
suusen tai kapeakaistaistaisuuden häiritsevyyskorjausta ei tarvitse tehdä. Tuulivoima-
laitokset eivät aiheuta merkittävää kapeakaistaista melua ja kun melun kapeakaistainen 
luonne tyypillisesti vielä vähenee etäisyyden kasvaessa melulähteestä kuuntelupistee-
seen, ei tuulivoimamelun arvioida olevan kapeakaistaista tarkastelluilla (satojen metrien) 
etäisyyksillä. Jos edellä olevasta poiketen 5dB:n lisäys täytyy tehdä toteutettavalle voi-
malalle on sen sisällyttävä kaavassa annettuun maksimiarvoon. 

Tuulivoimaloiden, jätteitä hyväksikäyttävien teollisuusalueiden ja jätteenkäsittelyaluei-
den toimintojen melu ei ulotu kaavan mukaan toteutettuna melun ohjearvot ylittävänä 
asuinalueelle. 

Asemakaavan yhteydessä Ramboll on tarkastellut Forssan alueella sijaitsevien neljän 
tuulivoimalan meluvaikutukset. Tuulivoimaloiden meluvaikutuksia arvioitiin melun las-
kentamallin avulla. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.0 –melulaskentaohjelmalla 
ja siihen sisältyvää Nord2000-melulaskentamallia käyttäen. SoundPlan –melulaskenta-
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ohjelmistosta saa lisätietoa www.soundplan.eu internet-sivustolta. Välkemallinnuksen 
osalta suunnitellun tuulivoimalan ympäristöönsä aiheuttaman ns. vilkkuvan varjostuksen 
esiintymisalue ja esiintymistiheys laskettiin EMD WindPRO 2.8 -ohjelman Shadow -mo-
duulilla, joka laskee kuinka usein ja minkälaisina jaksoina tietty kohde on tuulivoimaloi-
den luoman vilkkuvan varjostuksen alaisena. Ohjelma on yleisesti käytössä tuulivoima-
loiden aiheuttaman vilkkuvan varjostuksen mallinnuksessa. Lisätietoja ohjelmasta saa 
internet-osoitteesta http://www.emd.dk/.

Melutarkastelu tehtiin kolmella voimalatyypillä REpower 3.2M114, Gamesa G90 2MW 
ja Nordex N100/2500. Tarkennettu mallinnus perustuu Rambollin laatimaan 8.11.2013 
päivättyyn melumallinnusraporttiin, jossa on esitetty mallinnusmenetelmät ja lähtötiedot 
sekä tulokset koko Kiimassuon tuulivoimapuiston meluvaikutuksista. 8.11.2013 laadi-
tun koko hankkeen meluselvityksen tulosten perusteella Forssan puolen laitosmäärä 
on Nordexilla 4 kpl. Kaavaan on valittu lähtömelutasoksi Nordexin lähtömelutaso ja lai-
toksia on 4 kpl. Lähimpiin asuntoihin Rambollin selvityksen mukaan tuulivoimaloiden 
meluvaikutukset ovat 38,6 ja 38,1 dB. Osayleiskaavavaiheessa tarkasteltiin myös Tam-
melan puolen tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset jolloin vastaaviin lähimpiin kohteisiin 
aiheutuva meluvaikutus oli 39,9 ja 39,3 dB. Tämän jälkeen on poistettu vielä Tammelan 
puolelta voimala 15, joka on saattanut vielä pienentää aavistuksen yhteisvaikutuksena 
tulevaa melua.

Selvityksissä tutkitut voimalaitosmallit eivät valmistajien ilmoitusten mukaan tuota mer-
kittävästi kapeakaistaista melua. Tuulivoimaloiden tapauksissa kapeakaistaisen melun 
lähteenä on useimmiten vaihteisto, koneikko tai esim. jäähdytin, joiden osuus tuulivoi-
malaitoksen kokonaismelupäästöistä on varsin pieni. Pääosa tuulivoimalaitoksen me-
lusta on laajakaistaista aerodynaamista melua lavoista.

Kiimassuon alueelta on käytössä sodar –mittausdataa sekä tuulimittaustietoa kahdes-
ta mittausmastosta. Sodar- mittauksen ajankohta on ollut 15.1.2011-7.3.2012 käsittäen 
418 päivää ja mittausfrekvenssi on ollut 10 minuuttia. Sodar-data käsittää tuulen suunta 
– ja nopeustiedot 5 metrin välein korkeudelta 50…200 metriä maanpinnan yläpuolella. 
Tuulenmittausmastojen osalta käytössä oli vain yhteenveto (kuva 1). Tuulimittausten 
mukaan vallitseva tuulensuunta Kiimassuolla on lounaasta. Koillisen ja pohjoisen suun-
nasta tuulee kaikkein vähiten.

Suunnittelurajoina on käytetty Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 esitettyjä tuulivoi-
mamelun suunnitteluohjearvoja. Laskentamallin epävarmuuden ollessa alle 1500 metrin 
etäisyydellä melulähteestä ±2 dB, otettiin suunnitteluohjearvovertailuun lähtökohdaksi ti-
lanne jossa laskentatulos ei saa olla suurempi kuin suunnitteluohjearvo. Tällöin lisätään 
varmuutta, ettei ohjearvoylityksiä esiinny. Yleisesti ohjearvovertailussa tulkitaan, että jos 
mittaus-/laskentatuloksen ja ohjearvon ero on pienempi kuin tuloksen epävarmuus, on 
tulos tulkittava yhtä suureksi kuin ohjearvo (Ympäristömelun mittausohje 1/1995, Ympä-
ristöministeriö).

Vakituisen asutuksen seassa olevien ja yksittäisten loma-asuntojen kohdalla sovelle-
taan vakituiselle asutukselle annettuja suunnitteluohjearvoja, koska YM:n oppaassa 
määritetyt suunnitteluohjearvot on annettu loma-asuntoalueille, jotka sijaitsevat taajami-
en ulkopuolella.

SMT:n Asumisterveysohjeessa (2003:1) annetaan päivä- ja yöajan melutason ohjear-
vot asunnoissa sisällä. Myös Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset meluta-
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son ohjearvot sisällä ovat samassa linjassa Asumisterveysohjeessa annettujen arvojen 
kanssa. Asuinhuoneissa päiväajan keskiäänitason (LAeq 7-22) ohjearvo sisällä on 35 
dB ja yöajan keskiäänitason (LAeq 22-7) ohjearvo on 30 dB. Kyseiset arvot on annettu 
perustuen siihen lähtökohtaan, että melun ohjearvojen (993/1992) täyttyessä ulkona, 
myös asuntojen sisätiloihin kantautuva melu pysyy ohjearvon rajoissa käytettäessä ta-
vanomaisia rakenteita ja rakentamistapoja.

Ympäristöministeriön julkaisemassa tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeessa suo-
sitellaan matalataajuiselle melulle käyttämään Asumisterveysohjeen mukaisia arvoja. 
Lähtökohtana tämän raportin melutarkasteluissa oli REpower 3.2M114 laitoksen terssi-
kaistakohtaiset äänitehotasot lähtien 50 hertsistä.

