
 

 

 

 

ENNAKKOTIEDOTE 4.1.2021 

 

 

ALOITE REKOLANVUORTEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LAATIMISESTA 

 
SolarWind by Janneniska Oy on tehnyt Sysmän kunnalle aloitteen Rekolanvuorten 

tuulivoimayleiskaavan laatimisesta, jonka tavoitteena on mahdollistaa viisi tuulivoimalaa 

käsittävän tuulivoimapuiston rakentaminen Joutsjärven ja Ala-Vehkajärven väliselle 

metsäalueelle, noin 4,5 km etäisyydelle Sysmän keskustasta itä-kakkoon. Suunnittelualueen 

kokonaispinta-alaksi muodostuisi yhteensä noin 680 hehtaaria ja suunnittelualue sijoittuisi 

pääasiassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimatuotantoon soveltuvalle 

alueelle (tv 8 Rekolan tuulivoima-alue). Sysmän kunnanhallitus käsittelee saapunutta 

aloitetta ja yleiskaavoituksen käynnistämistä 11.1.2021. 

 

Mikäli yleiskaavoitus päätetään käynnistää, on kaava tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena 

osayleiskaavana maankäyttö- ja rakennuslain 77 §:n mukaan siten, että voimaloiden 

rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella. Tuulivoimaloiden lisäksi 

tuulivoimapuisto koostuisi voimaloita yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä, maakaapeleista sekä 

rakentamisesta vapaaksi jäävästä maa- ja metsätalousalueesta. Tuulivoimapuiston 

sähköverkkoliityntä on ensisijaisesti suunniteltu toteutettavaksi kaava-alueen läpi kulkevaan 

Elenia Oy:n 110 kV voimajohtolinjaan. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto olisi tarkoitus 

toteuttaa maakaapelein. 

 

Mikäli kaavoitus käynnistyy, kuulutetaan kaavan vireilletulosta kunnan ilmoitustaululla sekä 

paikallislehdessä ja kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan 

nähtäville kunnan verkkosivuille ja kunnanviraston asiointipisteeseen (tarkempi ajankohta 

ilmoitetaan kuulutuksessa). Suunnittelualueen maanomistajia tiedotetaan kaavan vireilletulosta 

sekä muista keskeisistä kaavasuunnittelun vaiheista myös kirjeitse. Maanomistajilla ja muilla 

osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 

mielipiteensä (MRL 62 §). 

 

Vaikutusten arviointi on keskeinen osa tuulivoimarakentamisen suunnittelua. Merkittävien 

tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa ympäristö-

vaikutusten arviointimenettelyssä. Merkittäviksi tuulivoimahankkeiksi katsotaan tuulivoimapuistot, 

joissa voimalaitosten määrä on vähintään 10 tai niiden yhteen laskettu kokonaisteho on vähintään 

45 MW. Rekolanvuorten suunniteltu tuulivoimahanke ei kokonsa puolesta (5 voimalaa ja alle 45 

MW) kuulu YVA-asetuksen hankeluetteloon, mutta koska menettelyä voidaan soveltaa myös 

pienempiin hankkeisiin, on SolarWind by Janneniska Oy pyytänyt jo aikaisemmin tänä vuonna 

Hämeen ELY-keskukselta päätöksen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta. Hämeen ELY-

keskus on todennut 23.4.2020 päivätyllä päätöksellä (Dnro HAMELY/332/2020), että Sysmän 

Rekolanvuorten tuulivoimapuistohankkeen osalta ei sovelleta YVA-lain mukaista 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Näin ollen hankkeen ympäristövaikutukset tulee 

selvittää yleiskaavoituksen yhteydessä, mikäli kaavoitus päätetään käynnistää. 
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