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Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 44
Jaana Haapasalo teki seuraava valtuustoaloitteen:
"VALTUUSTOALOITE TUULIVOIMALAN MELUHAITTOJEN
TUTKIMISEKSI
Tuulivoimala-alueiden suojavyöhykkeen lähimpään asutukseen tulisi olla
kaksi kilometriä. Salon Märynummella kahden kilometrin alueella
voimaloista on 457 taloutta. Turun AMK:n/TTL:n tekemässä tutkimuksessa
kahden kilometrin etäisyydellä Märynummen tuulivoimaloista asuvista 30
prosenttia koki tuulivoimalamelun häiritsevänä. Melu on osalle asukkaista
aiheuttanut muun muassa unihäiriöitä. Alueen asukkaat ovat vaatineet
melumittauksia, joita ei ilmeisesti tuulivoimatoimijoiden vastustuksen takia
ole toteutettu.
Terveydensuojelulain 27 § edellyttää, että terveyteen vaikuttaviin ongelmiin
on puututtava välittömästi. Lain pykälän mukaan ”Jos asunnossa tai
muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja,
pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai
muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa
asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen
johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on
ryhdyttävä viipymättä”.
Alueella asuvat ovat myös arvioineet, että tuulivoimalatoimijat ovat
esittäneet Salon kaupungille liian pienet meluarvot rakennusluvat
saadakseen. Asukkaiden mukaan meluarvoksi on esitetty
rakennuslupavaiheessa 107,5 dB, vaikka valmistajan omien teknisten
asiakirjojen mukaan se on 110,3 dB.
Ehdotan, että Salon kaupunki teettää Salon Märynummella viipymättä
sisämelumittaukset. Mittausten tekijäksi tulee valita puolueeton taho, jolla
ei ole kytköksiä tuulivoimatoimijoihin.
Salossa 4. maaliskuuta 2019
Jaana Haapasalo
Kaupunginvaltuutettu"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen

valmisteltavaksi.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 69
Valmistelija: terveystarkastaja Sami Saari, sami.saari@salo.fi, 044 778 46
07 ja ympäristöterveyshuollon päällikkö Riitta Suutari, riitta.suutari@salo.fi,
044 778 4601
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 13.9.2017 velvoittaa Restuuli
Oy:n ja Tuuliwatti oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan sisä- ja ulkotilan
melumittaukset Märyn alueella kolmen kiinteistön piha-alueella ja
sisätiloissa. Lautakunta perusteli päätöstään sillä, että
ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajien tulee olla
tietoisia toiminnan ympäristölle aiheuttamista vaikutuksista.
Terveydensuojelulain 2 §:n 2 momentin mukaan elinympäristöön
vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa
terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä.
Lautakunnan käsityksen mukaan melusta saadut uudet selvitykset
osoittivat, että Märyn tuulivoimaloiden aiheuttama melu saattaa
häiriintyvissä kohteissa ylittää säädetyt raja-arvot.
Restuuli oy ja Tuuliwatti Oy hakivat muutosta rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätökseen. Vaasan hallinto-oikeus on 30.3.2019
antanut ulkomelun osalta ratkaisun, jonka mukaan Restuuli Oy ja Tuuliwatti
Oy velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan melumittaus yhden
kiinteistön piha-alueella. Restuuli Oy velvoitettiin lisäksi suorittamaan
melumittaus kahden kiinteistön piha-alueilla. Ratkaisun mukaan
ulkomelumittaukset on suoritettava 30.9.2019 mennessä ja ne tulee tehdä
ympäristöministeriön ohjeen mukaisina ja mittausten suorittajien tulee olla
luotettavia alan toimijoita. Turun hallinto-oikeus ei ole antanut vielä
ratkaisuaan sisämelun osalta, mutta päätös on tulossa lähiaikoina.
Tuulivoimaloiden melumittausten suorittamista kaupungin toimesta on
käsitelty jo aiemmin, kun Osmo Friberg ym. valtuutetut tekivät 21.8.2017
aloitteen määrärahojen varaamiseen Märyn tuulivoimaloiden
melumittausten suorittamiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi
käsityksenään kokouksessa14.2.2018 § 25, että tuulivoimaloiden
ylläpitäjien tulee kustannuksellaan järjestää tarvittavat melumittaukset.
Tässä yhteydessä todettiin myös, että jos kaupunki kustantaisi Märyn
melumittaukset, tulisi sen menetellä samoin muidenkin tuulivoimapuistoihin
liittyvien meluvalitusten osalta.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa käsityksenään, että
tuulivoimaloiden ylläpitäjien (toiminnanharjoittajien) tulee kustannuksellaan
järjestää tarvittavat melumittaukset.
Rakennus- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja
edelleen -valtuustolle, että se merkitsee aloitteeseen valmistellun
vastauksen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 217
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 98
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteeseen valmistellun vastauksen
tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Jaana Haapasalo Osmo Fribergin kannattamana ehdotti, että aloite
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja Salon kaupunki toimittaa
sisämelumittaukset Märyn tuulivoimala-alueen kiinteistöissä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus asian
palauttamisesta uuteen valmisteluun, joten oli äänestettävä asian käsittelyn
jatkamisen ja palauttamisen välillä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa asian
käsittelyn jatkamista, äänestää JAA ja joka kannattaa asian palauttamista
uuteen valmisteluun, äänestää EI. Äänestys toteutetaan sähköistä
järjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 45 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Neljä
valtuutettua oli poissa.
Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.
Merkittiin että valtuutettu Annika Fagerström poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 21.45. Valtuutettu Heikki Tamminen poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 21.46.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

