
Viranomainen            Nro   Sivu  

VESANNON KUNTA    KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
Kunnanhallitus    15/2022 309 
 
 
 

 
KOKOUSAIKA 

 

Maanantai 31.10.2022 klo 16.00 – 18.37 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13) 
 
SAAPUVILLA OL-
LEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, 
kuka toimi puheen-
johtajana) 

 

Jäsen:      Paikalla: Varajäsen:     Paikalla: 
    

Minna Back-Hytönen (Keskusta), pj.    Anne Jäntti (Keskusta)    
Petri Huttunen (Keskusta), I vpj.     Janne Jääskeläinen (Keskusta)  
Minna Peltolehto (VesPar), II vpj.       Eeva-Liisa Vesterinen (VesPar)  
Jaana Koskinen (Keskusta)      Saga Mokkila (Keskusta)    
Uolevi Laitinen (Keskusta)      Johannes Korhonen (Keskusta)  
Raimo Mäki (PS)        Erkki Kukkonen (Kokoomus)   
Kalevi Pakarinen (Keskusta)      Arto Huuskonen (Keskusta)   
 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

 

               Paikalla: 

Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. pj.       

Heikki Haatainen (Keskusta), kvalt. I varapj.       

Eeva Jäntti (Keskusta), kvalt II varapj.       
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä       
Sirkka Ilmola, ma.toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä     
Tero Röntynen, rakennustarkastaja, asiantuntija §:t 282-286  
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-VALTAI-
SUUS 

 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 

274 - 289 
 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -
aika sekä tarkasta-
jien valinta) 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Mäki ja Kalevi Pakarinen. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 
Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign      

 
 
Minna Back-Hytönen    Sirkka Ilmola 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkas-
tettu ja todettu ko-
kouksen kulun mu-
kaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on sa-
malla varustettu ni-
mikirjaimillamme 

 
Tarkastusaika 

2.11.2022 
Allekirjoitukset 
 

Manuaalinen allekirjoitus  Sähköinen allekirjoitus/Visma Sign 
 
Kalevi Pakarinen   Raimo Mäki 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 3.11.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 3.11.2022 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 

Ma. toimistosihteeri    Sirkka Ilmola 
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VESANNON KUNTA      KOKOUSKUTSU 

Kunnanhallitus              15/2022 
 

 

Kokousaika 

 

Maanantai 31.10.2022 klo 16.00 
 
Kokouspaikka 

 

Kirjaston kokoushuone (Keskustie 13) 
Käsiteltävät asiat 
 
Asia Liite 
 
274 
275 oheismateriaali 1 
276 
 
277 oheismateriaali 2 
 
278 1, 2 ja 3 
279 
 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
 
287 
288 
289 
 

 
 
 
 
Ajankohtaiset asiat 
Talous- ja hallintojohtajan rekrytointi 
Pakolaisten vastaanottoon varautuminen ja kuntapaikoista päättä-
minen 
Vesannon kunnan edustajat hyvinvointialueen vaikuttamistoimi- 
elimiin/vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto 
Lausunto jätetaksaluonnoksista 1.1.2023 alkaen 
Työttömien tulevaisuuden taidot -hankkeen haastatteluryhmän va-
linta, haastatteluajankohta ja haastatteluihin valittavat 
Vuoden 2023 tuloveroprosentin suuruuden määrääminen 
Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy/poikkeaminen tuulivoimala WTG1 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy/poikkeaminen tuulivoimala WTG2 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy/poikkeaminen tuulivoimala WTG4 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy/poikkeaminen tuulivoimala WTG6 
Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan käynnistäminen ja kahden 
tuulivoimalan paikan rakennuskieltoon asettaminen 
Hallintokuntien pöytäkirjat 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
Kirjelmät ja päätökset 
 
§:t 282 – 286 käsiteltiin kokouksessa ensimmäisinä. 
 
 
 
 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietover-
kossa 3.11.2022 alkaen sekä kunnantoimistolla 3.11.2022. 
 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
Minna Back-Hytönen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 274 § 31.10.2022 310
      
 
 
AJANKOHTAISET ASIAT 
 
Khall 274 § UusiKunta2023; Kuulemistilaisuudet pidetään henkilöstölle ja valtuusto- 

ryhmien puheenjohtajille 9.11. 

 

Työnajanseurantaohjelma TuntiVelho; vuoden 2023 alusta käyttöön. 

 

ICT-lähituki; Savon ICT:n toimesta loppuvuodeksi. 

 

Kunnan talouden toteuma 31.10.2022 tilanteesta. 

 

___________ 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 239 § 22.08.2022 245 
Kunnanhallitus 272 § 03.10.2022 305 
Kunnanhallitus 275 § 31.10.2022 311 
 
 
TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN REKRYTOINTI 
 
Khall 239 § Vesannon kunnanvaltuuston seminaarissa 8.8.2022 antaman linjauksen 

mukaisesti talous- ja hallintojohtaja johtaa kunnan kaikkia tukipalveluita: 
talous- ja hallintopalveluita, henkilöstöhallintoa sekä viestintää ja ICT-
palveluita. Talous- ja hallintojohtaja sijaistaa kunnanjohtajaa.  

 
 Määräaikaisen kunnansihteerin siirryttyä muihin tehtäviin ja 

kunnanvaltuuston annettua alustavan hyväksyntänsä virkanimikkeen 
muutokselle käynnistetään uuden viranhaltijan rekrytointi. 

 
 Vaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja talousasioiden tuntemus. 

Arvostamme ennen kaikkea taloushallinnon koulutusta, kunta-alan tunte-

musta, tukipalveluiden johtamiskokemusta sekä yhteistyötaitoja. 

 Talous- ja hallintojohtajien keskipalkka Kuntatyönantajien mukaan on 5919 
euroa. Naapurikuntien talousvastaavien palkka on haarukassa 4600-5120 
euroa. 

 
 Oheismateriaalina 2 Rekrytointi-ilmoitus. 

 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

(valm. kj. PH) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää  
 
1. avata talous- ja hallintojohtajan rekrytoinnin oheismateriaalina olevan 

rekrytointi-ilmoituksen mukaan ja julkaista ilmoituksen Kuntarekryssä, 
Kuntalehdessä, kunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 

2. valita haastatteluryhmän. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää  
 
1. avata talous- ja hallintojohtajan rekrytoinnin, julkaista rekrytointi-

ilmoituksen ja julkaista ilmoituksen Kuntarekryssä, Kuntalehdessä, 
kunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. 

2. valita haastatteluryhmän. 
 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 239 § 22.08.2022 246 
Kunnanhallitus 272 § 03.10.2022 306 
Kunnanhallitus 275 § 31.10.2022 312 

 
 
Khall 239 § Päätös: 

 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. 
 
