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Viite: Lausuntopyyntönne Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimahankkeesta
LAUSUNTO KANNONKOSKEN VUORIJÄRVIEN TUULIVOIMAHANKKEEN VIREILLETULOSTA, OSALLISTUMISJA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ YVA-SUUNNITELMASTA

Kannonkosken kunnanhallitus on käynnistänyt 9.12.2019 § 144 Vuorijärvien alueelle
tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen ABO Wind Oy:n esityksestä. Hankkeeseen sovelletaan lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017
mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9§, YVAL 5§).
Vuorijärvien hankealue (5 400 ha), joka on pääosin metsätalousmaata, sijaitsee Multian kunnan alueella noin 14 km kuntakeskuksesta kaakkoon. Alue rajautuu Saarijärven, Äänekosken ja Viitasaaren kaupunkeihin. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä
noin 60 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on noin 300 m.
Arvioitavat toteuttamisvaihtoehdot:
VE0 Tuulivoimahanketta ei toteuteta
VE1 Alueelle rakennetaan enintään 60 tuulivoimalaa
Tarvittaessa muodostetaan vaihtoehtoisia voimaloiden sijoitus- ja /tai voimalamäärävaihtoehtoja.
Sähkönsiirron tarkasteltavat vaihtoehdot:
VEA Rakennetaan noin 25 km 400 kV -voimajohto länteen. Voimajohto liitetään Fingridin 400 kV -sähkölinjaan Saarijärvellä.
VEB Rakennetaan noin kolmen kilometrin maakaapeli itään. Kaapeli liitetään Elenian
110 kV -sähkölinjaan Äänekoskella.
Voimassa olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa hankealue on osoitettu 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.
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Lisäksi pääosa hankealueesta sijoittuu maakuntakaavan matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueelle. Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueen suunnittelumääräyksen
mukaan alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt ja virkistysalueet
ja niiden maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyödyntäminen. Vetovoima-alueeseen liittyvät maakuntakaavassa hankealueen läpi kulkeva ohjeellinen ulkoilureitti ja alueen länsirajalle sijoittuva matkailupalvelujen kohde (nro 9 Lakomäki).
Hankealueen ympäristöön sijoittuu maakuntakaavan luonnonsuojelualueita ja Natura
2000 -alueita. Näistä merkittävimpiä ovat lintu- ja luontodirektiivin perusteella suojellut Kivetyn (FI0900121) ja Pyhä-Häkin (FI0900069) Natura-alueet.
Voimassa oleva maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta. Maakuntakaava tulee ottaa
huomioon kokonaisuudessa, mukaan lukien koko maakuntaa koskevat määräykset.
Maakuntakaavaa varten on tehty taustaselvityksiä mm. hiljaiset alueet. Maakuntakaavan selostuksessa (s. 54-55) on kuvattu, miten hiljaiset alueet on otettu huomioon
matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueita määriteltäessä.
Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta (tv):
Multian Vehkoo ja Pihtiputaan Ilosjoki. Maakunnallisesti merkittävän tuulivoimaalueen kokorajana maakuntakaavassa on 10 tai enemmän tuulivoimalaa.
Maakunnalliset merkittävät tuulivoimapuistoalueet selvitettiin kymmenisen vuotta
sitten 3. vaihemaakuntakaavaa varten. Koska kartoitusta voidaan pitää nykyisin vanhentuneena mm. voimaloiden kasvaneen korkeuden takia, Keski-Suomen liitto on
käynnistänyt maakuntakaavan päivittämisen (maakuntakaava 2040). Päivityksen yhtenä teemana on tuulivoima.
Keski-Suomen liitto pitää asiakirjassa kuvattua ympäristövaikutusten arviointia kattavana, eikä liitolla ole erityistä huomautettavaa arvioitaviksi esitettyihin ympäristövaikutuksiin ja arviointimenetelmiin. Hankkeen mittavuuden takia liitto pitää tärkeänä,
että vaikutusten arvioinnin laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hankealueella
vaikuttavien tahojen kuulemiseksi on koottu seurantaryhmä. Liiton mielestä seurantaryhmä on hyvä tapa edistää kansalaisten osallistumista ja tehostaa tiedonkulkua.
Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.fi, 040 595 0918.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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