
1 (3)

23.12.2022
KSL/245/03.08.01.06/2022

Kinnulan kunta
Aluearkkitehtipalvelut
kinnulan.kunta@kinnula.fi
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Viite: Lausuntopyyntönne 11.11.2022

LAUSUNTO KINNULAN KUNNALLE KUNTALAISALOITTEEN VAATIMUKSESTA TUULIVOIMALOIDEN 
4 KM VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ ASUIN- JA LOMAKIINTEISTÖIHIN NÄHDEN

Kinnulan  kunta  on  pyytänyt  Keski-Suomen  liiton  lausuntoa  kunnalle  tehdystä 
kuntalaisaloitteen vaatimuksesta tuulivoimaloille  asetettavasta  4 km vähimmäisetäisyydestä 
asuin- ja lomakiinteistöihin nähden. Lausuntopyyntöä pyydetään, koska Keski-Suomen liitto on 
tutkinut  mm.  potentiaalisia  tuulivoima-alueita  kuntakohtaisesti.  Mikäli  etäisyyspuskurina 
käytettäisiin 4 km suojaetäisyyttä, mikä vaikutus asialla olisi tuulivoimapotentiaalisiin alueisiin? 
Kuntalaisaloite  on  tarkoitus  käsitellä  kunnanhallituksessa  ja  edelleen  valtuustossa  helmi-
maaliskuussa 2023.

Keski-Suomen  liitto  on  laatinut  maakuntakaavan  2040  valmisteluvaiheen  tueksi  mm. 
paikkatietopohjaisen  karttatarkastelun  nimellä  Keski-Suomen  tuulivoimapotentiaalin 
tarkastelu. Tarkastelu pohjautuu Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta-aineistoon vuodelta 
2021.  Tarkastelussa  on  esitetty  kartalla  mainittujen  kohteiden  ja  alueiden  ympärille 
paikkatietotyökalulla  tehdyt  etäisyyspuskurit,  joiden tiedot  on myös tarkastelussa mainittu, 
esimerkiksi  1  km  puskuri  asuin-  ja  lomarakennuskohteen  ympärillä.  Tarkastelu  on  yksi  
maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä.

Mikäli liiton tekemän karttatarkastelun puskurit asuin- ja lomarakennuskohteisiin muutetaan 4 
km:ksi,  puskurialueiden  ulkopuolelle  jää  Kinnulan  lounaisosassa  alue,  joka  kattaa 
Salamajärven kansallispuiston Kinnulan puolelle ulottuvasta alueesta suuriman osan ja lisäksi 
noin  3  neliökilometrin  laajuisen  alueen  kansallispuiston  itäpuolella.  Lisäsi  puskureiden 
ulkopuolelle  jää  noin kilometrin levyinen alue rakenteilla  olevan Hautakankaan  tuulivoima-
alueen  koillispuolella,  pääosin  luonnonsuojelu-  ja  Natura  2000  -alueilla,  ja  vajaan 
neliökilometrin kokoinen alue kunnan kaakkoisnurkassa Natura 2000 -alueella. Nämä alueet 
ovat pienialaisia tai  luonteeltaan sellaisia,  että niille ei  ole mahdollista sijoittaa useamman 
voimalan tuulivoimatuotantoa. 

Tuulivoiman  etäisyyttä  asutukseen  on  käsitelty  Keski-Suomen  ELY-keskuksen  julkaisussa 
Keski-Suomen tuulivoimarakentaminen Lainsäädäntö ja muu tuulivoiman sijoittamista koskeva 
ohjaus  maakunnan  tuulivoimahankkeiden  suunnittelussa  (2021),  kohdassa  Suositus 
tuulivoimarakentamisen  etäisyydestä  asutukseen,  seuraavasti:  ”Tuulivoimarakentamisen 
etäisyydestä asutukseen ei ole säädetty lailla, mutta suosituksia etäisyyteen voidaan antaa. 
Pelastusviranomaisten kumppanuusverkosto on antanut suosituksen etäisyydestä asutukseen. 
Suosituksen mukaan yli 1 MW:n tuulivoimaloilla etäisyys asutukseen ja vaarallisten aineiden 
laitoksiin ja varastointiin tulisi olla 600 m, jos arvioinnin perusteella ei ole muuta vaatimusta.  
Suositus  otetaan  usein  huomioon  tuulivoimarakentamisessa.  Kunnat  voivat  myös  päättää 
oman  kuntansa  alueella  vaadittavasta  tuulivoimaloiden  vähimmäis-  tai  suojaetäisyydestä 
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asutukseen. Koska kunnilla on kaavoitusvastuu alueellaan, heidän päätöksensä voi vaikuttaa 
tuulivoiman kaavoitukseen. Lupaharkintaan kunnan periaatepäätös ei kuitenkaan vaikuta.”

Maakuntakaavalla  ei  voida  tehdä  aluevarauksia  tuulivoimatuotantoon  eikä  määrätä 
tuulivoimaloiden  tarkkaa  sijoittumista  tai  määrää.  Mahdollinen  tuulivoimatuotantoalue  ja 
toteutettavien voimaloiden sijainti, määrä ja koko tarkentuvat vasta yleiskaavatyössä. Tämän 
vuoksi  maakuntakaavan  laatimisen  lähtökohdaksi  ei  ole  perusteltua  esittää 
tuulivoimatuotantoon  soveltuville  alueille  yhtenäisiä,  tarkkoja  etäisyyksiä  esimerkiksi 
asutukseen.   Maakuntakaavan  seudullisesti  merkittävään  tuulivoimatuotantoon  soveltuvat 
alueet määritellään selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella. Tuoreimmat selvitykset 
on julkaistu Keski-Suomen liiton internet-sivuilla (Maakuntakaava 2040) 23.12.2022. 

Maakuntakaavan  tehtävä  on  osoittaa  seudullisesti  merkittävään  tuulivoimatuotantoon 
parhaiten soveltuvat alueet ja mahdollistaa näiden toteuttaminen, mikäli kunta niin haluaa. 
Alueiden  toteuttaminen  edellyttää  aina  kunnan  laatimaa  yleiskaavaa.  Lakisääteisesti  on 
kunnan toimivallassa päättää tuulivoimayleiskaavoituksesta. 

Lausunnon on valmistellut maakunta-arkkitehti Liisa Bergius, liisa.bergius@keskisuomi.fi, p. 
0405902296.

KESKI-SUOMEN LIITTO

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