Tuulivoimaloista aiheutuva melu on yleensä jonkin verran amplitudimoduloitunutta ym-
päristössään, mutta impulssimaisuutta tai erittäin voimakasta amplitudimodulaatiota 
esiintyy verrattain harvoin ja nämä tilanteet ovat erittäin voimakkaasti sääriippuvaisia. 
Häiritsevyyskorjausta ei automaattisesti lisätä mallinnettuun melutasoon, sillä tuulivoi-
maloiden melun häiritsevyys on huomioitu suunnitteluohjearvoja määriteltäessä. Ym-
päristöministeriön oppaan mukaan melutasoon on lisättävä häiritsevyyskorjaus 5 dB, 
jos melun todetaan häiriintyvässä kohteessa olevan selvästi amplitudimoduloitunutta, 
impulssimaista tai kapeakaistaista. Voimakkaan amplitudimodulaation tai impulssimai-
suuden esiintyvyyttä ei nykytietämyksellä pystytä luotettavasti ennustamaan, vaan ko. 
ominaisuuksien esiintyminen voidaan todeta luotettavasti vain mittauksin. Koska nykyi-
set tuulivoimalaitokset eivät aiheuta merkittävää kapeakaistaista melua ja kun melun 
kapeakaistainen luonne tyypillisesti vielä vähenee etäisyyden kasvaessa melulähteestä 
kuuntelupisteeseen, ei tuulivoimamelun arvioida olevan kapeakaistaista tarkastelluilla 
(satojen metrien) etäisyyksillä. Alueelta on tehty Lasse Kososen toimesta yhteenveto 
alueen tuulisuudesta hankkeen aikana alueelta kerätyn tuulidatan perusteella. Tuulen 
nopeustiedot on kerätty 10 minuutin jaksoissa 50 -200 metrin korkeudelta 5 metrin vä-
lein tammikuun 2011 ja maaliskuun 2012 välisenä aikana. 

Mittaustulosten perusteella pystytään havaitsemaan tuuliolosuhde, jolloin maan pinnalla 
on lähes tyyntä ja voimalan napakorkeudessa tulee, ja samalla roottorit pyörivät.  Kysei-
sessä tilanteessa voimaloiden ääni kuuluu selvemmin ympäristössä. Tuulen nopeustie-
tojen perusteella arvioitiin touko – syyskuun aikana ajankohdat jolloin kuvattu inversioti-
lanne olisi ollut mahdollinen. 

Tarkastellun seurantajakson aikana kello 7 ja 22 välillä tilanteita ilmeni kymmenen kertaa 
ja kello 22 ja 7 välillä kaksitoista kertaa.  Yöllä kyseessä olevissa tilanteissa tuulen nope-
us ylitti lapakorkeudella kerran 7 metriä sekunnissa, jolloin äänitaso olisi ollut melumal-
linnuksen mukainen. Muissa todetuissa tapauksissa lapakorkeudella vallitseva tuuli olisi 
ollut mallinnusta kuvaavaa tilannetta hiljaisempi ja näin myös voimalan ääni vaimeampi.

Lyhennelmä Melutarkastelu 16.4.2013 (Repower) 
Melutarkasteluissa käytettiin REpower 3.2M114 laitosmallista saatuja melutietoja. Voi-
mavapriikki Oy:ltä saadun mittausraportin pohjalta on esitetty äänitehotasot 1/3 –oktaa-
vikaistoittain taajuuskaistoilta 50 Hz…8kHz ns. normaali ajomoodissa. Alle 50 Hz:n taa-
juuskaistoilla tietoja ei ollut saatavilla. Raportissa oli myös tieto kokonaisäänitehotasoista 
eri tuulennopeuksilla. Kyseistä laitosmallia voidaan ajaa myös eri melurajoitusmoodeilla. 
Voimavapriikki Oy:n toimittamista melunrajoitusmoodien teknisistä selosteista käy ilmi 
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Envor Recycling Oy
Muutospäätös määräykseen 8 Dnro ESAVI/210/04.08/2011 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 23.10.2013, (01533/12/5107)

Alueet, jolla käsitellään tai varastoidaan lasimateriaalia , metalliromua,
rakennusjätteitä ja teollisuudesta peräisin olevia muovi- tai energiajätteitä tulee päällystää 
tiiviillä asfaltilla ja varustaa öljynerotuskaivoilla. Romuajoneuvojen varastoinnin on täytettävä 
romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (5812004) vähimmäisvaatimukset. 
Alueen pintakaltevuudet on rakennettava siten. että muodostuvat
hulevedet on mahdollista kerätä yhteen. Aineen puhtaat pintavedet ja
ulkopuoliset valumavedet on pidettävä erillään jätteistä ojitusten ja
muiden varmojen rakenteiden avulla. 
Tarvittaessa on ryhdyttävä Hämeen ELY-keskuksen edellyttämiin
vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteisiin. ELY-keskus päättää
tarvittaessa toimenpiteistä erikseen.

8
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Envor Biotech KHO:n päätös 27.11.2013
Päätös Hämeen ympäristökeskus YSO/193/2009

Jätteen hyödyntäminen tilalla 405-1-308 : betoni- ja tiilijäte, voimalaitostuhka keramiikka-
murska, kierrätykseen kelpaamaton lasimurske, mineriittilevymurske, asfalttimurske .

Jakavan kerroksen paksuus saa olla korkeintaan 200 cm 
Kantavassa kerroksessa (max. 15 cm) voidaan hyödyntää asfalttimurskaa yhteensä maksi-
missaan 5 000 kuutiota.  Jäte on sijoitettava rakenteeseen siten, ettei se joudu kosketuksiin 
alueen suoveden kanssa

Envor  Biotech Oy:n  jätteenkäsittelylaitoksen uudesta (annettu 2012) lupapäätöksestä on 
valitus vireillä KHO:ssa.

Envor Processing Oy, jätteidenkäsittelylaitos
 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS  
 Dnro HAM-2008-Y-414-111

Kerää ja käsittelee paperia, pahvia, rakennusjätettä ja muita kuitumateriaaleja. Vastaanot-
taa energiajätettä ja toimittaa sen edelleen energialaitoksille. 
Muovit vastaanotetaan ja varastoidaan ulkona. Yrityksen tontilla varastoidaan lasia.

hulevesiin liittyvät määräykset

Jätteiden välivarastoinnin ja käsittelyn sekä liikenteen ympäristönsuojelu- toimia on ylläpi-
dettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, pölyäminen, päästöt ilmaan, 
maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön 
roskaantumista tai yleistä viihtyisyyden alenemista. 
Tarvittaessa on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä alueellisen 
ympäristökeskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin joko yksin tai yh-
teistyössä alueen muiden ympäristölle haittaa aiheuttavien toimijoiden kanssa haittojen 
ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Alueellinen ympäristökeskus päättää toimenpiteistä erik-
seen. (JäteL 6, 19 §, JäteA 8, YSL 5, 7, 8, 42§, 43§, YSA 19§, NaapL 17, 18 §, TsL 22§)

Toiminnan melu-, pöly-, pinta- ja pohjavesivaikutuksia on tarvittaessa tarkkailtava. Toimin-
nanharjoittajan tulee tarvittaessa osallistua toimintojen ympäristövaikutuksia koskeviin 
selvityksiin Hämeen ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla. 
Pinnoitettujen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua, on tarkkailtava 
säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi. Hiekan- ja öljynerotuskaivot on 
pidettävä toimintakunnossa. Henkilökunnan tulee olla tietoinen sulkuventtiileistä ja niiden 
toiminnasta. Sulkuventtiilien toimivuus on tarkastettava vuosittain. (NaapL 17, 18§, YSL 5, 
7, 8, 42, 43, 46§, YSA 19§, JäteL 6, 19, 51, 52§, JäteA 8, 10, 22§, VNp 993/1992)

1.

