
  

    1/2 

 

 KESELY/3025/2022 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Puh. 0295 024 500 
www.ely-keskus.fi/keski-suomi 

Cygnaeuksenkatu 1 
40100 Jyväskylä 
40101 Jyväskylä  

PL 250 
40101 Jyväskylä 

Sähköposti 
kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi 

   etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

 

 

YVA-KUULUTUS 
 
Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Karstula, Saarijärvi 

Hankkeen kuvaus 

Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus yhdessä suunnittelevat tuulivoimahanketta. Hankealue sijoittuu Karstulaan. 

Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 6–10 MW, voimaloiden 

roottorin halkaisija enintään 220 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 330 metriä. Hankealueen koko on noin 

15,5 km2. Hankealue rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. 

Hankealueen rajalta on etäisyyttä Karstulan kunnan keskustaan noin 22 km, Saarijärven keskustaan noin 11 

km ja Kannonkosken kunnan keskustaan noin 15 km. Varsinaisen tuulivoima-alueen lisäksi hankealueeseen 

kuuluu sähkönsiirto. Sähkönsiirto sijoittuu osittain Saarijärven kaupungin puolelle. Tuulivoimapuistoon, sähkö-

aseman läheisyyteen, osoitetaan noin viiden hehtaarin suuruinen varaus akkukentän rakentamiselle. Ky-

seessä on kokonaisuus, minkä välityksellä tuulivoimapuisto liitetään valtakunnan verkkoon. 

Vaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE): 

VE0: Hanketta ei toteuteta 

VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke 

VE2: Toteutetaan 9 voimalan hanke. 

ABO Wind Oy on selvittänyt Kannonkosken Vuorijärven tuulivoimahankkeessa sähkönsiirtoa Fingridin voima-

johtoihin ja tutkittu linjaus kulkee Tukkimäen hankealueen pohjoisosassa. Hankkeessa selvitetään mahdolli-

suutta liittyä samaan käytävään maakaapeli- tai ilmajohdolla. Sähkönsiirron suunnittelu tarkentuu hankkeen 

edetessä. 

Natura-arvioinnit 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on jo laadittu Pyhä-Häkin alueelle 

(SAC/SPA FI0900069) ja Pyhäjärven Natura-kohteelle (SAC/SPA FI0900027). Natura-arvioinnit tullaan päivit-

tämään YVA-menettelyn yhteydessä. 

Hankkeen vaikutuksista Julmatlammit-Kitukorven (SAC FI0900017) Natura-alueeseen on laadittu Natura-ar-

vioinnin tarveharkinta Keski-Suomen maakuntakaavoitusta varten. Natura-arvioinnin tarveharkinnassa huomi-

ointiin hankealue, mutta ei sähkönsiirtoa. Maakuntakaavan yhteydessä tehdyssä Natura-arvioinnin tarvehar-

kinnassa todettiin, että hankkeesta ei ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Julmatlammit-Kitukorven suoje-

luperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin tai alueen eheyteen. 

Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä 

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiohjelman tiedoksi julkisella kuulutuksella 

30.1.2023. 

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 30.1.2023 – 1.3.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen verkkosivulla 

www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA. 

 

 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FtukkimaentuulivoimahankeYVA&data=05%7C01%7C%7Cde773a3defd4460b351b08dae273c32f%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638071284064891033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rUD4zwCKQmly03XUqQ1oRBJhfqVfUwTG%2BO6XCMOPMkQ%3D&reserved=0
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Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan: 

Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, Karstula 

Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11, Saarijärvi  

Kannonkosken kunnanvirasto, Järvitie 1, Kannonkoski  

Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä 

Yleisötilaisuus 

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Karstulassa 16.2.2023, klo 17 - 19 kunnantalo Himmelin valtuustosalissa 

(Virastotie 4). Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löy-

tyvät Karstulan kunnan verkkosivuilta.  

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki tilaisuuteen on ympäristöhallinnon verk-

kosivulla www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA. 

Lausunnot ja mielipiteet 

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 1.3.2023 osoitteeseen kir-

jaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 

Jyväskylä (viitteenä KESELY/3025/2022). 

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja 

mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä verkkosivulla www.ymparisto.fi/tukkimaentuuli-

voimahankeYVA ja pidetään nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan. 

Lisätietoja 

Hankkeesta vastaava Pohjan Voima Oy/Tukkimäen Tuulipuisto Oy, Toni Mäkipelto, p. 050 370 4092, etu-

nimi.sukunimi@pohjanvoima.fi ja Metsähallitus, Ville Koskimäki, p. 020 639 4021, etunimi.suku-

nimi@metsa.fi ja YVA-menettelystä Keski-Suomen ELY-keskus, yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Arja 

Koistinen, 0295 02 4760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.  

 
 
Jyväskylä 30.1.2023 
 
KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
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