Kunnanhallitus valitsi haastatteluryhmään 

- kunnanhallituksen puh.joht. Minna Back-Hytösen 
- kunnanhallituksen I varapuh.joht. Petri Huttusen 
- kunnanhallituksen II varapuh.joht. Minna Peltolehdon 
- kunnanvaltuuston puh.joht. Tuomas Kuhmosen 
- kunnanjohtaja Pia Harmokiven 
- hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskasen 

____________ 
 

Khall 272 § Talous- ja hallintojohtajan virka oli avoinna Kuntarekryssäääräaikaan 
mennessä hakemuksia saapui yhteensä 7 kpl, joista yksi hakemus saapui 
postitse. 
 
Talous- ja hallintojohtajan paikkaa hakivat seuraavat henkilöt: 
- Roivainen Teemu 
- Kinnunen Raisa 
- Tölli Jari 
- Koskinen Jaana 
- Sorvisto Päivi 
- Moilanen Mirja 
 
Kirjeenä lähetti hakemuksensa: 
 

- Ari Reinikainen 
 

Liitteenä n:o 1 on kooste virkaa määräaikaan hakeneista ja oheismateri-
aalina 1 laaja hakijayhteenveto sekä oheismateriaalina 2 Ari Reinikaisen 
hakemus. 
 
Kunnanhallitus on valinnut 22.8.2022 § 239 haastatteluryhmään: 
 

- kunnanhallituksen puh.joht. Minna Back-Hytösen 
- kunnanhallituksen I varapuh.joht. Petri Huttusen 
- kunnanhallituksen II varapuh.joht. Minna Peltolehdon 
- kunnanvaltuuston puh.joht. Tuomas Kuhmosen 
- kunnanjohtaja Pia Harmokiven 
- hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskasen 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 272 § 03.10.2022 307 
Kunnanhallitus 275 § 31.10.2022 313 
 

 
 
Khall 272 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun 

kutsuttavat sekä päättää, että haastattelut pidetään 18.10.2022 klo 16-19.  
 
Päätös: 
 
Jaana Koskinen poistui kokouksesta jäävinä (osallisuusjäävi/HL 28 §  
kohta 1). 
 
Kunnanhallitus päätti, että postitse saapunutta hakemusta ei oteta huomioon. 
 
Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat: 
 

- Raisa Kinnunen 
- Mirja Moilanen 
- Jari Tölli 

 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
_____________ 
 

 
Khall 275 § Talous- ja hallintojohtajan virka oli avoinna Kuntarekryssä, TE-palveluissa, 

kunnan verkkosivuilla ja some-kanavilla 30.9.2022 asti. Määräaikaan 
mennessä hakemuksia saapui yhteensä 7 kpl, joista yksi hakemus saapui 
postitse. 

 
 Kunnanhallitus kutsui haastatteluun Raisa Kinnusen (haastattelu 

18.10.2022), Jari Töllin (haastattelu 18.10.2022) ja Pauliina Moilasen 
(haastattelu 12.10 2022). 

 
 Haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle, että talous- ja hallintojohtajan 

virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Raisa Kinnunen. Haastatteluryh-
män mukaan Raisa Kinnusella on haastattelun perusteella arvioitu soveltu-
vuus tehtävään, hänellä on tehtävään vaadittava koulutus ja taidot. 

 
 Varalle ei valita ketään. 
 
 Oheismateriaalina 1 kooste hakijoista. 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 275 § 31.10.2022 314 
 
 
 

Khall 275 §  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita talous- ja hal-
lintojohtajaksi kauppatieteiden maisteri Raisa Kinnusen. Valinta on ehdolli-
nen eli toimeen valittavan tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksi-
saannista. Tehtävän täytössä noudatetaan puolen vuoden koeaikaa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
____________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 276 § 31.10.2022 315 
 
 
 
PAKOLAISTEN VASTAANOTTOON VARAUTUMINEN JA KUNTAPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Khall 276 § Pohjois-Savon ELY-keskukselta on saapunut 6.10.2022 päivätty kirje, jossa 

kunnille välitetään ajankohtaista tietoa tilapäistä suojelua saavien, turvapai-
kanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten tilanteesta ja esittää, että kunnat varautu-
vat pakolaisten vastaanottoon. Osana varautumista kuntia pyydetään teke-
mään päätöksiä kuntapaikoista. 
 
Kuntapaikkoja tarvitaan v. 2023 pakolaiskiintiössä saapuville, oleskeluluvan 
saaneille turvapaikanhakijoille sekä kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua 
saaville. Kotoutumislakia on esitetty muutettavaksi 1.3.2023 alkaen siten, 
että myös tilapäistä suojelua saavat, jotka saavat kotikunnan ja siirtyvät vas-
taanottojärjestelmästä kunnan palvelujen piiriin, sisältyisivät kuntaan osoitta-
misen ja kuntakorvausten piiriin. Muutos lisää kuntapaikkatarvetta v. 2023. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että v. 2023 tarvitaan n. 4.200 kunta-
paikkaa. 
 
Kotoutumislakiin esitetään 1.3.2023 alkaen kuntaan osoittamisen kohderyh-
män täsmentämistä siten, että kuntapaikalle osoitetaan aina kiintiöpakolaiset 
ja haavoittuvassa asemassa olevat. Kuntapaikoille on edelleen mahdollista 
osoittaa myös muita kuin haavoittuvassa asemassa olevia. Kuntapaikkatar-
peen arvioi vastaanottokeskus. Oleskeluluvan saaneet turvapaikan hakijat ja 
kotikunnan saaneet tilapäistä suojelua saavat voivat muuttaa kuntaan myös 
vastaanottokeskuksen tukemana tai itsenäisesti. 
 
Valtakunnallisesti tavoitteena on, että oleskeluluvan saaneet turvapaikanha-
kijat ja ne tilapäistä suojelua saavat, jotka saavat kotikunnan, asettuvat asu-
maan alueille, joissa he oleskelevat jo ennen oleskeluluvan ja kotikunnan 
saamista. Pakolaiskiintiössä valittavien henkilöiden kuntiin sijoittumista ohja-
taan alueellisten kiintiöiden avulla. ELY-keskukset sopivat kuntien kanssa pa-
kolaisten ohjaamisesta kuntiin. 
 
Niille oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille tai kuntaan siirtyville tila-
päistä suojelua saaneille, jotka tarvitsevat kuntaan muuttoon vahvempaa tu-
kea ja kunnan järjestämän asunnon, haetaan kuntapaikkaa. 
 
Kunta vastaa asunnon ja palvelujen järjestämisestä kuntapaikalle vastaanot-
tamalleen henkilölle. Kuntien tulee varautua järjestämään peruspalvelut ja 
kokoutumista edistävät palvelut myös itsenäisesti kuntaan muuttaville. V. 
2023 alusta lukien palvelujen järjestämisessä on huomioitava sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille. Kun-
nan on tehtävä hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä palvelujen yhteensovit-
tamiseksi ja varmistamiseksi. 
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Kunnanhallitus 276 § 31.10.2022 316 
 
 
Khall 276 § Kunta vastaa peruspalvelujen lisäksi 

- Suomessa asumiseen ja toimimiseen perehdyttämisestä 
- Viranomaispalveluihin ohjaamisesta ja neuvonnasta 
- Asiakkaan ohjaamisesta TE-palveluiden ja v. 2023 alusta tarvittaessa 

hyvinvointialueen palveluihin 
- Alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisesta muuten kuin ti-

lapäisesti toimeentulotukea saaville, joita ei ohjata työllisyyspalveluihin. 
Kunta voi laatia alkukartoituksen ja kokoutumissuunnitelman myös 
muulle maahanmuuttajalle. 