2

10



82

LHJ:n uusi ympäristölupahakemus on vasta käsittelyssä.
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laitoksen kokonaisäänitehotaso tuulennopeuksien mukaan eri rajoitusmoodeilla. Melun-
rajoitusmoodeille ei ollut saatavilla spektriä, joten taajuusjakauma skaalattiin kokonais-
äänitehotasojen mukaisesti. Korkeimmillaan lähtöäänitaso LWA (7 m/s 10m korkeudella) 
oli 103,9 dB. Myöhemmin selvityksiä täydennettiin tekemällä vastaava selvitys Gamesan 
4.5MW ja 2.0 MW voimaloille sekä Nordexin 2.5 MW ja 2.4 MW voimaloille, joiden kor-
kein melutaso saavutetaan 8 m/s 10 m korkeudella).

Selvityksissä käytettyjä tuulennopeuksia  voimakkaammalla tuulella taustakohina ja siitä 
aiheutuva peittovaikutus lisääntyvät voimakkaasti ja toisaalta tuulivoimalaitoksen käynti-
ääni ei kaikilla voimalaitostyypeillä lisäänny vaan saattaa jopa pienentyä. 

Tuulivoimalaitosten valmistajien standardin IEC 61400 mukaan määritetyissä melutie-
doissa ei oteta kantaa laitoksen tuottaman melun amplitudimoduloituneisuuteen. Tuu-
livoimalaitosvalmistajat antavat melun kapeakaistaisuudelle ja impulssimaisuudelle ta-
vanomaisesti takuun vain laitoksen lähietäisyydellä.

Lyhennelmä Melutarkastelun päivitys 13.8.2013 (Nordex ja Gamesa)

Melustarkastelu laadittiin samoilla lähtökohtatiedoilla ja vastaavin menetelmin kuin aikai-
semmatkin selvitykset.

Gamesa
Laitokset joiden napakorkeudeksi on suunniteltu 120 m, mallinnettiin Gamesa G128 
4,5MW laitoksiksi ja napakorkeuden 100 m Gamesa G90 2MW laitoksiksi, hankevastaa-
van määrittelyn mukaisesti.
2MW –laitosten taajuusjakauma oli tiedossa terssikaistoittain välillä 20 Hz…10 kHz ja 
4,5MW laitosten välillä 50 Hz…20 kHz ns. normaali ajomoodissa.

Vaikka 4,5 MW laitoksen äänitehotaso on 10 m/s tuulella suurempi kuin 8 m/s, on ym-
päristöön leviävä melu suurempaa 8 m/s tuulella. Melun leviämiseen vaikuttaa erilainen 
melupäästön taajuusjakauma eri tuulennopeuksilla. 8 m/s tuulella taajuusjakauma pai-
nottuu matalammille taajuuksille, kuin kovemmalla tuulennopeudella.

Suunnitelmassa on esitetty poistettavat tuulivoimalaitokset, jotta melutaso täyttää tar-
kastelupisteissä YM:n 4/2012 –ohjeen suunnitteluohjearvot (yöajan arvo LAeq 40 dB). 
Tulosten perusteella poistettavat laitokset olisivat 25, 27, 36, 37, 38 ja 39 tai vaihtoehtoi-
sesti laitoksen 25 sijaan voidaan poistaa laitos 24.

Tuulivoima teemaosayleiskaavassa osoitettu kymmenen voimalaitoksen muodostama 
hankekokonaisuus ei mallinnuksen mukaan edellytä tuulivoimalaitosten tuottaman me-
lun rajoittamista, vaan melutasot ovat tuulivoimamelun suunnitteluohjearvon tasalla tai 
alapuolella. Yksittäisten tai esimerkiksi vain Forssan puolelle sijoittuvien voimaloiden 
melutasot ovat yhteisvaikutuksia pinempiä kuten meluselvityksestä käy ilmi.

Kun verrataan tarkastelupisteisiin mallinnettuja taajuuspainottamattomia äänitasoja 
(LLeq , kuvaa äänitasoa ulkona) Asumisterveysohjeen mukaisiin sisätilojen melun oh-
jearvoihin, voidaan huomata, että äänitasot ovat lähelle ohjearvoja jo ulkona. Kun huo-
mioidaan seinän ääneneristävyys, voidaan äänitasojen arvioida alittavan Asumisterve-
ysohjeen mukaiset pienitaajuisen melun ohjearvot sisällä.
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Nordex
Laitokset joiden napakorkeudeksi on suunniteltu 120 m, mallinnettiin Nordex N117/2400 
laitoksiksi ja napakorkeuden 100 m Nordex N100/2500 laitoksiksi. 
Sijoittelu tehtiin siten että Rambollin mukaan melutasot ovat tuulivoimamelun suunnitte-
luohjearvon tasalla tai alapuolella.

Kumpaakin voimalatyyppiä voidaan ajaa myös eri melurajoitusmoodeilla. Vaimennus-
moodeja ei kuitenkaan esitetty tässä selvityksessä, koska tarkoituksena on löytää han-
kekokonaisuus jolla laitosten melua ei tarvitse rajoittaa teknisesti.

Sisämelu

Tehtyjen melutarkasteluiden tulokset osoittavat, että ympäristön asuinrakennusten koh-
dalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristävyys riittää vaimentamaan 
tuulivoimalaitosten melun asumisterveysohjeen mukaisten sisätilojen meluohjearvojen 
alapuolelle myös pienillä taajuuksilla. Kun verrataan tarkastelupisteisiin mallinnettuja 
taajuuspainottamattomia äänitasoja (LLeq , kuvaa äänitasoa ulkona) Asumisterveysoh-
jeen mukaisiin sisätilojen melun ohjearvoihin, ovat tarvittavat suurimmat äänitasoerot n. 
10 dB 80 Hz ja 100 Hz taajuuskaistoilla. Toisin sanoen 10 dB ilmaääneneristävyys (ää-
nitasoero	L) ko. taajuuskaistoilla riittää vaimentamaan tuulivoimalaitoksista aiheutuvan
melun alle asumisterveysohjeessa mainittujen sisämelun ohjearvojen.

Repowerin voimalaitoksista tehdyn melutarkastelun yhteydessä tehtiin myös sisämelun 
tarkastelu alueella, melutarkastelun päivityksessä 13.8.213 pienitaajuisen melun tarkas-
telu tehtiin Gamesa –laitoksilla, koska Nordex –laitoksista ei ollut saatavilla terssikais-
takohtaisia äänitehotasoja. Suurimmat äänitasot (LLeq ) mallinnettiin pääsääntöisesti 
tarkastelupisteeseen 7, jossa taajuuskaistoilla 50…160 Hz ulkovaipan vaadittava ääni-
tasoero	L on 4,8…6,4 dB. 200 Hz terssikaistalla voimakkain äänitaso (LLeq ) mallin-
nettiin	tarkastelupisteeseen	8,	jossa	ulkovaipan	vaadittava	äänitasoero	L on 6,4 dB.

Kun verrataan tarkastelupisteisiin mallinnettuja taajuuspainottamattomia äänitasoja 
(LLeq , kuvaa äänitasoa ulkona) Asumisterveysohjeen mukaisiin sisätilojen melun oh-
jearvoihin, ovat tarvittavat suurimmat äänitasoerot siis maksimissaan n. 6,5 dB. Tulokset 
osoittavat, että ympäristön asuinrakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vas-
taava ilmaääneneristävyys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten melun asumisterve-
ysohjeen mukaisten sisätilojen meluohjearvojen alapuolelle myös pienillä taajuuksilla jo 
tilanteessa, jossa huomioidaan kaikki 15 laitosta. Tuulivoimalan teemaosayleiskaavan 
mukaiset 10 voimalan pienitaajuisen melun tulokset ovat nyt laskettua vielä vaimeampia.

