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1 ALOITUSVAIHE

1.1 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu MRA 18 §

Pvm Palaute
16.8.2022 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu MRA 18 §

(Huom. Neuvottelussa käsitellyn yleiskaava-alueen koko hankekehittäjän esittämällä alustavalla
rajauksella oli yli 200 ha. Rajausta tarkennettiin neuvottelun perusteella siten, että yleiskaava-alueen
kooksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan muodostui n. 195 ha.)
Pohjois-Savon liitto
Maakuntakaavan näkökulmasta aurinkovoimalan toteutumiselle Tervajoensuolle ei ongelmaa. Pohjois-
Savon maakuntakaavan 2. vaihe on laadittavana ja näillä näkymin hankealue säilyisi
maakuntakaavassa edelleen valkoisena alueena, jolle ei tule aluevarausmerkintöjä. Ainoa on
lentokentän tilapäislaskupaikan suojavyöhyke, jonka sisään hankealue sijoittuu.
Hankkeen sijainti hyvä maakuntakaavan ”valkoisella” alueella ja lähellä sähkölinjaa.
Pohjois-Savon ELY-keskus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu lain hankeluettelon kohdan 2f mukaan tässä olisi
kyse YVA:n vaativasta hankkeesta: ”f) yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi katsottavan alueen
metsä-, suo- tai kosteikkoluonnon pysyväisluonteinen muuttaminen toteuttamalla uudisojituksia tai
kuivattamalla ojittamattomia suo- ja kosteikkoalueita, poistamalla puusto pysyvästi tai uudistamalla
alue Suomen luontaiseen lajistoon kuulumattomilla puulajeilla”.
Eli esitetyssä yli 200 ha:n laajuudessa tässä hankkeessa YVA-menettely tulee sovellettavaksi suoraan
hankeluettelon perusteella (ELYllä ei harkintavaltaa asian suhteen). Jos YVA tehdään, se on
mahdollista yhdistää kaavaprosessiin tai tehdä erillisenä.
Lahnalahden ranta-alueella on kesämökkejä, joiden asukkaita varmaankin kiinnostavat voimalan
liikenteelliset vaikutukset rakentamisen aikana. Liikenteestä on syytä informoida avoimesti ranta-
asukkaita.
Hulevesien ohjaamiseen tulee kiinnittää huomiota, eri vaatimukset hulevesien ohjaamisesta turve-,
hiekka- ja asfalttipohjilla.
Luontoselvityksen kasvillisuus- ja puustotietojen sekä ilmakuvan kautta voisi perustella, että hankealue
ei ole liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Kasvillisuusselvitys vuodelta 2010 on tämän hankkeen osalta riittävä, suurempia muutoksia alueella ei
ole tapahtunut. Vuoden 2010 linnustoselvityksen uhanalais- ym. tiedot tulee päivittää tälle
vuosikymmenelle, ovat muuttuneet kaksikin kertaa vuoden 2010 jälkeen.
Viitasammakkoselvitykset liittyvät turvetuotantoon ja vesistövaikutuksiin. Aurinkovoimalan
vesistövaikutukset tulee selvittää ja niiden pohjalta harkita viitasammakkoselvityksen päivitystarve.
Viitasammakkoselvitykset tehdään toukokuun alkupuolella.
Voimalan ja toteutettujen kunnostusojituksien laajuus ja niiden mahdolliset vesistövaikutukset tulee
tuoda esille. Myös tiestön rakentamisesta voi tulla vesistövaikutuksia.
Ilmastovaikutusten osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksen Tapio Kettunen on kommentoinut, että arvio
vedenpinnan säätelyn vaikutuksesta hiilitaseeseen voisi olla mielenkiintoinen. Myös arvio
hiilidioksidipäästöistä voisi olla paikallaan. Se, mitä tulevaisuudessa voimalan kentällä kasvaa, vaikuttaa
ilmastoon ja hiilitaseeseen.
Pelastuslaitokselta tulee pyytää lausunto, paloturvallisuus turvealueilla tärkeää. Pelastuslaitoksella voi
olla lausuttavaa myös voimala-alueen aitaamisesta.
OAS:n osallisten luettelossa tulee Finngrid Oyj mainita erikseen.
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2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SAATU PALAUTE
JA VASTINEET

Tervajoensuon yleiskaava kuulutettiin vireille 22.9.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
asetettiin yleisesti nähtäville 22.9.2022 koko kaavaprosessin ajaksi. Osallisten mielipiteet OAS:sta sekä
siitä pyydetyt lausunnot tuli toimittaa 6.11.2022 mennessä Joroisten kuntaan.

Lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä kokonaisuudessaan Joroisten kunnan teknisessä toimessa,
Lentoasemantie 130, Joroinen.

Pvm Palaute Vastine
20.10.2023 Keski-Savon ympäristötoimi- Kaavaa laadittaessa on huomioitava

mahdolliset vesistövaikutukset Lahnalahteen
sekä annettava määräykset suoalueiden
vesienkäsittelystä ja varata tarvittaessa tilaa
vesiensuojelurakenteille.

- Yleiskaavan OAS:n vaiheessa ei tiedetä
aurinkovoimalan perustamistapaa.
Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole
myöskään tietoa, aiotaanko yleiskaavan
laadinnassa ottaa kuinka yksityiskohtaisesti
kantaa aurinkovoimalan rakentamiseen ja
perustamistapaan. Perustamistavalla
tarkoitetaan sitä, että kuinka aurinkopaneelien
telineet asennetaan maaperään ja miten
alueen pintamaita käsitellään (kaivetaanko,
porataanko, syntyykö ylijäämäaineksia,
kuoritaanko maaperää laajemmin?).

- Huomionarvoista on, että Tervajoensuon ja
Pitkiensiltojensuon alueella on tutkittu olevan
mustaliusketta, joka hapettumisen
seurauksena (ojitus, turvekerroksen
poistaminen) voi happamoittaa maaperää ja

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tullaan
arvioimaan yleiskaavan toteutumisen
luonnonympäristö-, vesistö-, maisema-, melu- ja
ilmastovaikutukset. Vaikutusten arviointi
perustuu riittäviin yleiskaavaa varten laadittuihin
selvityksiin (MRL 9 §, MRA 1 §). Vaikutusten
arviointi liitetään yleiskaavan selostukseen.

Aurinkovoimalan jatkosuunnittelussa keskeisenä
tavoitteena tulee olemaan Lahnalahteen
kulkeutuvan kiintoaineskuormituksen hallinta,
jota pyritään hallitsemaan mm. palauttamalla
Tervajoen alajuoksu alkuperäiseen uomaansa
Etelälammen kautta ja järjestämällä vesien
purkureiteille riittävät viipymät, allastukset sekä
kosteikkojärjestelyt kiintoaineksen luontaista
pidättämistä varten. Samalla huomioidaan myös
Sysmäjärven voimakas veden pinnan vaihtelu ja
järjestelyillä pyritään ehkäisemään laajamittaista
maa-alueiden tulvimista ylivedenkorkeuden
aikaan.
Aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutuksista
on laadittu selvitys (Tervajoensuo, Joroinen /
Suunnitellun aurinkosähkövoimalan
ympäristövaikutukset, Envineer Oy, 7.1.2022).

Aurinkopaneelien perustukset tullaan
toteuttamaan maaperään turpeen alapuoliseen
perusmaahan saakka painettavilla puu- tai
teräspaaluilla, jolloin myöskään paneelien
perustukset eivät vaadi mittavia massanvaihtoja.
Perustamisen ympäristövaikutukset arvioidaan
kaavan selostuksessa.

Aurinkovoimalahanke ei edellytä kallioperän
louhintaa eikä hankkeessa muodosteta
Tervajoensuon alueen kallioperän
mustaliuskeen mahdollista rapautumista
edesauttavia olosuhteita.
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sen valumavesiä. Mustaliuskeen mahdollinen
esiintyminen tulisi selvittää ja arvioida siihen
liittyvät riskit.

