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LAUSUNTO SALOLAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ YVA-SUUNNITELMASTA
Projektiyhtiö Salola Wind Park Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Jyväskylän kaakkoisosaan
Korpilahdelle, Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan. Tuulivoimaloiden rakentaminen
edellyttää osayleiskaavan laadintaa. Hankkeeseen sovelletaan lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään
maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL
9§, YVAL 5§). Jyväskylän kaupunki pyytää kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
(OAS) ja YVA-suunnitelmasta Keski-Suomen liiton lausuntoa.
Salolan hankealue on maa- ja metsätalousaluetta ja sen pinta-ala on noin 800 ha. YVA-menettelyssä tarkastellaan tuulivoiman osalta alustavasti kahta vaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2). VE 1
-vaihtoehdossa tarkastellaan enintään 8 tuulivoimalan toteuttamista. VE 2 -vaihtoehdossa tarkasteltavia tuulivoimaloita on 10. VE 1 -vaihtoehdossa tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on
enintään 275 m ja VE 2 -vaihtoehdossa enintään 290 m. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 810 MW. Lähimmistä voimaloista on etäisyyttä lähimpään yksittäiseen asuinrakennukseen noin
1 km ja lähimpään lomarakennukseen noin 1,5 km.
Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Lounainen sähkönsiirtovaihtoehto toteutettaisiin noin 10 km pitkällä maakaapelilla Tammijärven sähköasemalle. Koillinen vaihtoehto
toteutettaisiin noin 22 km pitkällä 110 kV ilmajohdolla Toivakan sähköasemalle.
Voimassa olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa hankealue sijoittuu biotalouteen tukeutuvalle alueelle. Biotalouteen tukeutuvan alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja
kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.
Lisäksi maakuntakaavassa hankealueen läpi on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti ja alue kuuluu
maakuntakaavan matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeseen, jolla osoitetaan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen soveltuvat alueet. Kaavamerkinnän
suunnittelumääräyksen mukaan alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt ja
virkistysalueet ja niiden maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyödyntäminen.
Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta (tv): Multian
Vehkoo ja Pihtiputaan Ilosjoki. Maakunnallisesti merkittävän tuulivoima-alueen kokorajana
maakuntakaavassa on 10 tai enemmän tuulivoimalaa. Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistoalueet selvitettiin kymmenisen vuotta sitten 3. vaihemaakuntakaavaa varten. Koska
kartoitusta voidaan nykyisin pitää vanhentuneena mm. voimaloiden kasvaneen korkeuden takia, liitto on käynnistänyt maakuntakaavan päivittämisen (maakuntakaava 2040). Päivityksen
yhtenä teemana on tuulivoima.
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Salolan OAS- ja YVA-suunnitelmassa (6.1.2) todetaan, että liitto tekee parhaillaan analyysiä
maakuntakaavan uudistamistarpeesta. Teksti tulisi päivittää ja todeta, että maakuntakaavan
päivitys on käynnistetty.
Maakuntakaavan kannalta Salolan tuulivoimahankkeen merkittävimmät vaikutukset voivat
kohdistua hankealueen lähivaikutusalueella sijaitseviin Natura- ja luonnonsuojelualueisiin (SL)
sekä valtakunnalliseen maisema-alueeseen. Hankealueen länsipuolella sijaitsevat Vaarunvuorten (FI0900039) ja Putkilahden (FI0900098) lintu- ja luontodirektiivin perusteella suojellut Natura-alueet sekä Putkilahden valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jota luonnehtii monipuolinen ja edustava viljely-, vesistö- ja vuorimaisemakokonaisuus. Salolan OAS- ja YVA-selvityksessä Vaarunvuorten ja Putkilahden Natura-alueiden suojeluperusteeksi on virheellisesti
esitetty vain luontodirektiivi, vaikka alueet ovat myös lintudirektiivin mukaisia alueita.
Hankealueen itäpuolella sijaitsee Haapasuo-Syysniemi-Rutajärvi-Kivisuon (FI0900074) lintu- ja
luontodirektiivien mukainen Natura-alue, josta suurin osa kuuluu Leivonmäen kansallispuistoon. Kansallispuisto on maakuntakaavassa SL-alueena. Sekä Vaarunvuorten-Putkilahden alue
että Leivonmäen kansallispuisto lähiympäristöineen ovat valtakunnallisesti merkittäviä maisema- ja luontokokonaisuuksia, joilla on merkittäviä virkistyskäyttöarvoja.
Voimassa oleva maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta. Maakuntakaava tulee ottaa huomioon
kokonaisuudessa, mukaan lukien koko maakuntaa koskevat määräykset. Myös maakuntakaavaa varten tehdyt taustaselvitykset on hyvä huomioida. Hiljaiset alueet on yksi taustaselvitys,
johon Salolan OAS- ja YVA-suunnitelmassa on viitattu.
Keski-Suomen liitolla ei ole huomautettavaa YVA-suunnitelmassa arvioitaviksi esitettyihin ympäristövaikutuksiin, eikä suunnitelmassa kuvattuihin arviointimenetelmiin. Ottaen huomioon
Salolan tuulivoima-alueen sijainti ja voimaloiden massiivinen koko liitto pitää tärkeänä hankkeen aiheuttamien vaikutusten kattavaa selvittämistä niin luonnonympäristön, maiseman kuin
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Myös vaikutusten arvioinnin laatuun tulee kiinnittää
erityistä huomiota.
Salolan hankealueella vaikuttavien tahojen kuulemiseksi on koottu seurantaryhmä. Liiton mielestä seurantaryhmä on hyvä tapa edistää kansalaisten osallistumista hankkeen suunnitteluun
ja tehostaa tiedonkulkua.
Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.fi, 040 595 0918.
KESKI-SUOMEN LIITTO

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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