Vaikka rakenteiden ja rakennusten ääneneristävyyttä onkin tutkittu paljon ja rakennusten 
ilmaääneneristävyydelle on nykyisin olemassa oma luokittelunsa, ei vanhoista rakennuk-
sista ole kattavaa tietoa tyypillisistä ilmaääneneristävyyksistä. Tästä syystä sisätilojen 
melutasoja arvioitiin käyttäen tanskalaisen asuintalon tyypillistä ilmaääneneristävyyttä. 
Tanskassa on mm. tehty tutkimuksia, joissa on käytetty massiivirunkoisten talojen lisäksi 
myös kevytrakenteista uutta puutaloa sekä tiilellä vuorattua puurunkoista 1970-luvun 
taloa seinärakenteiden  melua vaimentavien arvojen selvittämiseksi. Edellä mainittujen 
talojen rakenteet vastaavat Suomessa käytettyjä rakenteita ja Suomessa tehtyjen ver-
tailumittausten perusteella tanskalaisten pientalojen ääneneristävyys on yleisellä tasolla 
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kohtuullisen verrannollinen myös suomalaisiin rakennuksiin. Suomessa kuitenkin rakennus-
ten lämmöneristävyys on lisäksi usein uudemmissa taloissa parempi kuin Tanskassa, mikä 
osaltaan vaikuttaa ääneneristävyyteen. Lisäksi esim. yksittäisten rakennusten ikä ja raken-
neratkaisut (pienet/isot ikkunat, seinämateriaalina tiili, puu vai harkko jne.) vaikuttavat todel-
liseen ääneneristävyyteen, joten vertailua tanskalaisten pientalojen ääneneristävyyksiin voi 
pitää suuntaa antavana. 

Kun vähennetään mallinnetuista melutasoista (melutasot terssikaistoittain 50 Hz terssikais-
taan saakka) tyypillisen tanskalaisen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyys (raportissa 
mainittu äänitasoero), voidaan todeta, että melu alittaa kaikissa tarkastelupisteissä Asumis-
terveysohjeen mukaiset ohjearvot pienitaajuisenkin melun osalta.

Välke ja varjostus

Asemakaavaan välkemallinnusta tarkennettiin esittämällä Forssan puoleisten voimaloiden 
välkevaikutukset. Vaikutusarviointi on tehty jokaiselle laitokselle erikseen sekä yhteisarvi-
ointi. Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan 22.8.2013 päivättyyn välkemallinnusraporttiin, 
jossa on esitetty mallinnusmenetelmät ja lähtötiedot sekä tulokset koko Kiimassuon tuulivoi-
mapuiston välkevaikutuksista. 

Mallinnuksen mukaan neljän voimalaitoksen yhteisvälkemäärä ja yksittäisten voimalaitosten 
aiheuttama välkemäärä jää alle 8 tuntiin vuodessa lähimpien asuintalojen ja loma-asuntojen 
kohdalla.  Jos rajana käytetään Real Case tilanteessa 8 tai 10 tuntia vuodessa, ei voimaloilta 
vaadita välkkeen rajoittamista.

Kaavan välkeselvitykset on tehty Ramboll Oy:n toimesta, joka on tehnyt useita välkeselvityk-
siä Kiimassuon hankkeeseen liittyen. Välkevaikutusten raportoinnissa ja tarkasteluissa otet-
tiin huomioon Hämeen ELY-keskuksen Forssan kaupungille ja Tammelan kunnalle 18.2.2013 
osayleiskaavasta antamat lausunnot.

Tuulivoimaloista aiheutuvalle vilkkuvalle varjostukselle ei ole määritelty Suomessa raja- tai 
ohjearvoja. Ympäristöministeriö julkisti 6.7.2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympä-
ristöhallinnon ohjeita 4/2012) oppaan, jossa suositellaan käyttämään apuna muiden maiden 
suosituksia välkkeen rajoittamisesta.

Esimerkkejä muiden maiden suosituksista ja raja-arvoista välkkeen esiintymisen osalta:

Maa    Real Case   Worst Case

Saksa   8 tuntia/vuosi  30 tuntia/vuosi
   30 min/päivä

Ruotsi   8 tuntia/vuosi
   30 min/päivä

Tanska   10 tuntia/vuosi  -

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostusvaikutusta lähiympäristöönsä, kun auringon säteet 
suuntautuvat tuulivoimalan roottorin lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Toiminnassa 
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oleva tuulivoimala aiheuttaa tällöin ns. vilkkuvaa varjostusilmiötä. Nykyaikaisten 3-la-
paisten voimaloiden välketaajuus on noin 1 Hz eli noin yksi vilkkuminen sekunnissa, 
taajuus riippuu roottorin pyörimisnopeudesta.
Välkeilmiö on säästä riippuvainen ja sitä ei esiinny kun aurinko on pilvessä tai kun tuu-
livoimala ei ole käynnissä. Pisimmälle varjo ulottuu, kun aurinko on matalalla (aamulla 
ja illalla). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää muodostu. 
Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän 
läpi, jolloin säteily hajaantuu.

Suunnitellun tuulivoimalan ympäristöönsä aiheuttaman ns. vilkkuvan varjostuksen esiin-
tymisalue ja esiintymistiheys laskettiin EMD WindPRO 2.8 -ohjelman Shadow -moduu-
lilla, joka laskee kuinka usein ja minkälaisina jaksoina tietty kohde on tuulivoimaloiden 
luoman vilkkuvan varjostuksen alaisena. Ohjelma on yleisesti käytössä tuulivoimaloiden 
aiheuttaman vilkkuvan varjostuksen mallinnuksessa. Lisätietoja ohjelmasta saa inter-
net-osoitteesta http://www.emd.dk/. Laskentamallin kuvaus löytyy välkeraportin liitteenä.
Ohjelmalla voidaan tehdä kahdentyyppisiä laskentoja, ns. Pahin tilanne (Worst Case)- 
ja Todellinen tilanne (Real Case) -laskelmia. Vilkkuvan varjostuksen esiintymisalueesta 
laskettavan kartan lisäksi voidaan laskea yksittäisiin reseptoripisteisiin kohdistuvaa väl-
kevaikutusta.

Shadow-moduulin laskentamallin kuvauksessa ei ole esitetty epävarmuutta mallin anta-
mille tuloksille. Worst Case tuloksiin auringonpaisteisuustiedoilla ja tietyn tuulen suun-
nan toiminnallisella ajalla ei ole merkitystä. Koska laskenta perustuu auringon asemaan 
suhteessa tuulivoimalaitokseen ja tarkastelupisteeseen, voidaan laskennan tarkkuut-
ta pitää hyvinkin luotettavana. Real Case tuloksiin auringonpaisteisuustiedot ja tuulen 
suuntien toiminnalliset ajat vaikuttavat. Mikäli voimalan roottori liikkuu tunteina vähem-
män ja aurinko paistaa vähemmän, vähentää se välkeilmiön esiintymistä nyt lasketus-
ta, ja mikäli enemmän, se vastaavasti lisää välkeilmiön esiintymismahdollisuuksia Real 
Case tuloksissa.

