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LAUSUNTO KIMPILAMMINKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTISELOSTUKSESTA

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Keski-Suomen liiton lausuntoa Soinin kunnan ja 
Ähtärin kaupungin alueelle suunnitellun Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-selostuksen on laatinut Sitowise Oy 
Energiequelle Oy:n toimeksiannosta.

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. Keski-Suomen maakunnan rajalta 
hankealueelle on noin neljä kilometriä. Hankkeen vaikutusalue ulottuu Keski-Suomen 
puolelle Karstulan, Kyyjärven ja Multian kuntien sekä Keuruun ja Saarijärven kaupun-
kien alueelle.

Hanke muodostuu enintään 29 tuulivoimalasta (vaihtoehto 1: 29 voimalaa, vaihtoeh-
to 2: 24 voimalaa), joiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enin-
tään 300 m. Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoon on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäises-
sä vaihtoehdossa (VE A) rakennetaan uusi, noin 30 km pitkä 110 kV voimajohto Ala-
järven sähköasemalle hankealueen itäpuolella olevan 110 kV linjan rinnalle. Toinen 
vaihtoehto (VE B) on liittää voimalat alueen länsipuolitse kulkevan 400 kV voimajoh-
don varteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle. 

28.1.2020 lainvoiman saaneessa Keski-Suomen maakuuntakaavassa tuulivoimahank-
keen vaikutusalueelle osoitettuja merkittävimpiä kohteita ovat Natura 2000 -alueet 
ja arvokkaat maisema-alueet. Keski-Suomen puoleisista Natura-alueista lähin, 4-5 km 
etäisyydellä sijaitseva Laihistenneva-Härkäneva-Vahvasenjoki (FI0900055) on luonto-
direktiivin mukainen Natura SAC -alue. Lähin lintudirektiivin mukainen Natura SPA-
alue, Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva (FI0900093), sijaitsee noin 6 km etäisyydellä.  
Saarijärven reitin valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue sijaitsee lähes 30 

Keski-Suomen liitto  I   Lutakonaukio 7   I   40100 Jyväskylä   I   www.keskisuomi.fi

144904ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI
Erkkilä Markus, suunnittelujohtaja 31.08.2020



2 (3)

km etäisyydellä hankealueesta. Lähin maakunnallinen maisema-alue, Luksanperä, si-
jaitsee noin 20 km etäisyydellä.

YVA-ohjelmasta antamassa lausunnossaan Keski-Suomen liitto kiinnitti huomiota tuu-
livoimaloiden mahdollisiin linnustovaikutuksiin, erityisesti maakotkaan. Liiton käy-
tettävissä ei ollut arviointiselostuksen liitteeksi laadittua erillisraporttia maakotkasta. 
Arviointiselostuksen mukaan linnustoon kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin maastoin-
ventointien ja kirjallisuustietojen pohjalta asiantuntijatyönä. Arvioinnin mukaan maa-
kotkalle saalistusalueiden menetykset ovat vähäisiä ja törmäysriski jää korkeintaan 
kohtalaiseksi. Arviointi perustuu hankealueen potentiaalisen saalistusbiotoopin vä-
häisyyteen, satelliittiseurantaa ei ole käytetty. 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käytet-
ty mm. kuvasovitteita ja näkemäalueanalyysiä. Vaikutusarviot on tehty mallinnuksilla, 
joissa käytetyn voimalan kokonaiskorkeus on 281 metriä. Keski-Suomen maakunnan 
valtakunnalliset ja maakunnalliset maisema-alueet ja kulttuurihistorialliset kohteet si-
joittuvat 12–30 km etäisyydelle tuulivoimaloista, eivätkä voimalat muodosta merkit-
tävää maisemakuvan muutosta kohteille. 

Arviointiselostuksen mukaan vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutusten erot ovat vähäisiä, eikä 
vaikutusten merkittävyysluokkiin muodostu eroa. Hankkeesta aiheutuu enintään 
kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia. Sähkönsiirrosta aiheutuu vaihtoehdossa VE A enin-
tään kohtalaisia ja vaihtoehdossa VE B enintään vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. Hank-
keella on ilmastoon ja ilmanlaatuun merkittäviä myönteisiä vaikutuksia.   

Yva-selostuksessa on esitetty lieventämistoimenpiteitä, joilla hankkeen ympäristövai-
kutuksia voidaan lieventää jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa. Maakotkan osalta 
mm. törmäysriskiä voidaan ehkäistä tutka-avusteisella pysäytysautomatiikalla. 

Keski-Suomen liiton mielestä ympäristövaikutusten arviointimenettely antaa hyvän 
lähtökohdan hankkeen jatkosuunnittelulle. 

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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