 
Kunnan tulee huomioida mahdolliset aikuisten perusopetuksen (ml. luku- ja 
kirjoitustaidon koulutuksen) tarpeessa olevat henkilöt. Lisäksi kunnan on va-
rauduttava tarjoamaan 16-17-vuotiaille oppivelvollisille heille sopivaa koulu-
tusta suomen kielen oppimiseksi ja jatko-opintoihin pääsemiseksi. 
 
Myöntämällä kuntapaikkoja ja varautumalla vastaanottoon kunta voi valmis-
tautua vastaanottoon ja suunnitella palveluitaan sekä resurssointiaan etukä-
teen. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä naapurikunnan tai seutukunnan kanssa 
vastaanotossa. Jos kuntapaikkoja on tarjolla laajasti ja kattavasti koko alu-
eella, pakolaisten muuttoliike voidaan pyrkiä ohjaamaan jakaantumaan tasai-
semmin, eikä yksittäisten kuntien kuormitus kasva liian suureksi. 
 
Jokaisen kunnan tulisi varautua ottamaan vastaan vähintään kunnassa jo nyt 
asuvat tilapäistä suojelua saavat. Kuntapaikkoja tarvitaan myös oleskelulu-
van saaville turvapaikanhakijoille ja pakolaiskiintiössä tuleville. Tarkkaa kun-
tapaikkojen määrää on vaikea arvioida, mutta kuntiin siirtyvien määrä tulee 
kasvamaan v. 2023 aiempiin vuosiin verrattuna. 
 

- Tällä hetkellä Pohjois-Savossa asuu n. 2.000 tilapäistä suojelua saavaa, 
joista osa tulee tarvitsemaan kuntapaikan. 

- Lisäksi kuntiin tulee voida sijoittaa alueen kuntapaikopille allokoitavat 
kiintiöpakolaiset, joita vuosittain on ollut n. reilut 100. 

- Myös osa oleskeluluvan saavista turvapaikanhakijoista tarvitsee kunta-
paikan. 

 
Pakolaisten kuntaan sijoittaminen perustuu kunnan ja ELY-keskuksen väli-
seen sopimukseen. ELY-keskus sopii vastaanotettavista pakolaisista, kunta-
paikoista ja vastaanoton ajankohdasta kunnan kanssa. Kotoutumislakiin esi-
tetyllä muutoksella 1.1.2023 alkaen kunnan on kuultava hyvinvointialuetta so-
pimuksen tekemisen sekä kuntaan osittamisen yhteydessä, jos vastaanotet-
tavalla henkilöllä on ilmeisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita.  
 
Pakolaisista maksetaan kunnalle valtionosuuksia muiden kuntalaisten ta-
paan. Tämän lisäksi valtio korvaa pakolaisten vastaanottoa koskevan sopi-
muksen tehneille kunnille pakolaisista aiheutuvia kustannuksia kokoutumis-
lain mukaisesti. 
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Kunnanhallitus 276 § 31.10.2022 317 
 
 
 
Khall 276 § Kotoutumislakiin on esitetty muutosta 1.3.2023 alkaen siten, että myös tila-

päistä suojelua saavat, joilla on kotikunta, sisältyisivät korvausten soveltami-
sen piiriin. Kunnalle voidaan maksaa korvauksia itsenäisesti kuntaan muut-
tavista sekä kuntapaikalle muuttavista pakolaisista. 
 
Korvausten maksamisen edellytyksenä on 

- ELY-keskuksen kanssa tehty voimassa oleva vastaanottosopimus ja 
- kotoutumislain mukainen kotouttamisohjelma, joka antaa raamit kotou-

tumisen edistämiseksi tehtävälle työlle kunnassa. 
 
 Vuotta 2023 ajatellen on hyvä huomioida, että tilapäistä suojelua saavia asuu 

ja todennäköisesti siirtyy vastaanottojärjestelmästä kotikunnan saamisen 
myötä kuntiin, joilla ei toistaiseksi ole ollut pakolaisten vastaanottosopimusta 
tai kunnan kotouttamisohjelmaa. 
 
ELY-keskukset, työ- ja elinkeinoministeriön Kotoutumisen osaamiskeskus ja 
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma tukevat pakolaisia vastaanottavia kuntia 
ohjauksen, viestinnän, koulutuksen sekä taloudellisten lisätukien keinoin. Jos 
kunnassa on halua kehittää kotoutumista ja pakolaisen vastaanottoa tukevaa 
työtään laajemmin, hankerahoitusta on mahdollista hakea EU:n ESR- ja 
AMIF-rahastoista. 
 
(valm. ma.toim.siht. SI) 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen pako-
laisten vastaanottoon ja kuntapaikkoihin liittyvän informaation ja ilmoittaa, 
että Vesannon kunnalla ei ole asuntotilanteen vuoksi mahdollisuutta ottaa 
nykyistä enempää pakolaisia. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

https://sign.visma.net/fi/document-check/888374f2-077f-4337-bdc5-cd729ad5b2ee

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 240 § 22.08.2022 247 
Kunnanhallitus  253 § 12.09.2022 273 
Kunnanhallitus 277 § 31.10.2022 318

    

VESANNON KUNNAN EDUSTAJAT HYVINVOINTIALUEEN VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN/ 

VAMMAISNEUVOSTO, VANHUSNEUVOSTO JA NUORISOVALTUUSTO 

Khall 240 § Laissa hyvinvointialueesta (611/2021, 32 §) säädetään hyvinvointialueen la-

kisääteisistä vaikuttamistoimielimistä: vammaisneuvostosta, vanhusneuvos-

tosta ja nuorisovaltuustosta. Laissa säädetään, että vaikuttamistoimielinten 

jäsenet valitaan kunnissa toimivista toimielimistä. 

Lainsäädännön antamiin suuntaviivoihin pohjautuen aluehallitus on hyväksy-

nyt toimintasäännöt. Toimintasääntöjen kirjaamiseksi on pyydetty näkemyk-

set kunnallisista vastaavista toimielimistä sekä järjestetty nuorisovaltuusoille 

koulutusiltapäivä. Vaikuttamistoimielimillä täytyy olla hyvät mahdollisuudet 

osallistua hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteutta-

miseen sekä seurantaan asioissa, joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan vai-

kutusta edustamiensa ihmisten palveluihin. Tämä on määritetty yllä mainitun 

lain 2. momentissa. 