Laskenta ei huomioi metsän tai muun kasvillisuuden aiheuttamaa peitevaikutusta. Jos 
tuulivoimaloiden ja katselupisteen välillä on muita välkkeen esiintymiseen vaikuttavia 
asioita, kuten esimerkiksi tiheää metsää tai korkeita rakennelmia, eivät todelliset väl-
kevaikutukset ole välttämättä niin suuret kuin mallinnustulokset. Jos tuulivoimalat eivät 
näy katselupisteeseen, ei myöskään vilkkuvaa varjostusta aiheudu. Myös tuulivoimalai-
tosten tornin korkeudella sekä lavan pituudella ja muodolla on vaikutusta välkealueiden 
kokoon.

Laskentapisteiden väliseksi etäisyydeksi määritettiin 10 metriä. Laskennan tarkastelu-
korkeutena käytettiin 1,5 metriä, eli noin ihmisen silmänkorkeutta. Välkkeen teoreettinen 
maksimietäisyys määräytyy mallinnuksessa käytetyn laitosmallin tiedoista. Laskenta 
tehtiin 1 minuutin tarkkuudella. Saksalaisen ohjeistuksen (joka on yleisesti käytössä ole-
va laskentatapa) mukaan välkevaikutusta laskettaessa:
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-  Auringonpaistekulman raja horisontista on kolme astetta, jonka alle menevää 
 auringon säteilyä ei oteta huomioon
-  Laskennassa roottorin lavan tulee peittää vähintään 20 % auringosta

Worst Case –laskennat olettavat auringon paistavan koko ajan, kun aurinko on horison-
tin yläpuolella ja tuulivoimaloiden oletetaan käyvän koko ajan sekä tuulen suunnan seu-
raavan aurinkoa siten, että välkettä syntyy tarkastelupisteeseen aina maksimaalinen 
määrä. Tulos on teoreettinen, koska sään ollessa pilvinen tai tyyni tai tuulen suunnan 
painaessa lavan tason samansuuntaiseksi kuin auringon ja katselupisteen välinen jana, 
tuulivoimala ei aiheuta välkevaikutusta. 
Real Case –laskennoissa huomioidaan alueen tuulisuus- ja auringonpaistetiedot. Worst 
case -tuloksista tehdään vähennykset auringonpaistetietoihin ja käyttötuntitietoihin (tuu-
lensuunta sektoreittain) perustuen, josta saadaan Real case -tulos. Säähavaintotietoina 
käytettiin Ilmatieteen laitoksen Jokioisten Observatorion keskiarvoisia auringonpaistei-
suus- sekä tuulensuuntatietoja ilmastolliselta vertailukaudelta 1981-2010 [4]. Voimalan 
roottorin on oletettu tässä laskennassa liikkuvan 80 % vuoden tunneista.

Maastomalli alueesta laadittiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeus-
aineistolla, jossa korkeuskäyrät ovat 2,5 metrin välein. Maastomallissa ei huomioitu 
puustoa tai rakennuksia. Kartassa esitetyt rakennustiedot saatiin Maanmittauslaitoksen 
maastotietokannasta.

Osayleiskaavan yhteydessä tehdyssä mallinnuksessa huomioitiin 11 tuulivoimalaitos-

Liite 2.1
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Yhteenveto  toukokuu - syyskuu 2011 - Kiimassuo
tuulen nopeuksien jakaantuminen eri korkeuksissa
153 vuorokautta

Mahdollinen inversiotilanne, jolloin maan päällä tyyntä, mutta voimalat toiminnassa

Tilanne päiväsaikaan, jolloin roottorit pyörivät, vaikka maan pinnalla lähes tyyntä

14.5.2011  14:10 - 15:20 Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

12.7.20111 14:40 - 15:20 Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

16.7.2011 7:40 - 8:20  ja 13:40 Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

21.7.20111 5:40 ja 11:40-12:00 Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

25.7.2011 21:40 - 22:00 Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

8.9.2011  21:00- 21:10 Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

9.9.2011 20:10-20:40 Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

17.9.2011  7:30- 07:40 Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

Tilanne yöaikaan, jolloin roottoirt pyörivät, vaikka maan pinnalla lähes tyyntä

5.8.2011  0:20 - 01:40 ja 04:20 - 04:50 110 minuuttia Tuulen nopeus lavan yläkärjessä yli 7 m/s 
10.8.2011 05:00 - 05:10 10 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

12.8.2011  1:40 - 04:20 160minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

13.8.2011  0:40 - 01:30 50 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

16.8.2011 23:00 - 23:20 20 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

17.8.2011  0:30 -01:00 30 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

19.8.2011  4:20 - 06:10 110 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

1.9.2011  2:40 - 03:00 20 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

10.9.2011  6:30- 06:50 20 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

18.9.2011 03:10-03:40 30 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

25.9.2011 05:00-5:40 40 minuuttia Tuulen nopeus alhainen, jää alle maks äänitason

Maan pinnalla lähes tyyntä ja samaan aikaan voimalat seisoksissa

 153 vuorikautta, joista yhteensä 75 päivänä ko. ajanjakson aikana, kesto  muutamasta kymmenestä 
minuutista useampaan tuntiin

Edellä esitetyn perusteella näyttäisi siltä, ettei äänen leviäminen inversiotilanteessa 
esiinny kuin hyvin harvoin

19.6.2013

Lasse Kosonen
GSM 050 361 3035
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Välke: Yksittäiset voimalaitokset.



91

!?

!?

!?

!?
40

23

19

36

Kiimassuon tuulivoimapuisto
Välkemallinnus (WindPro 2.9)

A.Ruhanen 5.11.2013

Layout 26.2.2013
Forssan puolen voimalaitokset

Napakorkeus 100 m
Roottorin halkaisija 100 m

0 1 000 2 000500 Meters

Välketunteja vuodessa
Real Case -mallinnus

0

8

10

15

30

!? tuulivoimala

asuinrakennus

lomarakennus

Kaikki Forssan voimalaitokset

Liite 1

Välke: Forssan voimalaitokset yhdessä.
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ta, joiden sijoittelu perustuuelokuussa 2013 päivättyyn layoutiin. Asemakaavan yhteydessä 
tehtiin uusi välketarkastelu, jossa huomioitiin Forssan alueella olevat tuulivoimalat. Laitokset 
ovat napakorkeudeltaan 100 m. Koska kaavan melutarkastelu tehtiin REpower 3.2M 114 
laitosmallin tiedoilla, määritettiin välkemallinnuksessa roottorin halkaisijaksi kaikille voimalai-
toksille 114 metriä. Muilla voimalatyypeillä välkearvot vähenevät osittain, koska voimaloiden 
lapapituudet ovat lyhyemmät. Forssan alueelle mahdollisesti toteutettava Nordexin 2.5/100 
voimala, jonka napakorkeus on 100 metriä ja roottorin halkaisija 100 metriä.
Osayleiskaavassa välkevyöhykelaskennan lisäksi tehtiin reseptoripistelaskentoja 14 resep-
toripisteeseen. Näistä pisteet 1 ja 14 ovat Forssan alueella ja 2 ja 3 Jokioisten alueella. 
Välkkeen määrä jää asuintaloilla alle 10 tuntiin vuodessa, joten välkkeen rajoitusta ei toden-
näköisesti tarvittaisi (rajana Tanskan mallin mukaan 10 h/v).

