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LAUSUNTO KÄMPPÄKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEESTA / YVA-MENETTELYN SOVELTAMISEN
TARVE
Keski-Suomen ELY-keskukselle on tullut pyyntö ratkaista ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn soveltamisen tarve YVA-lain (252/2017 YVAL) 3§:n 2 momentissa
tarkoitettuun hankkeeseen. ELY-keskus pyytää asiasta Keski-Suomen liiton lausuntoa.
Myrsky Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Kyyjärven Kämppäkankaan
alueelle. Hankealue sijaitsee Kyyjärven luoteisosassa ja rajautuu pohjoisosastaan
Perhon kunnanrajaan. Kyyjärven ja Perhon keskustoihin on matkaa noin kahdeksan
kilometriä. Hankealueelle, jonka pinta-ala on 915 hehtaaria, suunnitellaan seitsemää
tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Sähkönsiirto on
tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla kahden kilometrin etäisyydelle rakennettavaan
Elenian 110 kV:n voimajohtolinjaan, joka sijoittuu nykyisen 110 kV voimajohtolinjan
viereen.
Voimassa olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa hankealue sijoittuu biotalouteen
tukeutuvalle alueelle ja jää kulttuuriympäristön vetovoima-alueen laidalla.
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 hankealueen
eteläpuolella on maakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL) osoitettu
Peuralamminnevan Natura 2000 -alue (FI10900031).
Voimassa olevassa 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. Tavoitteena on luoda edellytyksiä seudullisesti merkittävän tuulivoima tuotannon rakentumiselle maakunnan parhaiten tuulivoimatuotantoon soveltuville
alueille.
Maakuntakaavan kannalta Kämppäkankaan tuulivoimahankkeen merkittävimmät
vaikutukset voivat kohdistua hankealueen lähivaikutusalueella sijaitsevaan
Peuralamminnevan luonnonsuojelualueeseen, joka on lintu- ja luontodirektiivien (SPA
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/ SAC) mukainen Natura-alue. Peuralamminneva on maisemaltaan avoin, laaja (487
ha) aapasuokokonaisuus, joka yhtenäisenä ja varsin luonnontilaisena on erittäin
arvokas ja monipuolinen suoalue. Tuulivoimahankkeen vaikutukset voivat kohdistua
erityisesti Natura-alueen uhanalaiseen linnustoon.
Maakuntakaavan päivitystä varten Keski-Suomen liitto on tehnyt paikkatietoihin
perustuvan lähtökohta-analyysin. Lisäksi liitto on teettänyt mm. maakotkaselvityksen,
jossa selvitettiin uhanalaisen ja erityistä suojelua vaativan maakotkan esiintymisen
painopistealueita Keski-Suomessa. Selvityksessä tunnistettiin ympäristömuuttujiin
perustuvalla mallinnuksella kotkalle sopivia potentiaalisia elinympäristöjä sekä
tarkasteltiin nykyisten kotkareviirien sijoittumista ja reviirikäyttäytymistä.
Ottaen huomioon Kämppäkankaan tuulivoima-alueen sijainti ja voimaloiden
massiivinen koko, Keski-Suomen liitto pitää prosessista riippumatta tärkeänä
hankkeen aiheuttamien vaikutusten kattavaa selvittämistä. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää usean, lähekkäin sijoittuvan tuulivoima-alueen yhteisvaikutuksiin sekä
Peuralamminnevan suojelun perusteena olevaan uhanalaiseen linnustoon kohdistuviin
vaikutuksiin.
Tuulivoimatuotannon aidosti kestävä edistäminen vaatii sekä ihmisiin että maisemaan
ja luontoon kohdistuvien vaikutusten huomioon ottamista. Keski-Suomessa
luontovaikutuksien huomioon ottamisessa korostuvat suuret petolinnut, varsinkin
niiden olemassa olevat reviirit ja pesäpaikat.
Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.fi, 0405950918.
KESKI-SUOMEN LIITTO
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