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LAUSUNTO PITKÄLÄNVUOREN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMASTA

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää Keski-Suomen liiton lausuntoa Petäjäveden Pitkälänvuoren 
tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Suunnittelualue sijaitsee Pit-
kälänvuoren alueella, noin kolme kilometriä Petäjäveden keskustasta länteen Keuruun rajan 
tuntumassa. Tuulivoimayleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 1 200 hehtaaria.

Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 8 MW tehoisina ja voimaloiden kokonaiskor-
keus on max 270 metriä. YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

 • VE0: Hanketta ei toteuteta
 • VE1: Toteutetaan 11 voimalan hanke

Sähkönsiirto toteutetaan tuulivoimaloilta Petäjäveden sähköasemalle tai Fingridin 110 kV 
voimajohtoon tuulipuistoalueella. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maa-
kaapelein. Hankkeeseen sovelletaan YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyä.

Voimassa olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa hankealue on osoitettu biotalouteen tu-
keutuvaksi alueeksi. Biotalouteen tukeutuvan alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimin-
ta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden 
säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.

Hankealueen kautta kulkevan valtatie 23:n ja rautatien varsi on osoitettu maakuntakaavassa 
valta-/rautatien kehittämisakselina. Lisäksi alueen kautta kulkee maakuntakaavassa osoitettu 
lounais-koillissuuntainen voimalinja. Alueen koillisosaa sivuaa ohjeellinen ulkoilureitti ja 
kaakkoisosaa voimalinja.

Hankealueen itäpuolella, noin neljän kilometrin päässä lähimmistä voimaloista sijaitsee Petä-
jäveden vanha kirkko, joka on maakuntakaavaan merkitty UNESCO:n maailmanperintökohde 
(un). Merkinnän suunnittelumääräyksessä todetaan, että kohdetta ja sen lähiympäristöä on 
suunniteltava siten, että maailmanperintökohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset sekä 
maisemalliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. 

Vanha ja nykyinen kirkko ympäristöineen muodostavat Petäjäveden kirkkomiljöön, joka on 
luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 1993 ja RKY 
2009). Kirkkomiljöötä koskevassa maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä todetaan, että 
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alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti rakennetun ympäristön 
kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueen käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä ar-
voja heikennetä. Lisäksi vanhan kirkon kulttuurimaisema on luokiteltu maakuntakaavassa 
maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Myös Piesalankylän maakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue jää hankkeen vaikutusalueelle. 

Keski-Suomen liitolla ei ole erityistä huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointi-
ohjelmassa arvioitaviksi esitettyihin ympäristövaikutuksiin, eikä ohjelmassa kuvattui-
hin arviointimenetelmiin. Liitto pitää arvioinnin kannalta tärkeänä maisemallisten ja 
kulttuuriympäristöllisten vaikutuksien selvittämistä. Liiton mielestä arviointiprosessissa 
tulee riittävällä tarkkuudella selvittää voimaloiden määrän, koon ja sijoittumisen kulttuuriym-
päristöihin ja -maisemiin kohdistuvat vaikutukset ja ottaa vaikutukset huomioon kaavasuun-
nittelussa ja -ratkaisussa. Vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida mm. voimaloiden 
koon vaikutus maisemavaikutusten etäisyysvyöhykkeisiin. Myös paikallisten kansa-
laisten tiedonsaannin lisäämiseen ja mielipiteiden huomioon ottamiseen on tärkeää 
kiinnittää huomiota.

Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.fi, 040 595 0918.

KESKI-SUOMEN LIITTO

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