- Lain ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä (252/2017) liitteessä 1 on
lueteltu YVA-menettelyn arvioitavat hankkeet.
Hankeluettelon kohdan 2 f) mukaan yli 200 ha
laajuisen, yhtenäiseksi katsottavan metsä, suo-
tai kosteikkoluonnon pysyväisluonteinen
muuttaminen toteuttamalla uudisojituksia ja
kuivattamalla ojittamattomia suo- ja
kosteikkoalueita, poistamalla puusto pysyvästi
tai uudistamalla ale Suomen luontaiseen
lajistoon kuulumattomilla puulajeilla vaatii YVA-
menettelyn.
Yleiskaavassa esitetty aurinkovoimala ei pinta-
alansa kautta suoraan vaadi kohdan 2 f)
mukaista YVA-menettelyä. Kuitenkin lain 3 §:n
2 mom. mukaan Arviointimenettelyä
sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa
sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun
hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa
tarkoitettuun muutokseen, joka
todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden
yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1
momentissa tarkoitettujen hankkeiden
vaikutuksiin rinnastettavia
ympäristövaikutuksia.
Ympäristönsuojeluviranomainen nostaa esille,
että YVA-menettelyä tulee soveltaa
Tervajoensuon aurinkovoimalahankkeen
yhteydessä ainakin siinä tapauksessa, jos
yleiskaavassa ei ratkaista aurinkopaneelien
perustamistapaa sillä tarkkuudella, että
perustamistavan ympäristövaikutuksia
voitaisiin arvioida ja ehkäistä riittävästi kaavan
avulla.
YVA-menettely lisäisi kaikkien asianosaisten
tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia.
ELY-keskus tekee päätöksen siitä,
sovelletaanko YVA-menettelyä sellaiseen
hankkeeseen, jota ei ole mainittu YVA-lain
hankelistalla, mutta josta silti saattaa aiheutua
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Pohjois-Savon ELY-keskukselta on pyydetty
lausuntoa/päätöstä YVA-menettelyn
tarpeellisuudesta 8.12.2022. Liitteenä
pyynnössä on selvitys aurinkovoimalan
ympäristövaikutuksista (Tervajoensuo, Joroinen
/ Suunnitellun aurinkosähkövoimalan
ympäristövaikutukset, Envineer Oy, 7.2.2022)

21.10.2022 Metsähallitus- Suunnittelussa on huomioitava, että kaava-
alueella sekä alueen vieressä sijaitsevan
Metsähallituksen kiinteistön hirvieläinten ja
pienriistan metsästysoikeudet on vuokrattu
metsästysseura Kärängin Kiertäjät ry:lle.

Merkitään tiedoksi.
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31.10.2022 Mielipide 1- Vaadin keskeyttämään Tervajoensuon
aurinkovoimalan rakentamiseen liittyvän
kaavoituksen, koska tarvittavia esiselvityksiä ei
ole tehty, eikä aurinkovoimalan suunnitelmissa
ole huomioitu alueen olosuhteita ja työn
aiheuttamia vaikutuksia ympäristölle.

- Tervajoensuon tilaa on arvioitu
ympäristöviranomaisten toimesta vuonna
2010, kun lupaa turpeen nostolle on haettu.
Arvioinnin yhteydessä on todettu suoalueen
käytön aiheuttavan Lahnalahden vesistön
vaurioitumisriskin.

- Aurinkovoimalahankkeen infotilaisuudessa
esitelty kesäaikaan suoritettava suoalueen
paalutustyö aiheuttaisi vastaavanlaisen riskin
vesistölle, kuin aiemmin suunniteltu turpeen
nosto. Suoalue tulisi häiriintymään
merkittävästi ja aiheuttamaan haittavaikutuksia
Lahnalahden vesistölle, mikäli useiden metrien
paksuisen muta- / turvekerroksen päällä
liikutaan paalutuskoneilla ja suoritetaan
paalutustyötä. Myöskin aurinkovoimalan
huollon edellyttämän liikkumisen vaikutukset
ympäristölle tulee ennakkoon selvittää.

- Tiedossa olevien riskitekijöiden vuoksi, tulee
ennen kaavoitusta tehdä ympäristövaikutusten
arviointi ja varmistaa suunnitelmissa, että alue
soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen
ilman haittavaikutuksia lähiympäristöön ja
Lahnalahden vesistöön.

- Kunnan tulee huolehtia, että riittävät
esiselvitykset tehdään ja varmistetaan, ettei
suoalueen arvokasta luontoa ja Lahnalahden
vesistöä pilata.

Aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutuksista
on laadittu selvitys (Tervajoensuo, Joroinen /
Suunnitellun aurinkosähkövoimalan
ympäristövaikutukset, Envineer Oy, 7.12.2022)

Vapo Oy:n turpeen noston ympäristö- ja
toimenpidelupaa varten teettämien
luontoselvitysten tulokset otetaan huomioon
yleiskaavatyössä. Turpeen nostoon verraten
aurinkovoimalan rakentamisen
ympäristövaikutukset tulevat olemaan
huomattavasti vähäisemmät. Suunniteltu
aurinkovoimalahanke ei tule olennaisesti
muuttamaan alueen hydrologisia olosuhteita.
Mahdolliset rakennusaikaiset (paalutus,
huoltotiet) kiintoainehuuhtoumat hallitaan
hankealueen alapuolisille valuma-alueille jo
suunnitteilla olevilla vesienohjaus- ja
kosteikkojärjestelyillä, joilla estetään hankkeen
vesistövaikutukset Sysmäjärven Lahnalahteen.