Toimintasääntöjen avulla voidaan toteuttaa ensimmäiset vaikuttamistoimie-

linten kokoamistoimenpiteet. Toimintasäännöissä määritellään toiminta-aja-

tus ja -periaatteet, kokoonpano ja neuvoston nimeäminen, toimikausi, ko-

kouskäytännöt, kokouspalkkiot, vaikuttamistoimielinten tehtävät ja hyvinvoin-

tialueen tehtävät. Toimintasäännöt päivitetään vielä ensimmäisen toiminta-

kauden aikana kokemusten perusteella. 

Kaikissa toimintasäännöissä on lisäksi esitetty tehtävät vanhus- ja vammais-

asiahenkilölle sekä nuorisovaltuuston tehtäville. Nämä henkilöt varmistavat, 

että todelliset vaikuttamisen paikat ja mahdollisuudet tulee käytettyä ja toi-

mielinten toiminta toteutuu lain hengen vaatimalla tavalla. 

Aluehallitus on päättänyt 13.6.2022 § 121 hyväksyä toimintasäännöt ja vai-

kuttamistoimielinten muodostamisen toimintasääntöjen mukaisesti pyytää 

kunnallisia vaikuttamistoimielimiä nimeämään edustajansa vastaavaan hy-

vinvointialueen vaikuttamistoimielimeen. Pyynnön johdosta asiaa tähän 

saakkakin valmistellut Posote20 -hankkeen projektipäällikkö käynnistää pro-

sessin ja järjestää tarvittavan koulutuksen edustajien löytämiseksi. Lisäksi 

nuorisovaltuustoon liittyy avoimen haun prosessi, joka käynnistetään ennen 

lopullisen kokoonpanon hyväksymistä. 

Oheismateriaalina 3 aluehallituksen hyväksymä ikäihmisten neuvoston, 

oheismateriaalina 4 vammaisneuvoston ja oheismateriaalina 5 nuorisoval-

tuuston toimintasäännöt. 

(valm. ma.toim.siht. SI) 
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Khall 240 § Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat hy-

vinvointialueen vaikuttamistoimielimiin eli vanhusneuvostoon, vammaisneu-

vostoon ja nuorisovaltuustoon. 

Päätös:  

 
Kunnanhallitus palautti tämän pykälän uudelleen valmisteluun. 
_____________ 

Khall 253 § Vanhus- ja vammaisneuvostolta on tiedusteltu uudelleen henkilöiden nimeä-

mistä. He nimeävät edustajansa 7.9.2022 kokouksessa. 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat hy-

vinvointialueen vaikuttamistoimielimiin eli vanhusneuvostoon, vammaisneu-

vostoon ja nuorisovaltuustoon. 

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus palauttaa tämän 

asian uudelleen valmisteluun. 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. 

____________ 

Khall 277 § Oheismateriaalina 2 Pohjois-Savon hyvinvointialueen ohjeviesti jäsenten ni-
meämiseksi vaikuttamistoimielimiin. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on nimennyt edustajansa kokouksessaan 
12.10.2022 seuraavasti:  
-vanhusneuvosto: Erkki Kukkonen, varalle Anna-Riitta Raatikainen  
-vammaisneuvosto: Esko Huttunen, varalle Maija-Liisa Röntynen-Huttunen 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat hy-
vinvointialueen vaikuttamistoimielimiin; vanhusneuvostoon Erkki Kukkonen, 
varalle Anna-Riitta Raatikainen ja vammaisneuvostoon Esko Huttunen, va-
ralle Maija-Liisa Röntynen-Huttunen sekä nuorisovaltuustoon Elsa Pirska-
nen. 

Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edus-
tajat hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin; vanhusneuvostoon Erkki Kuk-
konen, varalle Anna-Riitta Raatikainen ja vammaisneuvostoon Maija-Liisa 
Röntynen-Huttunen, varalle Esko Huttunen sekä nuorisovaltuustoon Elsa 
Pirskanen. 

Tehty Ei tarpeen 
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Khall 277 § Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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LAUSUNTO JÄTETAKSALUONNOKSISTA 1.1.2023 ALKAEN 

Khall 278 § Savo-Pielisen jätelautakunnalla on käsittelyssä vuoden 2023 alussa voimaan 
tulevat jätetaksat. Jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, 
jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää. Käsiteltävänä ovat seuraavat 
taksat: 
 
1. Kunnan ensisijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvan jätehuol-

lon taksa, joka koskee kotitalouksien sekä kuntien hallinto- ja palvelutoi-
minnan jätehuoltopalveluja. 

2. Kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvan jätehuol-
lon taksa (TSV-taksa), joka koskee mm. yrityksille tarjottavia jätehuolto-
palveluja. 

3. Saostus  -ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoa koskeva taksa. 
 

Taksamuutosten perusteet 
 

Jätemaksuilla katetaan kaikki kunnallisen jätehuollon kustannukset. Taksan 
korotustarvetta aiheuttaa erityisesti Jätekukon kilpailuttamien jätteenkuljetus-
ten kustannusten nousu. Tietyiltä osin myös jätteen käsittelyn kustannukset 
ovat nousseet. Osin käsittelyhinnat voidaan pitää kuitenkin ennallaan. Jäte-
huollon kokonaiskustannuksissa on otettava huomioon myös muuttuneen jä-
telainsäädännön ja uudistuvien jäte- huoltomääräysten uudet vaatimukset 
sekä jätehuollon palveluverkostoon tehtävät muutokset. 
 
Jätemaksujen tasoon vaikuttaa palvelu- ja kustannusmuutosten lisäksi kun-
nallisen jäteyhtiön toimintaympäristö. Lainsäädäntömuutosten myötä kunnan 
vastuu jätehuollossa on viime vuosina supistunut ja kuntiin sidosyksikköase-
massa toimivan yhtiön mahdollisuus toimia markkinoilla on kaventunut. Li-
säksi kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätehuoltopalvelujen tarjoami-
nen tulee vähenemään aikaisemmasta. Kunnallisessa jäteyhtiössä ei voida-
kaan nojata epävarmaan yritysten jätehuoltopalvelujen tuloon, vaan tavoit-
teena on kustannusvastaava perustoiminta, jossa kotitalouksien ja kuntien 
jätemaksut kattavat niille järjestettyjen palvelujen kustannukset. 
 
Taksamuutosten kokonaistaso 
 
Kotitalouksien jätemaksu koostuu uudessakin taksassa asuinhuoneisto- ja 
vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja tämän lisäksi tulevasta jär-
jestetyn jätehuollon maksusta. Suunniteltujen taksamuutosten myötä kotita-
louksien jätehuoltopalvelujen kustannuksiin tulee tyypillisesti noin 0,75-1,20 
euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset 
jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy. 
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Khall 278 § Perusmaksut 
 
Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen perusmaksuilla katetaan jäteneuvonta ja 
viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten 
lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vas-
taanotto. Uutena perusmaksulla katetaan myös poistotekstiilien vastaanotto 
ja käsittely, jota on aloitettu tänä vuonna kokeiluna ja joka laajenee ensi 
vuonna jätelain vaatimusten mukaisesti. Poistotekstiilien keräys ja vaarallis-
ten jätteiden käsittelykustannusten nousu kasvattavat perusmaksulla katet-
tavia kuluja. Tämän vuoksi vakituisten asuntojen perusmaksua esitetään ko-
rotettavaksi 2,75 euroa vuodessa ja vapaa-ajan asuntojen 1,50 euroa vuo-
dessa. Perusmaksut ovat kaikissa kunnissa yhtenäiset. 

