
1 (2)

kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
04.02.2020
KSL/4/03.08.01.06/2020

Viite: Lausuntopyyntönne 7.1.2020

LAUSUNTO KIMPILAMMINKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMASTA

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kimpilaminkankaan alueelle, joka 
sijaitsee Soinin kunnan ja Ähtärin kaupungin alueella. Hanke muodostuu enintään 29 
tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 
300 m. Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoon on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä 
vaihtoehdossa rakennetaan uusi, noin 30 km pitkä 110 kV voimajohto Alajärven säh-
köasemalle hankealueen itäpuolella olevan 110 kV linjan rinnalle. Toinen vaihtoehto 
on liittää voimalat alueen länsipuolitse kulkevan 400 kV voimajohdon varteen raken-
nettavalle uudelle sähköasemalle. 

Hankealue sijaitsee noin 8,5 km etäisyydellä Soinin kuntakeskuksesta etelään ja noin 
20 km etäisyydellä Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen. Alue sijaitsee pääosin 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi osoitetulle 
alueelle. Hankealueen pinta-ala on noin 2 820 ha. Hankkeen alustava vaikutusalue 
ulottuu Keski-Suomen maakunnan puolelle Karstulan, Kyyjärven ja Multian kuntien 
sekä Keuruun ja Saarijärven kaupunkien alueelle.

Maakuntavaltuuston 1.12.2017 hyväksymässä Keski-Suomen maakuuntakaavassa 
tuulivoimahankkeen vaikutusalueelle osoitettuja merkittävimpiä kohteita ovat Natu-
ra 2000 -alueet ja arvokkaat maisema-alueet. Keski-Suomen puoleisista Natura-
alueista lähin, 4-5 km etäisyydellä sijaitseva Laihistenneva-Härkäneva-Vahvasenjoki 
(FI0900055) on luontodirektiivin mukainen Natura SAC -alue. Lähin lintudirektiivin 
mukainen Natura SPA-alue, Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva (FI0900093), sijaitsee 
noin 6 km etäisyydellä.  Saarijärven reitin valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaise-
ma-alue sijaitsee lähes 30 km etäisyydellä hankealueesta. Lähin maakunnallinen mai-
sema-alue, Luksanperä, sijaitsee noin 20 km etäisyydellä.

Keski-Suomen liitolla ei ole erityistä huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointi-
ohjelmassa arvioitaviksi esitettyihin ympäristövaikutuksiin, eikä ohjelmassa kuvattui-
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hin arviointimenetelmiin. Luontovaikutusten osalta merkittävimpinä voidaan pitää 
tuulivoimaloiden mahdollisia linnustovaikutuksia. Erityisesti maakotka, jonka levin-
neisyys- ja pesimäalue ulottuu hankealueen vaikutusalueelle, tulee ottaa huomioon 
arvioinnissa. Hanketta varten tehtävien linnustoselvitysten lisäksi paikallisilta lintutie-
teellisiltä yhdistyksiltä saatavien olemassa olevien linnustotietojen käyttäminen ar-
vioinnin tukena on tärkeää. Myös paikallisten kansalaisten tiedonsaannin lisäämiseen 
ja mielipiteiden huomioon ottamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota. 

Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.fi, 0405950918.

KESKI-SUOMEN LIITTO

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