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HANKKEEN ALKUVAIHEET
• Hankkeen suunnittelu alkoi Etelä-Savon 1. 

vaihemaakuntakaavan valmistelussa. 
Priorisoitiin mahdollisia tuulipuistoille sopivia 
kohteita.

• Tuuliatlaksen mukaisten tuulisuudeltaan 
parhaiden kohteiden ongelmana oli vaki- ja 
loma-asutuksen sijoittuminen liian lähelle 
tuulivoimaloita (melu ja välke).

• Maakuntakaavan suunnitteluvaiheessa 
päädyttiin esittämään puiston sijainniksi 
kaupungin luoteisosassa olevaa Niinimäen 
aluetta.

Kaavahankkeen eteneminen hyväksyttyyn 
lopputulokseen kohtuuajassa edellyttää riittävää 
paikallistuntemusta, niin sijoittumisen kuin 
hyväksyttävyyden osalta.



MAANOMISTAJAN ”HERÄTTÄMINEN” 
HANKKEESEEN

Vaihe maakuntakaavan laadinnan aikana 
tehtiin lehtijuttu, jolla luotiin uskoa 
maanomistajaan hankkeen eteenpäin 
viemisessä ja kaupungin kannan 
esiintuomiseksi.

Hankekehittäjällä 
(maanomistaja tai palkattu konsultti) 
tulee olla riittävästi tahtotilaa ja 
resursseja hankkeen läpiviemiseen.



KAAVOITUKSEN JA YVAN AIKAJANA

• Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan aloitus oli 2011 
ja kaava vahvistui 2016

• Etelä-Savon toinen vaihemaakuntakaava 2016
• Tuulipuiston kaavoituksen YVA:n aloitus 2015
• YVA valmistui 2016 ja rakentamista ohjaava 

osayleiskaava hyväksyttiin 2017, lainvoima kaavalla 
2020.

• Kipukohtia kaavoituksessa luontoselvitykset, melu ja välke 
sekä sähkölinjan alkuperäistä maakuntakaavan ajatusta 
pitempi reitti 31,9 km

• Kaavoituksen ja YVA-laadinnan aikataulun venyminen johtaa 
helposti siihen että tekninen kehitys on ohittanut 
suunnittelun raja-arvot. Tai hankkeelle ei ole enää tarvetta 
kun uusia taloudellisesti edullisempia sijoituspaikkoja on 
tarjolla.



Hankkeen edistäminen avoimuudella ja 
vuorovaikuttamisella

• Ohjausryhmä; ELY:n, Maakuntaliiton, kunnan, hankevastaavan ja 
konsultin edustajat

• Seurantaryhmä; mm. lähikuntien, maakuntaliittojen, kantaverkon, 
museon, yhdistysten, Suomen metsäkeskuksen luonnonsuojelupiirien 
ja kylätoimikuntien edustajat.

• Pientyöskentelyryhmät erikseen tuulipuistoalueelle ja 
voimajohtoalueelle.

• Asukaskyselyt
• YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus 
• Kyläilta sähkönsiirtolinjaan liittyen, kaksi eri reittivaihtoehtoa
• YVA- selostuksen yleisötilaisuus
• Kaavaluonnoksen yleisötilaisuus
• Lisäksi erinäinen määrä lehtijuttuja hankkeen eri vaiheissa

Riittävällä määrällä yleisötilaisuuksia ja lehtijuttuja pystytään 
tuomaan esille faktatietoa ja estämään ei tutkitun tiedon 
leviäminen.



NIINIMÄEN OSAYLEISKAAVAN JA YVA-
SELOSTUKSEN PERUSSELVITYKSIÄ

• kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 
• pöllöselvitys 
• kanalintujen soidinpaikkaselvitys 
• pesimälinnustoselvitys 
• sääksiselvitykset (emojen pesimäaikaiset lentoreitit,

poikasten liikehdintä reviirillä) 
• muuttolinnustoselvitys (kevät ja syksy) 
• liito-oravaselvitys , lepakkoselvitys 
• voimajohtoreittien kasvillisuus-, linnusto- ja 

eläimistöselvitykset (liito-orava, viitasammakko) 
• Natura-arvioinnin tarveselvitys
• maisema-analyysi sisältäen näkemäalueanalyysin
• maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein 
• muinaisjäännösinventointi hankealueella ja voimajohtoreiteillä 
• melumallinnus ja varjon vilkkumismallinnus 
• pienryhmätyöskentely kahdessa pienryhmässä ja asukaskysely

Selvitysten laajuudesta johtuen on viranomaisilla heti alussa oltava 
mahdollisimman hyvin selvillä mitä selvityksiä tarvitaan, muuten 
viivästyttää hanketta kohtuuttomasti. 



Hankkeen edellyttämät Luvat
• Ympäristövaikutusten arviointi
• Kaavoitus 
• Maankäyttöoikeudet ja -vuokrasopimukset hankealueelle
• Rakennuslupa 
• Lentoestelupa 
• Puolustusvoimien lausunto, tutkavaikutukset, Suomenturvallisuusverkko Oy:n 

lausunto
• Sähkömarkkinalain mukainen lupa voimajohdolle ja sähköverkkoon 

liittymislupa, Kantaverkkoon liittyminen, Kantaverkon muuntamon 
kapasiteetti onko riittävä? Kauppilan muuntamo uusinnassa110 kV, max. 
tuulivoiman vastaan otto 200 Mw.

• Ympäristölupa 
• Vesilupa
• Liittymälupa
• Poikkeaminen eräistä luonnonsuojelu- ja vesilain säädöksistä 
• Natura-arviointi
• Erikoiskuljetuslupa 
• Sopimus kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen 

sijoittamisesta tiealueelle 
• Työlupa tiealueelta käsin tehtävään työhön
• Voimajohtoalueen tutkimuslupa 
• Voimajohdon hankelupa 
• Voimajohtoalueen lunastuslupa 
• Muinaisjäännöksiin kajoamiseen liittyvä lupamenettely 

Tutkavaikutukset, 
luontoselvitys, liittymälupa 
sähköverkkoon heti alussa 
ovat kriittisiä ja voivat estää 
hankkeen toteutumisen.



MISTÄ OHJEISTUSTA TUULIVOIMAN 
LUPAMENETTELYIHIN

• Uusiutuvan energian tuotantolaitosten 
lupamenettelyt ja muut hallinnolliset menettelyt 
Menettelykäsikirja hakijoille

(ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS)

• Tavoitteena kahden vuoden määräaika lupakäsittelyille 
suuret hankkeet, pienissä hankkeissa ja päivittämisissä yksi 
vuosi.

• Suomen Tuulivoimayhdistys (STY).
• Etelä-Savon Maakuntaliito ja Etelä-Savon ELY-keskus.
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