Järjestetyn jätehuollon maksut 
 
Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kulje-
tuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kus-
tannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kus-
tannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen 
edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen käsittelyosan hintaa ei 
koroteta, mutta kuljetusosuutta on nostettava kuljetusindeksikorotuksen 
vuoksi. Sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa tämän vuoksi as-
tiakoosta riippuen 4–10 %:n korotus. 
 
Biojätteen sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennys-
maksuilla katetaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen suorat 
kustannukset. Kaikilla kierrätettävillä jätteillä on yksi yhtenäinen tyhjennys-
hinta. Koska jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikoro-
tuksen vuoksi vajaa 13 %, on tämä korotus tarkoitus viedä tyhjennyshintoihin. 
Hinnat pysyvät kuitenkin sekajätteen tyhjennyshintaa alhaisempina sen an-
siosta, että Jätekukon yleiset kustannukset, kuten hallinnon ja asiakaspalve-
lun kulut kohdistetaan yksistään sekajätteen maksuihin. Näin taksalla kan-
nustetaan kierrätettävien jätteiden erilliskeräykseen. 
 
Jäteastioiden tyhjennyshinnoille on voimassa kaksi eri hinta-aluetta: 1) Kuo-
pio, Siilinjärvi ja Pieksämäki ja 2) muut kunnat. Hinta-alueet perustuvat kilpai-
lutettujen kuljetushintojen eroihin. Alueella on käynnissä samanaikaisesti 
useita eri kuljetusurakoita, joiden kustannukset poikkeavat toisistaan mm. 
siksi, että jätteen haltijoiden ja kuljetettavan jätteen määrä, keräyspaikkojen 
väliset välimatkat ja jätteen vastaanotto- paikka vaihtelee eri alueilla. Hinta-
alueet säilytetään ennallaan, mutta sekajätteen tyhjennysmaksuissa kaven-
netaan hieman hinta-alueiden välistä kuljetushinnan eroa. 
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Khall 278 § Jätekukko tarjoaa kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvastuun perus-
teella palveluja myös yrityksille, jos ne eivät saa tarvitsemiaan palveluja yk-
sityisiltä jätehuoltoalan yrityksiltä. Näillä asiakkailla muutokset jäteastioiden 
tyhjennyshinnoissa ovat pääosin yhtenäiset kotitalousasiakkaiden kanssa. 
Yritysasiakkaiden maksut ovat kuitenkin osin kotitalouksien maksuja korke-
ammat, koska kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien asiakkaiden maksuja 
ei miltään osin kompensoida muilla maksuilla. 
 
Jätetaksoissa on määritelty maksut myös lisäpalveluille, lajitteluasemien 
pienkuormille ja jätekeskuksella vastaanotettaville suuremmille jäte-erille. 
Näihinkin maksuihin on tulossa muutoksia erityisesti kuljetuskustannusten 
nousun vuoksi. 
 
Saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelymaksut 
 
Saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksassa määritellään maksut, jotka veloi-
tetaan asiakkailta kunnallisille jätevedenpuhdistamoille kuljetetun lietteen kä-
sittelypalvelusta. Käsittelymaksut koostuvat kuntien vesihuoltolaitoksille tule-
vasta vastaanottohinnan osuudesta sekä Jätekukolle tulevasta laskutuksen 
ja rekisterin hoitamisen osuudesta. Taksassa ei määritellä jätevesilietteiden 
kuljetusmaksuja, joista asiakkaat sopivat kuljetusurakoitsijoiden kanssa. 
 
Kaikissa jätelautakunnan toimialueen kunnissa on voimassa yhtenäiset mak-
sut saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelylle. Maksuja esitetään korotetta-
vaksi kokonaisuudessaan noin 3,5 %. Maksun korotukset ovat tarpeen, jotta 
kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla voidaan kattaa kohonneita käyttökus-
tannuksia. Lisäksi maksukorotuksella katetaan Jätekukon kasvaneita kustan-
nuksia, joita on aiheutunut mm. tietojärjestelmien kehittämisestä. 
 
Lausunnon antaminen taksaluonnoksista 
 
Jätelautakunta on kokouksessaan 6.10.2022 päättänyt asettaa jätetak-
saluonnokset yleisesti nähtäville. Lisäksi jätelautakunta on päättänyt varata 
asiassa lausuntojen antomahdollisuudet kunnille ja kuntien ympäristönsuoje-
luviranomaisille. 
 
Lausunnossa pyydetään erittelemään, mihin taksoihin lausunto kohdistuu. 
Lausunnot on toimitettava jätelautakunnalle 7.11.2022 mennessä. Myöhässä 
tulleita lausuntoja ei voida ottaa huomioon. 
 
Liitteenä n:o 1 Luonnos jätetaksaksi 1.1.2023 alkaen. 
Liitteenä n:o 2 Luonnos TSV-jätetaksaksi 1.1.2023 alkaen. 

Liitteenä n:o 3 Luonnos saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelytaksaksi 
1.1.2023 alkaen. 
 
(valm. ma.toim.siht. SI) 
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Khall 278 § Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy jätetaksat. 

  

Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 

____________ 

 

 

 

 

  

  

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi  
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TYÖTTÖMIEN TULEVAISUUDEN TAIDOT- HANKE/HAASTATTELURYHMÄN VALINTA, 
HAASTATTELUAJANKOHTA JA HAASTATTELUIHIN VALITTAVAT 
 

Khall 265 § Maaseutu kuntien Kotelo-hanke on päättymässä 30.11.2022. Hanke on koh-

distettu vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tukemi-

seen. 

Hankkeen tuloksena on havaittu, että henkilökohtaisella tuella ja ohjaamisella 

olemassa oleviin palveluihin ei saavuteta tuloksia kunnan työmarkkinatuen 

maksuosuuden pienentämisessä. Palvelut työkyvyttömyysselvittelyihin eivät 

ole tällä hetkellä saavutettavissa. Kotelo-hankkeen päätyttyä asiakkaille ei 

ole Vesannon ja Tervon kunnissa vastaavaa tukipalvelutarjontaa eikä alueel-

lisesti valmistelussa ole tällä hetkellä työllisyyden hoitoon keskittyviä hank-

keita. Uuden kauden hankerahoituksista päätöksiä saadaan aikaisintaan ke-

väällä 2023. 

Tervon ja Vesannon kunnat maksavat kuukausittain yhteensä 17 000 euroa 
(vuodessa 204 000 euroa) yli 300 päivää ja tai yli 200 päivää työmarkkinatu-
kea saaneiden henkilöiden työttömyysetuuksia. Vesannon kunnan kustan-
nus on vuodessa 120 000 euroa.   