Hankealueelle ei ole tarvetta rakentaa tiheää
pysyvää työmaa- tai huoltotieverkostoa.
Rakentamisajan työt ja käytön ajan
huoltotoimenpiteet tehdään suoalustaisella
konekalustolla tai kevyellä kalustolla (mönkijät).
Tiet toteutetaan geoverkon päälle ”kelluvana”
rakenteena, jolloin alueella ei tarvita laajoja
turpeen poistoja tai massanvaihtoja.
Aurinkopaneelien perustukset tullaan
toteuttamaan maaperään turpeen alapuoliseen
perusmaahan saakka painettavilla teräs- tai
puupaaluilla, jolloin myöskään paneelien
perustukset eivät vaadi mittavia massanvaihtoja.

Pohjois-Savon ELY-keskukselta on pyydetty
lausuntoa/päätöstä YVA-menettelyn
tarpeellisuudesta 8.12.2022. Liitteenä
pyynnössä on selvitys aurinkovoimalan
ympäristövaikutuksista (Tervajoensuo, Joroinen
/ Suunnitellun aurinkosähkövoimalan
ympäristövaikutukset, Envineer Oy, 24.11.2022).

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tullaan
arvioimaan yleiskaavan toteutumisen
luonnonympäristö-, vesistö-, maisema-, melu- ja
ilmastovaikutukset. Vaikutusten arviointi
perustuu riittäviin yleiskaavaa varten laadittuihin
selvityksiin (MRL 9 §, MRA 1 §). Vaikutusten
arviointi liitetään yleiskaavan selostukseen.
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3.11.2022 Pohjois-Savon ELY-keskus
Vesistöt- Koko 180 ha:n hankealue sijaitsee täysin

ojitetulla turvemaalla ja rajoittuu Tervajokeen,
josta suora yhteys Sysmäjärven Lahnalahteen.
Sysmäjärven tila on ollut viimeisimmässä
ekologisessa luokituksessa hyvä, mutta tilan
heikentymisen riski tunnistettu ja järvi ns.
riskikohde. Lahnalahden tila saatujen tietojen
mukaan pääallasta heikompi. Tervajoensuon
valumavedet olisi todennäköisesti mahdollista
palauttaa alkuperäiselle reitille vähäisillä
ojitusjärjestelyillä, jolloin Etelälampea voitaisiin
hyödyntää vesiensuojelukosteikkona.
Pelastakaa Sysmäjärvi ry selvittää parhaillaan
kyseistä hanketta.
Tervajoensuon aurinkovoimalan
jatkosuunnitteluun liittyen ELY-keskus kehottaa
kiinnittämään huomiota lähialueen vesistöihin,
mikäli ojitusjärjestelyjä tullaan muuttamaan tai
maanpintaa merkittävästi muokkaamaan.

- Mikäli ojitukset tulevat olemaan vähäistä
merkittävämpiä, kehottaa ELY-keskus
hankkeesta vastaavaa jättämään valtion
valvontaviranomaisella ennakkoilmoituksen
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä (VL 5:6).
Ilmoituksessa tulee olla riittävä kuvaus
hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista.

YVA-menettely- Pääosiltaan hankealue on ennestään ojitettua
puustoista suoaluetta. OAS:sta ei käy
yksityiskohtaisesti ilmi, missä määrin hankkeen
toteuttaminen edellyttää nykyisten ojien
perkaamista ja/tai uudisojituksia. Hankkeen
toteuttaminen edellyttänee kuitenkin puuston
poistoa koko aurinkovoimala-alueelta. Alueen
koko (181, 5 ha) huomioiden kyse ei
kuitenkaan ole hankkeesta, johon kokonsa
puolesta sovellettaisiin YVA-menettelyä
suoraan YVA-lain hankeluettelon 2f kohdan
perusteella (”yli 200 hehtaarin laajuisen,
yhtenäiseksi katsottavan alueen metsä-, suo-
tai kosteikkoluonnon pysyväisluonteinen
muuttaminen toteuttamalla uudisojituksia tai
kuivattamalla ojittamattomia suo- ja
kosteikkoalueita, poistamalla puusto pysyvästi
tai uudistamalla alue Suomen luontaiseen
lajistoon kuulumattomilla puulajeilla”).- OAS:sta ilmenevät tiedot eivät vielä ole
riittävän täsmällisiä sen arvioimiseksi, tulisiko
hankkeeseen soveltaa YVA-menettelyä YVA-
lain yksittäistapaussäännösten (3.2 ja 3.3 §)
perusteella. Näin ollen ELY-keskus voi ottaa
tarkemmin kantaa YVA-menettelyn