Reseptoripisteistä saatu informaatio:

- Hankealueen pohjoispuolella (reseptoripiste 1) välkettä voi esiintyä päivällä klo 13 aikoihin 
marraskuun puolivälistä tammikuun loppupuolelle sekä aamupäivällä tammi-helmikuussa ja 
loka-marraskuussa.
- Koillispuolen (reseptoripiste 14) asutusalueella välkettä voi esiintyä marraskuun lopusta 
tammikuun puoliväliin klo 11:30-14 välisenä aikana.
- Länsipuolella (Jokioisten reseptoripisteet 2 ja 3) välkettä ei voi esiintyä kesäkuukausina 
(toukokuun alusta elokuun puoliväliin), vaan välkkeen mahdollinen esiintyminen painottuu 
muille kuukausille ja kuukaudesta riippuen esiintymisajankohta on aamun ja puolenpäivän 
välisellä ajalla.

Välkkeen esiintymisen mahdollisuus tietyissä tarkastelupisteessä tulisi tarkastella kohde-
kohtaisesti ottaen huomioon tarkastelupisteen todellinen lähiympäristö (mm. puusto, tarkat 
maastonmuodot, rakennukset).

Mallinnuksen mukainen Real case –tulos on pitkän ajan keskiarvo ja eri vuosina sääolosuh-
teet eroavat toisistaan. Välkevaikutusten todellinen tilanne siis vaihtelee eri vuosina, koska 
välkkeen esiintyminen tietyssä katselupisteessä tietyllä hetkellä edellyttää, että
- aurinko paistaa tuulivoimalaitosten takaa tarkastelupisteeseen
- tuulivoimala pyörii ja tuulen suunta mahdollistaa vilkkuvan varjon syntymisen
- ilman kirkkaus mahdollistaa vilkkuvan varjon syntymisen

Tarvittaessa ympäristössä aiheutuvia välkevaikutuksia voidaan vähentää mm. tuulivoimalaan 
liitettävällä välkkeen rajoitusjärjestelmällä. Tällöin voimalaan asennetaan valotunnistin ja 
roottori ohjelmoidaan pysähtymään siksi aikaa, kun tietyssä sektorissa (esim. sektori, jossa 
asuintaloja) esiintyy välkettä.

Välkevaikutuksen vähentämiseksi on esitetty myös puustovyöhykkeiden säilyttämistä/
kasvattamista. Puuston on kuitenkin oltava riittävän tiheää ja korkeata sekä suojata piha-
aluetta kattavasti, jotta sillä saadaan estettyä välkkeen esiintyminen asuintalojen ikkunoissa 
ja oleskelupihoilla. Myös vuodenaikojen vaihtelun vaikutus lehvästön tiheyteen tulee huomi-
oida. Jos tuulivoimalat eivät näy häiriintyvään kohteeseen, ei myöskään välkettä aiheudu. 
Ikkunoiden kautta sisälle aiheutuvaa välkettä voidaan myös torjua sälekaihtimilla ja tummen-
netuilla ikkunoilla.

Jäävaara

Tuulivoimaloiden siipiin muodostuu jäätä ilman kylmetessä. Jäätä voi singota useamman 
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sadan metrin päähän, vaikkakin tällainen riski on melko pieni ja irtoavat kappaleet putoavat 
yleensä tuulivoimalan roottorin halkaisijan sisäpuolelle. Irtoava jää voi kuitenkin lentää YVA-
selvitysten mukaan jopa 350 metrin päähän voimalasta, kun tuulen nopeus on 25 m/s. Hank-
keessa suoritettujen tuulimittausten aikana 25 m/s nopeus saavutettiin vain Tapaninmyrskyn 
aikana vuonna 2011. Jäätävä säätila havaittiin mittausaikana muutaman kerran ollen yhteen-
sä alle 10 päivää. Tuulen nopeudet vaihtelivat tällöin 5 m/s tienoilla. Suurin riski jään putoa-
miselle on tilanteessa, kun seisoksissa ollut voimala käynnistetään. 

Koska alueella on Forssan puolella jo olemassa olevaa teollisuutta ja Tammelan puolelle  
saatetaan tulevaisuudessa kaavoittaa vastaavaa teollisuutta, on teemayleiskaavassa jää-
vaaran riski minimoitu velvoittamalla estämään jäästä aiheutuvat vaaratilanteet. Käytännös-
sä tuulivoimalan rakentaja varustaa voimalan lavat jäänestojärjestelmällä (lämmitys) tai jään-
tunnistimella, joka pysäyttää voimalan jäätävissä olosuhteissa.

7.6 Vaikutukset väestön kehitykseen ja asumiseen

Kaavalla ei muodosteta asuinalueita. Kaava mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen, 
mikä tukee Forssan seudun väkiluvun säilymistä tai kasvua. Kasvu ei kuitenkaan voi tapah-
tua Kiimassuon jätealueen läheisyydessä tai tuulivoimaloiden vaikutusalueella.

7.7 Vaikutukset palveluihin

Alueelle tulee työpaikkoja. Työntekijät tarvitsevat ruokalapalveluja. Muilta osin suunnitellulla 
maankäytöllä ei ole merkittäviä vaikutuksia palveluihin.

7.8 Vaikutukset työpaikkoihin

Uusi maankäyttö lisää työpaikkoja. Nyt toteutuneilla alueilla on noin 135 työpaikkaa talvikau-
della kesätyöntekijät mukaan luettuna työntekijöitä on noin 190. Jos uudet alueet toteutuvat 
vastaavalla tavalla työpaikkojen määrä tuplaantuu. Alue työllistää välillisesti kuljetusliikkeitä. 
Välillisen työllistämisen määriä on vaikea arvioida. Jätteenkäsittelykeskuksen viereen osoite-
tuille T-alueille (teollisuus- ja varastoalue) jätteenkäsittelyn ja jätteitä hyväksikäyttävän teolli-
suuden alueelta voi tulla pölyä ja hajua. Tämä saattaa rajoittaa näiltä osin Ratasmäen alueel-
le sijoittuvia toimintoja ja työpaikkoja ainakin lähimmissä kortteleissa.

7.9 Muut taloudelliset vaikutukset

Kaavan toteuttamisella on myönteisiä vaikutuksia Forssan kaupungin talouteen. Kaupunki 
saa maanmyyntituloja, koska suurin osa alueesta on kaupungin omistuksessa. Merkittävim-
pänä ovat kuitenkin alueelle tulevan yritystoiminnan työpaikat ja niiden myönteiset kerran-
naisvaikutukset Forssan seudulle. Yrityksistä tulee myös yhteisöverotuloja. Alueen toimijat 
ovat Forssan merkittävimpien yhteisöveron maksajien joukossa.

Maankäytön toteuttaminen edellyttää kaupungin rakentamaa kunnallistekniikkaa ja katuja, 
jotka aiheuttavat kaupungille kuluja. Alue sijaitsee lähellä nykyisiä kunnallisteknisiä verkkoja, 
joten investointikulut ovat kohtuullisia. Alue on kuitenkin laaja, joten määrällisesti kulut ovat 
suuria ja tulevat etupainotteisesti kaupungin kuluihin.
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7.10 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Alue sijaitsee lähellä Forssan keskustaa.  Alueen toteuttamisella ei siten ole haitallisia 
vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.