Pitkään työttöminä olleiden henkilöiden osallisuus ja toimijuus yhteiskun-
nassa on rajoittunut, eikä heillä usein ole tulevaisuusnäkymiä omassa elä-
mässään. Elinpiiri on kaventunut kodin seinien sisäpuolelle, erityisesti koro-
nan jälkeen. 

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita alle 25-vuotiaasta työvoimasta 
heinäkuussa 2022 on ollut Tervossa 17,6 % ja Vesannolla 16,7 % (Nuoriso-
takuun seuranta heinäkuu 2022 P-S ELY). Luvut ovat Pohjois-Savon kor-
keimpia ja ovat olleet lievässä nousussa.  Alueen vaikeutuneen lääkäritilan-
teen vuoksi työttömien terveystarkastukset eivät ole toteutuneet lakisäätei-
sellä tavalla ja pitkäaikaistyöttömien joukossa on henkilöitä, joiden terveyden-
tilan mukainen oikea etuus olisi työkyvyttömyyseläke. Kyseisillä henkilöillä on 
sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia että psyykkisiä sairauksia, jotka ovat ai-
heuttaneet työkyvyttömyyden. Eläkeselvittelyn ja asiantuntevien lääkäripal-
veluiden puute on johtanut tilanteeseen, jossa he kokevat olevansa väliinpu-
toajia ja toisen luokan kansalaisia.  

Tulevaisuuden Taidot- hankkeessa Vesannolle perustetaan matalan kynnyk-
sen yhteisöllinen kohtaamispaikka edistämään kuntalaisten osallisuutta sekä 
torjumaan työttömyyttä, syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Tilassa mahdol-
listetaan työttömien sekä syrjäytymisuhassa olevien taitojen lisääminen digi-
taitojen ja yrittäjämäisen toiminnan parissa. Moniammatillisen yhteistyön 
kautta sekä aiemmissa hankkeissa muodostuneen asiakastuntemuksen 
avulla tunnistetaan asiakkaat, joiden työmarkkina-asema ei parane ohjaus-
toimenpiteillä vaan heidän työ- ja toimintakykynsä vaatii tarkempaa selvitte-
lyä. Tälle asiakasryhmälle hankitaan ostopalveluna tarvittavat selvitykset.  
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Khall 265 § Selvitysten pohjalta rakennetaan yksilöllinen polku, joka mahdollistaa tarkoi-
tuksenmukaisen elämän mahdollisuuden asiakkaan näkökulmasta. Polun to-
teutumista tuetaan moniammatillisesti. Tervolaisille mahdollistetaan liikkumi-
nen Vesannon tilaan sekä tarjotaan henkilökohtaista ohjausta Tervossa.  

Hankkeen kohderyhmä ovat Tervon ja Vesannon kuntien pitkäaikaistyöttö-
mät, vaikeasti työllistettävät henkilöt sekä henkilöt, joilla on työllistymisen es-
täviä osaamisvajeita. Erityinen kohderyhmä ovat pitkäaikaistyöttömät, jotka 
tarvitsevat akuutisti työkyvyn selvittämistä. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät 
ja työelämätaitoja lisäävät palvelut nivoutuvat tiiviisti toimenpiteisiin.  Kohde-
ryhmää ovat myös osattomuuden, syrjäytymisen uhan tai palveluvajeiden 
vuoksi vaaravyöhykkeessä olevat kuntalaiset riippumatta iästä tai sukupuo-
lesta. Välillinen kohderyhmä on työttömien tai osattomuuden kokemuksen 
kohtaavien asiakkaiden perheiden jäsenet.  Yhteisöllisellä toiminnalla pyri-
tään vaikuttamaan negatiivisiin kierteisiin.  

Hankkeen vaikuttavuus ja tuloksellisuus: Yhtenä indikaattorina on osallis-
tujien mitattava muutos työ- ja toimintakyvyssä. Erityisesti osallisuuden ko-
kemuksessa tapahtuva muutos sekä hankkeen kautta eläkeselvittelyissä 
edistyminen ovat kiinnostuksen kohteina. Työmarkkinatuen kuntaosuuden 
määrää seurataan hankkeen ajan ja sen muutos indikoi hankkeen vaikutta-
vuutta. Uusien yrittäjien ja kevytyrittäjyyden määrää osallistujien keskuu-
dessa seurataan.  

Hankkeen tulosten hyödynnettävyys: Hanke raportoidaan selkeästi, jotta 
eri työpakettien toimenpiteiden vaiheet ja vaikutukset ovat havaittavissa ja 
monistettavissa toisaalle. Moniammatillisen prosessin todentaminen on 
hankkeen tuotos.  

Hankkeen pysyvyys: Tervon ja Vesannon kuntien maksama työmarkkina-
tuen kuntaosuus erityisesti vaikeasti työllistyvien henkilöiden osalta on mer-
kittävä. Kunnilla on tahtotila lisätä kuntalaisten osallisuutta, osaamista ja työl-
lisyyttä toimilla, jotka ovat vaikuttavia ja tuloksellisia. Hankkeen kokemukset 
tuottavat tietoa ja pohjustavat tulevia uudistuksia (TE2024) koskien työllisyy-
den palveluiden tarjontaa harvaanasutuissa Pohjois-Savon reunakunnissa.  

Hankkeella haetaan rahoitus päättyvän kauden ESR (2014-2020) jäännösra-
hoista. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 31.12.2023. Hankkeen koko-
naisbudjetti on 140 531,25 €. Kuntien omarahoitusosuus on 20 %, yhteensä 
28 106,25 €. Kuntien rahoitus jakautuu Vesanto 60 %, 16 863,75 euroa ja 
Tervo 40 %, 11 242,50 euroa. Kuntien rahoitusosuudet jakautuvat työmark-
kinatuen kuntaosuuden suhteessa. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta. Ter-
von kunta antaa kuntarahoituksista sitoumukset hankehakemuksen liitteeksi 
Tervon osallistumisesta hankkeeseen kuntarahoitusosuudella. 
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Khall 265 § Vesannon kunnan hallintosäännön mukaan (§ 5) kunnanhallitus päättää kun-
nankehittämistä turvaavista kuntastrategiaan liittyvistä asioista. 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 

 

(valm. kj.PH) 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää,  
 
1. että Vesannon kunta hakee rahoitusta Työttömien Tulevaisuuden Taidot 

-hankkeeseen Euroopan Sosiaalirahastolta päättyvän kauden (2014-
2020) jäännösrahoista, 

2. että Vesannon kunta toimii hankkeen hallinnoijana, 
3. että Vesannon kunta osoittaa hankkeeseen 16.863,75 euron omarahoi-

tusosuuden. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

 

_____________ 

 

Khall 279 § Työttömien Tulevaisuuden Taidot – hankkeen projektipäällikön ja hanketyön-

tekijän rekrytointi on avoinna Kuntarekryssä, TE-palveluissa, kunnan verkko-

sivuilla ja some-kanavilla 20.10.-3.11.2022 välisenä aikana.  