Aurinkovoimalan jatkosuunnittelussa keskeisenä
tavoitteena tulee olemaan Lahnalahteen
kulkeutuvan kiintoaineskuormituksen hallinta,
jota pyritään hallitsemaan mm. palauttamalla
Tervajoen alajuoksu alkuperäiseen uomaansa
Etelälammen kautta ja järjestämällä vesien
purkureiteille riittävät viipymät, allastukset sekä
kosteikkojärjestelyt kiintoaineksen luontaista
pidättämistä varten. Samalla huomioidaan myös
Sysmäjärven voimakas veden pinnan vaihtelu ja
järjestelyillä pyritään ehkäisemään laajamittaista
maa-alueiden tulvimista ylivedenkorkeuden
aikaan.
Suunniteltu hanke ei olennaisesti muuta alueen
hydrologisia olosuhteita. Mahdolliset
rakennusaikaiset kiintoainehuuhtoumat hallitaan
hankealueen alapuoliselle valuma-alueelle
suunnitteilla olevilla vesienohjaus- ja
kosteikkojärjestelyillä, joilla estetään hankkeen
vesistövaikutukset Sysmäjärven Lahnalahteen.

Merkitään tiedoksi.

Pohjois-Savon ELY-keskukselta on pyydetty
lausuntoa/päätöstä YVA-menettelyn
tarpeellisuudesta 8.12.2022. Liitteenä
pyynnössä on selvitys aurinkovoimalan
ympäristövaikutuksista (Tervajoensuo, Joroinen
/ Suunnitellun aurinkosähkövoimalan
ympäristövaikutukset, Envineer Oy, 24.11.2022).
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soveltamistarpeeseen vasta
kaavaluonnosvaiheessa hanketta ja sen
ympäristövaikutuksia koskevien tietojen
täsmennyttyä. Hankkeesta vastaava voi myös
pyytää Pohjois-Savon ELY-keskukselta YVA-
yksittäistapauspäätöksen jo tätä aiemmin
toimittamalla asiaa koskevan pyynnön ELY-
keskukselle. Pyynnön liitteenä ELY-keskukselle
tulee kuitenkin toimittaa riittävät tiedot
hankkeesta ja sen ennakoiduista
ympäristövaikutuksista (=alustava
ympäristöselvitys).

4.11.2022 Kuopion kaupunki, Kulttuurihistoriallinen
museo- Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo on

tutustunut osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan. Museolla ei ole
huomautettavaa nähtävillä olevaan aineistoon
arkeologisen kulttuuriperinnön tai rakennetun
kulttuuriympäristön osalta.

Merkitään tiedoksi.

4.11.2022 Fingrid Oyj- Aurinkovoima-alueen kantaverkkoliitynnästä
on käyty keskusteluja Fingridin ja toimijan
kesken, mutta selvityksiä tulee jatkaa.
Suunnittelun lähtökohtana voi olla liityntä
Huutokoskelle tai joku muu ratkaisu
potentiaalisista vaihtoehdoista.- Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia
voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid
Oyj:n voimajohtoja.- Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan
etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid
Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395
5230.- Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n
voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme
lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä
osoitteeseen kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena
osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja
ympäristö, PL 530, 00101 HELSINKI.

Neuvotteluja kantaverkkoliitynnästä Fingridin ja
toimijan kesken on jatkettu. Yleiskaavan
luonnosvaiheessa on päädytty järjestää
verkkoliityntä valtatien 5 itäpuolella kulkevaan 110
kV Fingrid Oyj:n voimalinjaan uuden sähköaseman
kautta.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.
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3 YLEISKAAVALUONNOKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET

Taulukko täydentyy ehdotusvaiheen nähtävilläoloon.

Pvm Palaute Vastine

3.1 Luonnosvaiheen viranomaistyöpalaveri

Taulukko täydentyy yleiskaavan ehdotusvaiheeseen.

Pvm Palaute
x.x.2023 Valmisteluvaiheen viranomaistyöpalaveri

4 YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA VASTINEET

Taulukko täydentyy ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

Pvm Palaute Vastine

4.1 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu MRA 18 §

Taulukko täydentyy ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

Pvm Palaute
x.x.2023 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

5 YLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Kappale täydentyy yleiskaavan hyväksymisen jälkeen.


