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Haukanmaan tuulivoimahankkeen tiedottamisesta 

 

 

Toivakan kunnan alueella sijaitseviin kotitalouksiin jaettiin syyskuussa Mätäs Ry:n toimesta kirje koskien tuulivoi-

maa. Kirjeessä tuotiin esiin muun muassa se, että Toivakan kunta rikkoisi lakia koskien tuulivoimalasta tiedotta-

mista. Toivakan kunnan näkökulmasta on syytä tarkentaa muutamia seikkoja. 

 

Haukanmaan tuulivoimahanketta suunnitellut taho on yksityinen yritys, Solarwind by Janneniska Oy. Yritys on 

aloitteellisena tahona ollut kuntaan yhteydessä talvella 2020 ja kertonut selvittävänsä tuulivoimalahankkeen mah-

dollisuutta Haukanmaan alueella. Kuntana kohtelemme yrityksiä tasavertaisesti ja kunta kuuntelee yritysten aja-

tuksia ja ideoita avoimin mielin. 

 

Keski-Suomen ELY-keskus pyysi Toivakan kunnalta lausuntoa kevättalvella 2020 ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä. Kunnan ympäristölautakunta käsitteli asiaa 12.3.2020 pidetyssä kokouksessaan (§19, 

https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020765-4), jossa kunta edellytti 

YVA-menettelyä.  Kuntatiedote asiasta julkaistiin 24.3.2020 kunnan verkkosivuilla (https://www.toi-

vakka.fi/2020/03/24/tiedote-liittyen-tuulivoimaan/).  Ympäristölautakunta on tällä hetkellä ainoa toimielin, joka on 

asiaa kunnassa käsitellyt. Esityslista ja pöytäkirja päätöksestä ovat olleet nähtävillä ja asiasta on tiedotettu myös 

tiedotteen muodossa.   

 

ELY-Keskuksen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta tuli 19.5.2020. ELY-keskus 

päätti, että hankkeessa sovelletaan lakia ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAL 252/2017). YVAssa hankkeen 

vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vai-

kuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. Hanketta 

suunnitteleva taho huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Suunnittelusta voi vastata yksityinen 

yritys tai julkinen taho, esimerkiksi Liikennevirasto. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-

keskus. Haukanmaan tuulivoimaa koskevassa hankkeessa vastuutahona ympäristöselvitysten menettelyssä on 

Solarwind by Janneniska Oy. YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osal-

listuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.   

 

Toivakan kunta on tiedustellut yritykseltä hankkeen tilannetta syyskuussa 2020. Solarwind by Janneniska Oy on 

ilmoittanut tutkivansa syksyn ajan edellytyksiä tuulivoimapuistolle alueella, ja yritys päättää syksyn jälkeen, al-

kaako kehittämään hanketta kyseenomaisella alueella vai ei.  
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Hanke tulee kunnalliseen päätöksentekoprosessiin vasta tulevaisuudessa, mikäli yritys jatkaa hankkeen kehittä-

mistä ja hanke aikanaan etenee YVA-menettelyn jälkeen kaavavalmisteluun. Tämä voi viedä ajallisesti hyvinkin 

kauan, sillä vastaavat prosessit voivat kestää jopa vuosia. Päätöksenteon tiedottaminen ja viestintä hoidettaisiin 

aikanaan luonnollisesti vallitsevan lainsäädännön mukaan, avointa viestintää kunnioittaen. 

Kunta tiedottaa kunnan keskeisistä asioista aina sitä mukaa, kun ne tulevat valmisteluun ja päätöksentekoon. Me 

kunnassa näemme avoimen viestinnän kuntalaisille äärimmäisen tärkeänä. Pyrimme kuitenkin tiedottamises-

samme priorisoimaan ja ottamaan tiedottamisen kärkeen aina ne asiat, jotka kulloinkin ovat varsinaisessa pää-

töksenteossa akuutteja ja lähitulevaisuudessa tapahtuvia.  

 

Toivakassa, 

16.9.2020 

 

kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen 

helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi 
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