 

 Haastatteluryhmään on sähköpostikokouksen tuloksena valittu kunnanjoh-

taja Pia Harmokivi, palveluohjaaja Anu Honkaselkä, elinkeinoasiamies Aila 

Riikonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Back-Hytönen. 

 

 Hanke käynnistyy heti rahoituspäätöksen tultua. Nopean hankkeen edelly-

tyksenä on joustava päätösprosessi. 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää,  
 
1. haastatteluryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat, 
2. haastattelut järjestetään 8.11. klo 10 alkaen. 
 

 

 

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Khall 279 § Päätös: 

 

Hyväksyttiin. 

 

____________ 

 

 

 

 

   

 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VUODEN 2023 TULOVEROPROSENTIN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Khall 280 §  Veromenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle 

viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin 
suuruus. 
 
Vesannon kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentti on 21,75. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
(616/2021) 55 § mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tulo-
veroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosent-
tiyksiköllä. 
 
Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n mukaan (29.6.2021/624) poiketen 
siitä, mitä 91 a §:ssä säädetään, kunta ilmoittaa vuoden 2023 tuloveropro-
sentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei ole ilmoittanut 
vuoden 2023 tuloveroprosenttia 91 a §:n 1 momentissa säädettynä aikana 
taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa tai kunnan 
ilmoittama tuloveroprosentti poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelas-
tustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsää-
dännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 55 §:ssä säädetystä, vero-
tuksessa voidaan noudattaa vuoden 2022 tuloveroprosenttia vähennettynä 
12,64 prosenttiyksiköllä. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 
(valm. ma.toim.siht. SI) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se 
vahvistaa Vesannon kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,11 % (21,75 
% - 12,64 %). 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
___________ 
 
 
 
Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi  

 
 

Tehty Ei tarpeen 
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VUODEN 2023 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN SUURUUDEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Khall 281 §  Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiin-

teistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverolain 11 §:n 
mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruu-
den laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella 
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tulovero-
prosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle vii-
meistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 
 
Kiinteistöverolain (654/1992 11 §:n mukaan kiinteistöveroprosentit määrä-
tään prosentin sadasosan tarkkuudella. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 
määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00. 
 
Kunnanvaltuusto määräsi kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 seuraaviksi: 
 
- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80  
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  
- yleinen vero-%        1,25  
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
- voimalaitosten kiinteistövero-%      3,00 

 
 Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 

 
(Valm. ma.toim.siht. SI) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraaviksi: 

- vakituisten asuinrakennusten vero-%     0,80  
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero-%   1,50  
- yleinen vero-%        1,25  
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön  

omistaman kiinteistön vero-%      0,00 
- voimalaitosten kiinteistövero-%       3,10 

 
Päätös: 
 

Hyväksyttiin. 

____________ 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

https://sign.visma.net/fi/document-check/888374f2-077f-4337-bdc5-cd729ad5b2ee

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi
mailto:pia.harmokivi@vesanto.fi


Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 282 § 31.10.2022 331
   

 
 
TUULIVOIMAPUISTO VÖYRINKANGAS OY/POIKKEAMINEN TUULIVOIMALA WTG1 
 
Khall 282 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoi-

mayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka 
hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 
1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, 
että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän 
tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.  

 
 Poikkeaminen kaavasta: 
 
 Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuu-

livoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimi-
korkeudeksi kaavassa on määritelty enintään 210 metriä maanpinnasta. 

 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, 
WTG2, WTG4 ja WTG6. 
 
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin 
maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti 
tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 met-
riin riippuen valittavasta voimalatyypistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat 
ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-
alueiden sisään. 
 
Syyt poikkeamiselle: 
   
Hakija esittää perusteena: 
- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Koko-

naiskorkeus muuttuu 210 m →230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella 
muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riippuen 
voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi. 

- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja 
muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa. 

- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle 
muita muutoksia tai rajoituksia. 

 
Poikkeamisen selvitykset: 
Liite 1: Honkamäki_Meluselvitys_GE158  
Liite 2: Honkamäki_Meluselvitys_N163  
Liite 3: Honkamäki_Meluselvitys_V162  
Liite 4: Honkamäki_Valkeselvitys_GE158  
Liite 5: Honkamäki_Valkeselvitys_N163  
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Khall 282 § Liite 6: Honkamäki_Valkeselvitys_V162 
Liite 7: Honkamäki näkymäalueanalyysi (ZVI) Liite8: Valokuvasovitteet ja  
kuvauspaikat 

 
https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

 
Sijoittuminen 
 
Tuulivoimala WTG1 sijoittuu kiinteistölle Talasaho 921-406-26-3, jonka pinta-
ala on 2215 ha. Osoite on Tuulitie 450, 72300 VESANTO. 
 
 Naapurien kuuleminen 
  
Poikkeamisluvan yhteydessä on kuultu naapureita kirjallisesti MRL 173 §:n 
ja MRA 86 §:n mukaisesti. Hakemus on myös kuulutettu ja ilmoitus on ollut 
paikallisessa lehdessä kuulutettuna. 
Kuuleminen on koskenut naapuritiloja: 
- Pohjoismäki 921-406-13-3 
- Lähdeaho 1 921-406-13-17 
- Oinasmäki 921-406-13-35 
- Läheaho 921-406-13-42 
- Palosuo 921-406-13-44 
- Sorva 931-412-33-4 
 
Kuulemisen johdosta on jätetty 8 kpl muistutuksia, joista yksi on vetänyt muis-
tutuksen pois. 
 
Kohteen osalta on pyydetty viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Poh-
jois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölauta-
kunta ja Puolustusvoimat. 
 
Toimijoiden lausunto: 
Savon Voima Verkko Oy, Finavia Oy, Digita Oy ja UPM Oy. 
 
Saatuihin viranomaislausuntoihin on hakijalta pyydetty vastineet, jotka ovat 
pääosin liitteenä. 
 
Viranomaislausuntojen ydinsisällöt ja hakijan vastineet (aineistot koko-
naisuudessaan liitteinä) 

 
Pohjois-Savon pelastuslaitos on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä): 
”Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1 MW  tuu-
livoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden lai-
toksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä 
pienempää tai suurempaa etäisyyttä.” 
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Khall 282 § ”Metsäpaloriskin pienentämiseksi tuulivoimalan tornin ja muunto- aseman 
ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvustosta.” 
 
”Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys, joka 
sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen.” 
 
”Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sallia ra-
kennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottorikelkkauria) tai 
muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista suoja-alueen sisäpuo-
lella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tulee ohjeistaa.” 
 
Hakijan vastine: ”Tuulivoimaloista on vähintään 600 metrin etäisyys asu-
tukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin. Tuulivoimalat 
varustetaan kulloinkin voimassa olevan palomääräysten mukaisesti vähin-
tään automaattisella palontunnistus automaatiolla.” 

”Tuulivoimaloiden tornin ympärillä on halkaisijaltaan noin 50 metrin alue joka 
on vapaa kasvillisuudesta ja kantava murskepinta. Lisäksi tornin vieressä on 
murskepintainen nostokenttä joka ulottuu noin 150 metrin eräisyydelle tor-
nista.” 

