
Tilannekatsaus Salola Wind Pak 14.12. 2020. 

Adventtiaika on työn täyteistä niin kaavoitus- kun ympäristöviranomaisilla Salolan tuulivoimahankkeen 

parissa. 

Osayleiskaava ja ympäristönvaikutusten arviointi toteutetaan hankkeessa yhteismenettelynä ja tämän 

yhteinen suunnitelma oli kommentoitavana 27.11. saakka. Tähän mennessä on kaupungille annettu 

mielipiteitä yli 30 ja lausuntoja 20. Esimerkiksi Jyväskylän seurakunnan kiinteistö- ja hautausjaos on antanut 

rajanaapurin lausuntona kielteisen näkemyksensä, joka perustuu hankkeen tuomiin riskeihin alueen 

luonnolle. 

Ympäristön vaikutusten arvioinnissa valvontaviranomainen on Keski-Suomen ELY-keskus, ely, joka antaa 

suunnitelmasta lausuntonsa. Lausunnon perusteella toteutetaan ympäristönvaikutusten arviointi ja 

laaditaan kaavaluonnos. Kaupungin tiedotteen mukaan kaavaluonnos ja YVA-selvitys olisi käsittelyssä 

keväällä 2021. 

Kaupunkirakennelautakunta tulee käsittelemään tältä pohjalta ensivuoden alussa, lähteekö kaavoitus 

etenemään tosiaan näillä esitetyillä suunnitelmilla. Rakennelautakunnalle ympäristöasioita valmisteleva 

työryhmä on rakenne- ja ympäristöjaos, joka käsitteli aihetta kokouksessaan 8.12. aihetta. Työryhmä 

käsitteli kaupungin ympäristöviranomaisten lausuntoa koskien yva:n ja kaavoituksen suunnitelmaa. 

Lausunnossa on muutamia hyviä täydennysvaatimuksia, kuten kunnolliset 3D mallinnukset myös pimeässä 

ja täydennyksiä luontoselvityksiin. Kaupungin viranomaisten mielestä kuitenkin ympäristönvaikutusten 

arviointisuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaihtoehdot teknisine ratkaisuineen pääsääntöisesti 

riittävällä tavalla 

Suunnitelma on yli 100 sivua pitkä ja sisältää paljon näkökulmia, onhan siinä nyt yhdistetty sekä 

kaavoitukseen että ympäristönvaikutusten arviointiin liittyvät toimet. Edelleen huolta herättää se, että 

kaavoituksen on ylipäätään mahdollista edetä, ennen kuin ympäristövaikutukset on puolueettomasti ja 

laadukkaasti selvitetty. Erityisen puutteellisia on voimalinjoja koskevat selvitykset. Lisäksi suoraan ihmisiä 

koskevat puutteet koskevat melumallinnuksia. Hankkeen omistajataho on omistajana myös 

ympäristövaikutusten arviointia toteuttavassa konsulttiyhtiössä. Moni huomatuksensa jättänyt 

peräänkuuluttaa riippumattoman meluasiantuntijan arviota, sillä Salolan tuulivoimahankkeesta 5km 

vaikutusalueella on 146 vakituista asuntoa ja 168 vapaa-ajan asuntoa, lähimmän asunnon etäisyys on vain 

reilu kilometri. Kuuluvan melun haitallisista terveysvaikutuksista on vankka tieteellinen näyttö, joten näitä 

vaikutuksia ei tule ohittaa kevein perustein. 

Olin itsekin hanketoimijan järjestämässä tiedotustilaisuudessa jo lokakuun 20.päivä. jossa sai esittää 

kysymyksiä. Tilaisuudesta luvattu muistio ja materiaalit julkaistiin viime viikolla, eli vasta sen jälkeen, kun 

suunnitelman huomautusaika oli mennyt umpeen. Tämä ei lisää luottamusta valmistelun avoimuuteen. 

Toivommekin, että Keski-Suomen ELY:ssä nyt paneudutaan huolellisesti asiaan ja vaaditaan puolueettomat 

sekä kattavat selvitykset ennen kuin hanke pääsee etenemään. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta kaikille. 

 


