
1 (3)

07.02.2023
KSL/7/03.01.00/2023

Karstulan kunta
Virastotie 4
43500 Karstula
kirjaamo@karstula.fi 

Viite: Lausuntopyyntönne 9.1.2023

LAUSUNTO KARSTULAN KAIJANSUON TUULI- JA AURINKOVOIMA-ALUEEN KAAVOITUKSEN 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Neova oy suunnittelee Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen rakentamista Karstulan 
kuntaan. Suunnittelualue on kooltaan noin 1360 hehtaaria ja sijaitsee Karstulan keskustasta 
noin 18 kilometriä länteen, Karstulan ja Soinin kunnan rajan välittömässä läheisyydessä. 
Alueelle suunnitellaan enintään 8 tuulivoimalan ja enintään noin 117 hehtaarin aurinkovoima-
alueen rakentamista. Kaavaratkaisu tarkentuu kaavaprosessin aikana. Hankkeesta tehdään 
YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi aikataulullisesti rinnakkain kaavaprosessin 
kanssa. 

Keski-Suomen lainvoimaisessa 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 suunnittelualueella kulkee maakuntakaavan merkitty ulkoilureitti. 
Ulkoilureittimerkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia 
ulkoilureittejä ohjeellisena. 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on Natura-alueet sekä pohjoisessa (Haukisuo-
Härkäsuo-Kukkoneva, FI0900093, SAC/SPA) että etelässä (Laihistenneva-Härkäneva-
Vahvasenjoki, FI0900055, SAC). Laihistenneva-Vahvasenjokea koskee myös maakuntakaavan 
luonnonsuojelualuemerkintä. Suojelumääräyksen mukaan alueilla ei saa ryhtyä sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueiden suojeluarvoja. Suojelumääräys on 
voimassa, kunnes suojelualueet varsinaisesti perustetaan. 

Keski-Suomessa on vireillä maakuntakaavaprosessi nimellä Keski-Suomen maakuntakaava 
2040. Kaava käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa (tv), hyvinvoinnin 
aluerakennetta ja liikennettä. Seudullisesti merkittäväksi tuulivoimatuotannoksi on katsottu yli 
9 tuulivoimalan muodostamat alueet. Maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä 7.3.-5.5.2022. 
Maakuntakaavaluonnoksessa hankealueelle ei osoitettu muutoksia. Maakuntakaavaehdotus on 
tarkoitus asettaa nähtäville vuoden 2023 aikana. 

Keski-Suomen liitto toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole maakuntakaavan näkökulmasta 
huomautettavaa Karstulan Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen kaavoituksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Maakuntakaavatilanne on tuotu asianmukaisesti esiin. 
Liitto pitää osayleiskaavaprosessin kannalta tärkeänä erityisesti luontovaikutusten 
selvittämistä osana vaikutusten arviointia. Liiton mielestä arviointiprosessissa tulee riittävällä 
tarkkuudella selvittää voimaloiden määrän, koon ja sijoittumisen vaikutukset sekä lähekkäin 
sijoittuvien hankkeiden yhteisvaikutukset, jotka kohdistuvat läheisten Natura-alueiden 
suojeluperusteisiin 
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Lausunnon on valmistellut maakuntasuunnittelija Valtteri Paakki, 
valtteri.paakki@keskisuomi.fi, 040 525 6059

KESKI-SUOMEN LIITTO

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