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LAUSUNTO KYYJÄRVEN KIRVESVUOREN TUULIVOIMAHANKKEEN KAAVOITUKSEN OSALLISTUMIS-
JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kirvesvuoren alueelle Kyyjärven kuntaan. 
Hanke sijoittuu Kyyjärven kunnan alueelle, noin 6 km etäisyydelle Kyyjärven kuntakeskuksesta pohjoiseen.
Kyyjärven kunnan kaava-alueen koko on noin 1800 hehtaaria. Hankealue ulottuu myös Perhon kunnan
alueelle, jonka vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset osayleiskaavat sekä Kyyjärven kunnan että Perhon
kunnan alueille. Hankkeesta tehdään YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi samaan aikaan, kun 
alueelta laaditaan kaavaa.

Hankkeessa suunnitellaan enintään 20 tuulivoimalaa, joista 18 sijoittuu Kyyjärven kunnan alueelle. 
Voimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 4–10 MW. Kaava-alue on 
pääosin metsätalouskäytössä olevaa nuorehkoa metsää ja ojitettua vähäpuustoista suota. Sähkönsiirto 
hankealueelta valtakunnan verkkoon on suunniteltu toteutettavan uudella 110 kV tai 400 kV voimajohdolla 
Alajärven sähköasemalle noin 23 kilometriä kaava-alueelta lounaaseen.

Voimassa olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa Kirvesvuoren tuulivoima-alue on osoitettu suurimmaksi 
osaksi biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi. 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.

Tuulivoima-alueen lounaisosaan ulottuu maakuntakaavan Kaakkolamminnevan soidensuojelullisesti arvokas 
luonnonsuojelualue (SL, nro 123), jolla on kasvillisuus- ja linnustoarvoja. SL-alueen suojelumääräyksen 
mukaan alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. 
Suojelumääräys on voimassa, kunnes suojelualue varsinaisesti perustetaan. Kaakkolamminnevan SL-kohde 
on perustettu Kaakkurin suojelualueen nimellä luonnonsuojelualueeksi vuonna 2020.
   
Lisäksi tuulivoima-alueen länsireunaa sivuaa maakuntakaavan ohjeellinen moottorikelkkailureitti ja 
kulttuuriympäristön vetovoima-alue.

Hankealueen välittömälle vaikutusalueelle eteläpuolelle jää maakuntakaavan Pölkin maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue (nro 24). Maakuntakaavamääräyksen mukaan alueella tulee edistää kestävän maatalouden 
harjoittamista ja alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, 
ominaispiirteet ja identiteetti.
   
Käynnissä oleva Keski-Suomen maakuntakaavan päivitys, maakuntakaava 2040, käsittelee seudullisesti 
merkittävää tuulivoiman tuotantoa (tv), hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä. Maakuntakaavaluonnos 
oli nähtävillä 5.5.2022 sakka. Maakuntakaavan 2040 luonnoksessa Kirvesvuoren hankealue sijoittuu pääosin 
seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon soveltuvaan alueeseen (nro 12, Kirvesvuori).
  
Maakuntakaavaprosessi jatkuu tarvittavilla lisäselvityksillä. Ennen ehdotusvaihetta tehtäviin selvityksiin 
kuuluvat mm. sähkönsiirron kanta- ja alueverkon kokonaisselvitys sekä tuulivoiman maisemavaikutusten 
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toinen vaihe, jossa arvioidaan ja havainnollistetaan merkittävät maisemavaikutukset. Myös kaavan vaatima 
Natura-arvioinnin tarve ja laajuus täsmentyvät. Lisäselvityksien tulokset otetaan huomioon 
maakuntakaavaehdotuksessa.
 
Keski-Suomen liitolla ei ole erityistä huomautettavaa Kirvesvuoren tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan. Liitto pitää osayleiskaavaprosessin kannalta tärkeänä vaikutusten kattavaa 
selvittämistä niin luontoympäristön, maiseman kuin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta. 
Maakuntakaavan näkökulmasta erityisesti maisemallisiin ja linnustollisiin vaikutuksiin tulee kiinnittää 
huomiota. Liiton mielestä kaavoitus- ja arviointiprosessissa tulee riittävällä tarkkuudella selvittää voimaloiden 
määrän, koon ja sijoittumisen sekä sähkönsiirron vaikutukset, jotka kohdistuvat Peuralamminnevan Natura-
alueeseen, Kaakkolamminnevan SL-alueen luonnonarvoihin ja Pölkin maisema-alueeseen, sekä ottaa 
vaikutukset huomioon jatkosuunnittelussa ja -ratkaisussa. Myös maakuntakaavaa varten tehdyt ja tehtävät 
selvitykset tulee ottaa huomioon osayleiskaavatyössä.  

Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, keskisuomi.fi, 0405950918.

KESKI-SUOMEN LIITTO

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