7.11 Liikenteelliset vaikutukset

Kaavan maankäyttö lisää liikennettä. Alueen ympärillä on hyvä tieverkko, jonka toimi-
vuudelle lisääntyvä liikenne ei aiheuta ongelmia. Alueen sisäinen katuverkko paranee, 
ja jätekeskusalue saa toisen yhteyden. Tämä yhteys parantaa jätekeskusalueen turval-
lisuutta ja toimintavarmuutta, kun alueelle johtaa toinen katuyhteys. Alueen työpaikoille 
on Forssan keskustasta ja Jokioisten suunnasta myös hyvät kevyen liikenteen yhteydet 
aina Jokioistentien ja Kiimassuontien risteykseen saakka. Kiimassuontien varressa on 
varauduttu kevyen liikenteen väylän jatkoon. Jokioistentien ylitykseen tai alikulkuun on 
tehtävä tarkennetut suunnitelmat. 

Kaavassa osoitetuilla tuulivoimaloilla ei ole vaikutuksia varalaskupaikan toimintaan 
maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille kun harjoitusten aikana poistetaan yksi 
tuulivoimalan lapa. Kaavaan on lisätty tarve lentoestelupaprosessille tuulivoimayksikön 
tarkemman toteutussuunnittelun yhteydessä. Toimija on jo hakenut voimaloihin lausun-
nossa	 ilmailulain	 lentoesteluvat	 heinäkuussa	 2012.	 Trafi	 on	 päivittänyt	 lentoesteluvat	
17.5.2013 vastaamaan kaavaan voimaloita.

Paikallisen pienlentokentän vaikutuksesta alkuperäisistä suunnitelmista poistuivat valta-
tien 2 pohjoispuolella itäpuolella olevat voimalat. Kaavaehdotuksen mukainen tilanne ei 
aiheuta  esteitä pienlentokentälle tai sen käytölle. Tuulivoimaloiden paikat on määritelty 
niin,	että	Forssan	 lentokenttään	nähden	Trafin	edellyttämä	3100	metrin	suojaetäisyys	
kentän todelliseen ARP-pisteeseen toteutuu kaikkien voimaloiden osalla. 
Teollisuutta rakennettaessa joudutaan mahdollisesti turvautumaan erikoiskuljetuksiin. 
Esimerkiksi tuulivoimaloiden osat ovat isoja ja raskaita kuljetuksia. Kuljetettaessa tuu-
livoimaloiden osia alueelle on toimijalla koko kuljetusketjun pituudelta oltava laskelmat 
olemassa olevien tiepohjien ja rakenteiden kestävyydestä sekä suunnitelmat ja sopi-
mukset kuljetusten toteuttamiseksi.

7.12 Vaikutukset puolustusvoimien toimintaan

Laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien alueval-
vonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tuulivoimalat saattavat aiheuttaa haittaa eri-
tyisesti tutkille (=ilma- ja merivalvontatutkat). Tuulivoimalan aiheuttamat häiriöt ilmene-
vät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tutkan 
valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa. Tällä voi olla merkittäviä 
vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle. Tee-
mayleiskaavan tuulivoimaloiden katsottiin luonnosvaiheessa sijaitsevan ilmavalvonta-
tutkien vaikutusalueella. Luonnoksen ja ehdotuksen välillä valmistuivat valtakunnalliset 
tutkaselvitykset ja puolustusvoimat totesivat, ettei teemayleiskaavan tuulivoimapuistolla 
ole vaikutusta tutkien toimintaan. 

Puolustusvoimat totesivat, että teemaosayleiskaavassa on huomioitu puolustusvoimien 
kannalta oleelliset asiat, kuten lennonvarmistusjärjestelmien turvaaminen sekä tuulivoi-
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maloiden mahdolliset häiriövaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Lisäksi tuulipuis-
tolla ei ole merkittävää vaikutusta puolustusvoimien toimintamahdollisuuksille varuskun-
nissa, varikkoalueilla sekä ampuma- ja harjoitusalueilla.

Edellä mainitusti tuulivoimaloiden sijoitussuunnitteluun vaikutti ilmavoimilta saadut lau-
sunnot, joissa määriteltiin Jokioisten varalaskupaikan ympärille alueet, joille määriteltiin 
sallitut lentoestekorkeudet. Voimaloiden korkeudet ja paikat on osoitettu suunnitelmassa 
lausunnon mukaisesti.

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Jokioisten varalaskupaikka huomioitiin 
tuulipuiston teemaosayleiskaavan suunnittelussa. Ilmavoimat määritti lentoesteille alu-
eellisesti maksimikorkeudet meren pinnasta mitattuna, joita ei saa ylittää ilman Ilmavoi-
mien hyväksyntää.

Lentoesteille määritetyistä maksimikorkeuksista voidaan tuulipuiston tapauksessa poi-
keta siten, että Ilmavoimien käyttäessä Jokioisten varalaskupaikkaa toimintaansa pois-
tetaan tarpeelliselta osin ylimmät lavat voimaloista, jolloin maksimikorkeus vastaa tuuli-
voimalan napakorkeutta. Poikkeavasta toimintamenettelystä on tehty puolustusvoimien 
ja toimijan välillä sopimus. Lentoesteelle puolustusvoimien taholta määritetty maksimi-
korkeus eli sopimuksen mukaisesti maksimaalinen napakorkeus on myös kirjattu yleis-
kaavaan.

7.13 Vaikutukset verkostoihin

Tuulivoiman toteutumisen yhteydessä toteutetaan valtakunnan verkostoon sähköä tuot-
tava sähköverkko. Biokaasun rakentamisen yhteydessä toteutetaan kaasuverkkoa, joka 
voi liittyä mahdollisesti toteutettavaan valtakunnalliseen kaasuverkkoon. 

7.14 Tammelan ja Forssan suunnitelmien vaikutukset yhdes-
sä

Tammelan kunnan puolella vireillä olevassa Sukula- Häiviä osayleiskaavassa osoite-
taan Kiimassuon jätealueen laajenemissuunta. Jätealue miltei kaksinkertaistuu. Alueita 
on osoitettu kaavassa lisää noin 73 ha. Lisäksi 62 ha on osoitettu jätteitä hyväksi käyt-
tävän teollisuuden alueiksi. Teollisuusaluetta laajennetaan Somerontien varrelle 62 ha 
etelään. Näin teollisuusalueetkin miltei kaksinkertaistuvat. 

Kiimassuon alueen toiminnan ja paloturvallisuuden kannalta olisi oleellista saada Tam-
melan kunnan alueiden kautta uusi liikenneyhteys ja lähestymissuunta alueelle myös 
uudesta liittymästä Somerontieltä. Somerontien liikenne viisinkertaistuu.

Tammelan puolella Kiimassuon aluetta vasten on aloittanut toimintansa Sinipäänsuon 
turpeennosto, joka tulee jatkumaan 20 vuotta. Toiminnan vaikutukset ja mahdolliset suo-
jaustoimenpiteet tulee arvioida kunkin toiminnan osalta erikseen ja tarvittaessa pelas-
tuslaitoksen kanssa yhdessä. Alueiden käyttöön otossa joudutaan ottamaan huomioon 
mahdollisesta turpeen nostosta johtuva aikataulu.

8 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Kiimassuon asemakaava-alueesta noin 63 hehtaaria on jo toteutunut. Asemakaavassa 
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osoitetaan erilaisten uusien jätteiden (yhdyskuntajäte, tavanomainen jäte, vaarallinen 
jäte) loppusijoitusalueiden laajennusalueita. Loppusijoituspaikan toteuttaminen vie vuo-
sikymmeniä, arvio toteutusaikatauluksi 20-30 vuotta. Lisäksi alueella on erilaisia väliva-
rasto ja käsittelykenttiä, joita otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Teollisuusalueet toteu-
tuvat aina yksittäisten hankkeiden kautta.

