
Kooste palautteesta, jota saatiin Ämmässuon tuulivoimalan 
kaavaehdotusta esitelleessä asukastilaisuudessa 1.12.2021  
 
HSY:n omistamalle tontille Ämmässuolla suunnitellaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa yhden 
tuulivoimalan sijoittamisen alueelle. Alueen asukkaille järjestettiin info- ja keskustelutilaisuus 
etäyhteyden välityksellä 1.12.2021 klo 17–19.  

Tähän koosteeseen on kerätty tapahtumassa käydyn keskustelun keskeisimpiä sisältöjä ja 
näkökulmia. Paikan päällä ehdotusta kuulemassa ja kommentoimassa oli noin 20 asukasta.  

Kaavan suunnittelussa on tutkittu tuulivoimalan vaikutuksia muun muassa luontoon ja 
ympäristöön, maisemaan, meluun ja ihmisten elinoloihin. Edellinen asukastilaisuus, jossa asukkaat 
kommentoivat kaavan valmisteluaineistoa, järjestettiin keväällä 2021. Sen jälkeen tehtiin 
yhteisvaikutusten arviointi, jonka tuloksia nyt esiteltiin 1.12. tilaisuudessa yhdessä 
kaavaehdotuksen kanssa.   

Ämmässuon tuulivoimalan kaavaehdotus on nähtävillä 29.11.–30.12.2021 Espoon kaupungin 
verkkosivustolla. 
 

Tilaisuus painottui asiantuntijoiden esityksiin, ja asukaskeskustelu niiden välissä oli verkkaista ja 
maltillista. Eniten asukkaita kiinnostivat tuulivoimalan melu- ja terveysvaikutukset sekä sosiaaliset 
vaikutukset. Kommentteja tuli myös tuulivoimalan korkeudesta, tuulivoimaloiden lukumäärästä sekä 
muuttolintujen törmäysriskistä. 
 
Yleisellä tasolla kommentoitiin, että tuulivoimaa olisi voitu samalla kertaa kaavoittaa joko 
Ämmässuolle tai muihin kohteisiin enemmän kuin vain yhden voimalan verran. Myös tuulivoimalan 
käyttöikää tiedusteltiin. Sen kerrottiin olevan noin 25–30 vuotta rakentamisesta. 
 
Kaavoitetun tuulivoimalan korkeus mietitytti asukkaita sekä helikopterilentämisen että 
muuttolintujen näkökulmasta. Todettiin, että helikoptereita ja lentokoneita tulevat helpottamaan 
lentoestevalot, joista määrätään ilmailuviranomaisen myöntämässä lentoesteluvassa. 
Muuttolintujen pääasiallinen lentokorkeus ylittää tuulivoimalan korkeuden, mutta kokonaan lintujen 
törmäysriskiä ei valitettavasti saada poistettua.  
 
  
 

Melu sekä muut sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset 
 
Osallistujat kritisoivat sitä, ettei asukkaille luvattu yhteisvaikutusten arviointi vieläkään tunnu 
riittävältä. Erityisesti koettiin, ettei sosiaalisia vaikutuksia ja terveysvaikutuksia ole arvioitu riittävästi. 
Myös asukkaiden osallistaminen tiedonkeruussa koettiin jääneen liian suppeaksi. 
 
Toisaalta kommentoitiin myös, että hankkeessa on tehty selvityksiä hyvin ja että muuallakin 
Espoossa olisi tarvetta vastaavalle. Eräs kommentoija mainitsi, että Länsimetron varrelle 
kaavoitetaan parhaillaan pahemmillekin melualueille ja toivoi, että sinnekin olisi tehty yhtä hyvät 
meluselvitykset.  
 



Rakentamisen jälkeiset meluseurantamittaukset ja niistä tiedottaminen kiinnostivat myös asukkaita. 
Kysyttiin, miten melumittaus toteutetaan, miten tuloksista tiedotetaan ja mitä sitten tehdään, jos 
melutasot ylittyvät. HSY kertoi raportoivansa tuloksista vähintään vuositasolla.  
 
Muista terveysvaikutuksista keskusteltaessa nousi esiin, ettei Kulmakorven louhinta-alueelle tulossa 
olevia työpaikkoja ollut otettu huomioon tarkastelussa. Samassa yhteydessä todettiin, että 
terveysvaikutukset ja vaikutukset ihmisiin ovat tärkeitä, ja niistä tiedottaminen ihmisille on 
olennaista. Vertailukohtana mainittiin, että Tapiolan alueella ei kommenttien mukaan ole pidetty 
seurantapalavereja alueen louhinnoista, kivipölystä yms. terveysvaikutuksista. 
 
  
Yhteenveto ja jatko 
 

Keskustelusta välittyi hyvin, että tuulivoimalan mahdolliset haitat ihmisille ja eläimille huolettivat 
asukkaita vielä yhteisvaikutusten arvioinnin jälkeenkin. Osa piti tehtyjä selvityksiä hyvinä, osa 
edelleen riittämättöminä. Vaikutusten kuten melun säännöllinen seuranta ja tiedotus ihmisille 
koettiin tärkeänä - niin tämän kaavan kuin koko Espoon kaavoituksenkin näkökulmasta. 

Ämmässuon tuulivoimalan kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen 30.12.2021 
mennessä. Sen jälkeen valmistelijat perehtyvät saatuun palautteeseen ja kaavaan tehdään 
tarvittaessa tarkistuksia. Tarkistettu ehdotus ja saadut muistutukset viedään 
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen 
ja lopulta valtuuston hyväksyttäväksi. 

Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulla ja Espoon kaupungin 
kaavakuulutuksissa. 

https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/ammassuon-tuulivoimala
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=kuulutukset&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=kuulutukset&topics=Kaupunkisuunnittelu
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