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LAUSUNTO KYYJÄRVEN KAUNISKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN VIREILLETULOSTA, 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ YVA-SUUNNITELMASTA

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 21.12.2020 (Kh § 174) Kauniskankaan 
alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen WestWind Oy:n esityksestä. 
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§). 

Kaavoituksen ja YVA-menettelyn tavoitteena on mahdollistaa enintään 21 tuulivoima-
lan, 150 ha suuruisen aurinkovoima-alueen sekä niihin liittyvien huoltoteiden ja maa-
kaapeleiden rakentaminen. Hankealue sijoittuu noin 3,5 km etäisyydelle Kyyjärven 
kuntakeskustasta lounaaseen. Länsiosastaan alue sijaitsee noin 2,5 km päässä Soinin 
ja Alajärven kuntarajoista. Hankealue on noin 2 325 ha. Valtakunnan verkkoon liitty-
minen tapahtuu noin 12 km päässä Alajärven Möksyn sähköasemalla, mitä varten 
hankealueen pohjoisosasta rakennetaan ilmajohto Fingridin olemassa olevan 110 
kV:n voimakäytävän viereen.

Vaihtoehdossa VE1 alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus 
280 m ja kokonaisteho 120-150 MV. Käytöstä poistuneella turvetuotantoalueella on 
varaus noin 150 ha suuruiselle aurinkovoima-alueelle, joiden maksimikokonaisteho 
on noin 100 MW.

Vaihtoehdossa VE2 alueelle rakennetaan noin 18 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus 
on 280 m. Käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle toteutetaan noin 150 ha suu-
ruinen aurinkovoimapuisto kuten vaihtoehdossa VE1.

Voimassa olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa hankealue sijoittuu biotalou-
teen tukeutuvalle alueelle. Biotalouteen tukeutuvan alueen suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maa-
seutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhte-
näisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä. Hanke-
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alueelle sijoittuu maakuntakaavan olemassa oleva 110 kV voimajohtolinja ja voima-
johtokäytävään sijoittuva ohjeellinen moottorikelkkareitti. Lisäksi tuulivoimaloiden 
välittömässä läheisyydessä kaakkoispuolella sijaitsee Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-
Hirvilampi -Natura-alue (FI0900043), joka on maakuntakaavassa luonnonsuojelu-
alueena (SL). 

Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta (tv): 
Multian Vehkoo ja Pihtiputaan Ilosjoki. Maakunnallisesti merkittävän tuulivoima-
alueen kokorajana maakuntakaavassa on vähintään 10 tuulivoimalaa. Maakunnalli-
sesti merkittävät tuulivoimapuistoalueet selvitettiin kymmenisen vuotta sitten 3. vai-
hemaakuntakaavaa varten. Koska kartoitusta voidaan nykyisin pitää vanhentuneena 
mm. voimaloiden kasvaneen korkeuden takia, liitto on käynnistänyt maakuntakaavan 
päivittämisen (maakuntakaava 2040). Päivityksen yhtenä teemana on tuulivoima. 

Maakuntakaavan kannalta Kauniskankaan tuulivoimahankkeen merkittävimmät vai-
kutukset voivat kohdistua hankealueen vaikutusalueella sijaitseviin Natura- ja luon-
nonsuojelualueisiin, varsinkin lähivaikutusalueella sijaitsevaan Saarisuo-Valleussuo-
Löytösuo-Hirvilammen Natura-alueeseen, joka on suojeltu luonto- ja lintudirektiivien 
perusteella. Kohde on erämainen ja pääosin luonnontilaisena säilynyt aapasuoalue, 
joka muodostaa yhdessä lähialueella sijaitsevien muiden, Naturaan kuulumattomien, 
maakuntakaavan SL-alueiden kanssa laaja-alaisen suoluonnon ja linnuston suojeluko-
konaisuuden. 

Keski-Suomen hiljaiset alueet selvitettiin vuonna 2013. Hankealuetta lähinnä oleva 
hiljainen alue sijoittuu Kyyjärven ja Karstulan rajalle Valleussuo-Sarantajärvi-Pirttisuo 
-alueelle.  Hiljaisia alueita ei ole esitetty maakuntakaavakartalla, joten niillä ei ole 
maakuntakaavaan perustuvaa suoraa oikeusvaikutusta. 

Keski-Suomen liitolla ei ole huomautettavaa YVA-suunnitelmassa arvioitaviksi esitet-
tyihin ympäristövaikutuksiin, eikä suunnitelmassa kuvattuihin arviointimenetelmiin. 
Ottaen huomioon Kauniskankaan tuulivoima-alueen sijainti ja voimaloiden massiivi-
nen koko liitto pitää tärkeänä hankkeen aiheuttamien vaikutusten kattavaa selvittä-
mistä niin luonnonympäristöön (mm. maakotka), maisemaan kuin ihmisiin kohdistu-
vien vaikutusten osalta. Myös vaikutusten arvioinnin laatuun sekä lähialueen tuuli-
voima-alueiden yhteisvaikutusten riittävään selvittämiseen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.

Kauniskankaan YVA-menettelyn laatimisen tueksi muodostettiin laajempi seuranta-
ryhmä, johon kutsuttiin viranomaistahojen lisäksi alueella vaikuttavien tahojen edus-
tajia. Liiton mielestä seurantaryhmä on hyvä tapa edistää kansalaisten osallistumista 
hankkeen suunnitteluun sekä tehostaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. 
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Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.fi, 0405950918.

KESKI-SUOMEN LIITTO

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