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LAUSUNTO JOENSUON 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.  

Solarwind  Finland  Oy  suunnittelee  tuulipuiston  rakentamista  Multian  Joensuon  alueelle. 
Hankealue  sijaitsee  Multian  keskustasta  noin  12  kilometriä  koilliseen.  Hankealueella  on 
ojitettuja soita ja viljeltyjä kankaita, eikä alueella ole asutusta. Alueelle sijoitetaan enintään 
kuusi  nimellisteholtaan  maksimissaan  6,6,  MW tuulivoimalaa.  Voimaloiden  maksimikorkeus 
tulee olemaan 250 m. Tuulivoimalat on suunniteltu alustavasti  liitettäväksi  110 kV -linjaan 
rakentamalla noin 10 km maakaapelointi tiestön reunaa pitkin uudelle muuntoasemalle.  

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  hankealueen  itäreunalla  on 
maakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL, nro 144) osoitettu Joensuonkankaan Natura 
2000 -alue (FI10900110), joka on SAC-Natura-alue.

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. Joensuon hanke jää 
tämän kokorajan alapuolelle.  

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 tuulivoimatuotannon rakentumiselle maakunnan parhai-
ten tuulivoimatuotantoon soveltuville alueille. Maakuntakaavaluonnos on valmisteilla.

Keski-Suomen liitto pitää prosessista riippumatta tärkeänä tuulivoimahankkeiden aiheuttamien 
vaikutusten kattavaa selvittämistä, mikä perustuu riittäviin selvityksiin. Arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon ihmisiin,  maisemaan  ja  luontoon kohdistuvat  vaikutukset.  Joensuon hankkeessa 
tulee  erityisesti  varmistaa,  ettei  hanke  merkittävästi  heikennä  Natura-alueen  perusteena 
olevia luontoarvoja.   

Lausunnon on valmistellut Reima Välivara, reima.valivara@keskisuomi.fi, 040 595 0918.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen 
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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