8.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Toiminnat sijoittuvat alueelle hankekohtaisesti ja pala palalta nykyisiä toiminta-alueita 
laajentaen. 

8.2 Asemakaavan oikeusvaikutukset

Asemakaavan pohjalta voidaan myöntää rakennuslupia.

8.3 Asemakaavan toteutuksen seuranta

Tekniikan kehittyminen vaikuttaa alueen rakentamiseen ja eri toimintoihin tarvittaviin ti-
lavarauksiin. Tarpeita tulisi kuitenkin voida ennakoida ajoissa, jotta kaavoitus voi tule-
vaisuudessa reagoida tarvittaviin muutoksiin ajoissa. Muutoksia voidaan tehdä tontti- ja 
korttelikohtaisesti.

8.4 Riskien hallinta

Jätehuoltoalueen ja jätteitä hyväksikäyttävän teollisuusalueen aiheuttamien riskien hallintaan 
on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Riskien hallintaan liittyviä seikkoja on otettu esille kaavas-
sa sen takia, että erilaisia lupa- ja valvontakäytäntöjä kaupungin, ELY-keskuksen ja alueella 
toimivien välillä on kehitettävä. Tällaisia asioita, jotka vaikuttavat riskien hallintaan ovat esim. 
laitosten tekemät pelastussuunnitelmat, laitosten aiheuttamien päästöjen kokonaisvaltainen 
arviointi ja päästöjen seuranta sekä kaupunkiin tulevien haittojen seuranta. Havaittujen hait-
tojen tulee myös vaikuttaa lupaehtoihin sekä alueella kehitettäviin asioihin.  Asianmukaisten 
rakennuslupakäytäntöjen noudattaminen vaikuttaa omalta osaltaan turvallisuuteen. 

Jätehuollon alueelta on pidettävä kilometrin suojavyöhyke asumiseen.  

Tuulivoimaloiden sijoittaminen on Rambollin selvitysten mukaan mahdollista kaavassa 
esitetyllä tavalla. Tuulivoimaloiden vaikutusta seurataan ja niitä on mahdollista tarvitta-
essa rajoittaa. 

Pelastuslaitos arvioi riskiruutujen ja Seviso II direktiivin rajojen ylittymistä. 

Forssassa 7.9.2015

Sirkka Köykkä, kaupunginarkkitehti
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Forssan pien-
lentokentän 
lähestymissek-
toritarkastelu 
18.11.2010. 
ARP piste on 
kiitoradan etelä-
päässä.

ARP-piste on 
osoitettu Trafin 
ja Voimavap-
riikin neuvotte-
lussa kiitoradan 
pohjoispäähän, 
josta suojaetäi-
syys 3100 met-
riä on osoitettu.
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LIITE  3  HULE- JA JÄTEVESIÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET, TIIVISTELMÄ
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LIITE 4  TUULIVOIMA MELU
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LIITE 5  TUULIVOIMA VÄLKE



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 061 Forssa Täyttämispvm 12.11.2015
Kaavan nimi Kiimassuo
Hyväksymispvm 31.08.2015 Ehdotuspvm 15.05.2015
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 16.11.2008
Hyväksymispykälä 37 Kunnan kaavatunnus L16
Generoitu kaavatunnus 061V310815A37
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 308,7277 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 308,7277
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 308,7277 100,0 547796 0,18 308,7277 520318
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 6,1066 2,0 27478 0,45 6,1066  
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 9,7012 3,1   9,7012  
E yhteensä 292,9199 94,9 520318 0,18 292,9199 520318
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     

Kiimassuo
LIITE 6



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 308,7277 100,0 547796 0,18 308,7277 520318
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 6,1066 2,0 27478 0,45 6,1066  
T 6,1066 100,0 27478 0,45 6,1066  
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 9,7012 3,1   9,7012  
Kadut 9,7012 100,0   9,7012  
E yhteensä 292,9199 94,9 520318 0,18 292,9199 520318
ET 4,6028 1,6 6904 0,15 4,6028 6904
EJ 60,4613 20,6 126582 0,21 60,4613 126582
EV 141,8932 48,4   141,8932  
EJT-1 64,2627 21,9 289182 0,45 64,2627 289182
EJT-2 16,5906 5,7 74658 0,45 16,5906 74658
EN-2 5,1093 1,7 22992 0,45 5,1093 22992
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Kiimassuo
LIITE 6



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 061 Forssa Täyttämispvm 12.11.2015
Kaavan nimi Kiimassuon tuulivoima
Hyväksymispvm 31.08.2015 Ehdotuspvm 15.05.2015
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 16.11.2008
Hyväksymispykälä 37a Kunnan kaavatunnus 061 L17
Generoitu kaavatunnus 061V310815A37a
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 8,2086 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 8,2086
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 8,2086 100,0 8209 0,10 8,2086  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä 8,2086 100,0 8209 0,10 8,2086  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     

Kiimassuon tuulivoima



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 8,2086 100,0 8209 0,10 8,2086  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä 8,2086 100,0 8209 0,10 8,2086  
EN-3 8,2086 100,0 8209 0,10 8,2086  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Kiimassuon tuulivoima
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LIITE 7 - FORSSAN KIIMASSUON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS
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LIITE 8  Metsäkeskus Häme-Uusimaa, Arsi Inki. 25.9.2009, 
  metsäsuunnitelman maisemasektorit
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LIITE 9   KIIMASSUON OSAYLEISKAAVA
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LIITE 10  TUULIVOIMAPUISTO TEEMAOSAYLEISKAAVA



110

LIITE 11  ASEMAKAAVA-ALUEELLA MAHDOLLISESTI 
  SUOJAVYÖHYKKEEN AIHEUTTAVAT RAKENTEET 
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Liite 2 
 
 
MELUN TOIMENPIDERAJAT 
 
Taulukko 1.  Päivä- ja yöajan keskiäänitasojen toimenpiderajat asunnoissa ja muissa  
 oleskelutiloissa 
 

Huoneisto ja huonetila Päiväajan keskiääni-
taso 
LAeq (klo 7–22) 

Yöajan keskiääni-
taso 
LAeq (klo 22–7) 

Asuinhuoneistot, palvelutalot, vanhainkodit, lasten päi-
vähoitopaikat ja vastaavat tilat 

  

asuinhuoneet ja oleskelutilat 35 dB 30 dB 
muut tilat ja keittiö 40 dB 40 dB 
   
Kokoontumis- ja opetushuoneistot   
huonetila, jossa edellytetään yleisön saavan hyvin pu-
heesta selvän ilman äänenvahvistuslaitteiden käyttöä 

35 dB - 

muut kokoontumistilat 40 dB - 
   
Työhuoneistot (asiakkaiden kannalta)   
asiakkaiden vastaanottotilat ja toimistohuoneet 45 dB - 

 
 
Taulukko 2.  Pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen 

tarkoitetuissa tiloissa 
 
Kaista/Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 
Yöajan (klo 22–7) 
Leq,1h/dB 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 
Päiväajan (klo 7–22) pienitaajuiselle melulle sovelletaan 5 dB suurempia arvoja kuin taulu-
kossa 2.  
 

LIITE 12  MELUN TOIMENPIDERAJAT 
Sosiaali- ja terveysministeriän asetuksessa  asunnon ja muun oleskelutilan terveydel-
lisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 
Annettu 23.4.2015 