”Pääsy tuulivoimaloille pidetään ympärivuoden auki myös raskaille ajoneu-
voille.” 

 
”Tuulivoimapuiston sisäänkäyntiin tullaan asentamaan opastekyltti jossa oh-
jeistus mm. tuulivoima-alueella turvalliseen liikkumiseen ja tarvittavat turvalli-
suusohjeet. Alueella ei ole yleiskaavassa merkitty latu- tai moottorikelkkauria 
ja alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi.” 
 
Tervon kunta /ympäristöterveyspalvelut on jättänyt seuraavan lausunnon 
(tiivistelmä) 
 
”Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta tarkasteltuna tuulivoimaloi-
den merkittävimmät haittatekijät ovat melu ja välkevaikutus.” 
 
”Tuulivoimaloiden toiminnassa tulee huomioida myös tuulivoimalan välke-
vaikutusta eli varjon ja valon vilkkumista tuulivoimaloiden takaa. Välkevai-
kutus syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on havaittavissa  
vain aurinkoisina päivinä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Suomessa ei 
ole annettu rajoituksia tai suosituksia välkevaikutuksen määrästä. Hanke-
toimija on käyttänyt välkeselvityksessään Ruotsissa ja Saksassa annettua 
kahdeksan tunnin vuotuista maksimisuositusta. Välke on voimakkainta au-
rinkoisella säällä, joten asutukseen näkyvä välke suositellaan minimoimaan 
pysäyttämällä voimalat välkehallintajärjestelmän avulla vallitsevien sääolo-
suhteiden mukaisesti silloin, kun välkkeestä aiheutuisi haittaa asutukselle.” 
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Khall 282 § Hakijan vastine:” Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO 

Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukai-
sia oletuksia ja lähtöarvoja. 
 
Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön helmi-
kuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ym-
päristöhallinnon ohjeita 2/2014). Matalataajuisen melun mallintaminen on 
tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käy-
tetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu 
valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston asetus tuulivoima-
loiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015).” 
 
”Suomessa välkevaikutukselle ei ole lakia tai raja-arvoja. suunnitteluohjeen 
on suositeltu käytettävän muiden maiden suositusarvoja. Saksan ja Ruotsin 
käytössä olevaa todellisen tilanteen suositusarvoa 8h/vuosi välkevaikutusta 
ei ylitä missään rakennuksessa vaikka se on mallinnettu ilman puuston peit-
tävää vaikutusta joka on todellisuudessa huomattavasti pienempi kun ote-
taan puuston peittävä vaikutus huomioon.” 
 
Pohjois-Savon ELY-keskus on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
” Koska poikkeamishakemuksella haetaan muutosta voimaloiden korkeuk-
siin, haluaa ELY- keskus muistuttaa, että Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan 
määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä mainitut, puolustusvoimien hy-
väksyntä ja lentoestelupa tulee pyytää asianosaisilta viranomaisilta, ennen 
rakennusluvan myöntämistä.” 
” Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä edellytetään, että "ennen raken-
nusluvan ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma 
sekä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien paranta-
miseksi."  
 
Rakennuslupahakemuksen liitteistä ei ole löydettävissä tällaisia asiakirjoja. 
ELY- keskus haluaa muistuttaa, että koska poikkeamislupahakemus sekä 
rakennuslupahakemus ovat nähtävillä yhtä aikaa, tulee asianmukaiset asia-
kirjat myös olla osallisten nähtävillä. 
 
Hakijan vastine: ”Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu Oinaskylän tuuli-
voimahankeen muutoksista. Lentoesteluvat tullaan hakemaan ennen raken-
nusluvan myöntämistä.” 

”Tuulivoimaosayleiskaavan aikana on tehty alustava reittitarkastelu, jossa 
käytetty hiukan lyhyempiä siiven pituuksia mutta muuten se soveltuu hyvin 
myös nykyisille tuulivoimaloille. Lisäksi osalla nykyisistä tuulivoimaloista siipi 
on kahdessa osassa, joten siipikuljetukset voivat olla lyhyempiä kuin reitti-
tarkastelussa. 
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Khall 282 § Tarkkaa yksityiskohtaista kuljetussuunnitelmaan ei pystytä tekemään 
tässä vaiheessa koska ei ole valittu tuulivoimalaa. Tuulivoimala toimittaja 
vastaa kuljetuksista ja tekee niitä varten yksityiskohtaisen kuljetussuunni-
telman ja hakee erikoiskuljetuksia varten tarvittavat luvat.” 

 
Nilakan ympäristölautakunta on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
”Välkeselvityksen osalta hakijan toimittama mallinnus on epäselvä. Välkesel-
vityksen yhteenvetona todetaan, että millään esitetyllä voimalaratkaisulla 
puuston peittävä vaikutus huomioiden, 8 tunnin vuosittainen välkevaikutus ei 
ylity. Kuitenkin kaikkien voimalaratkaisujen kuvissa varjovälkkeen muodostu-
misesta havainnointipiste H (vakituinen asunto) sijoittuu 8 tunnin vuotuisen 
varjovälkkeen alueelle.” 
 
”Ennen poikkeamislupahakemuksen päätöksentekoa, hanketoimijalta tulee 
edellyttää luotettavat lisäselvitykset voimaloiden välkevaikutuksista sekä tek-
niset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi.” 
 
Hakijan vastine: ” Kuulemisen jälkeen on tuulivoimalan nro. 5 on lisäksi pois-
tettu suunnitelmasta. Poistamisen jälkeen Suomessa yleisesti käytössä oleva 
suositus 8 h/vuosi ei ylitettä yhdessäkään havaintopisteessä, vaikka käyte-
tään tilannetta, jossa puuston suojaava vaikutusta ei huomioida.” 
”Tuulivoimalan nro. 5 poistamisen jälkeen välkevaikutukset jäävät niin pie-
niksi, että varjovälkkeen minimointiin ei ole tarvetta. Kaikissa nykyaikaisissa 
tuulivoimaloissa on mahdollista käyttää varjovälkkeen minimointiin käytettä-
vää ohjelmistoa (flicker control) jos välke aiheuttaa naapuruussuhdelaissa 
määriteltyä kohtuutonta haittaa.” 
 
Finavia Oy on jättänyt seuraavan lausunnon: 
 
”Finavia toteaa, että tuulivoimaloiden suunnitellun korkeuden muuttaminen 
saattaa edellyttää uuden lentoesteluvan hakemista. Asia tulee tarkistaa en-
nen rakennusluvan myöntämistä. Lisätietoa lentoesteluvasta löytyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta: https://www.tra-
ficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle. Finavialla ei ole muuta 
huomautettavaa hankkeesta.” 
 
Hakijan vastine: ”Hanketoimia tulee hakemaan ja toimittamaan uudet len-
toesteluvat Vesannon rakennusvalvontaan ennen rakennusluvan myöntä-
mistä.”  
 
Puolustusvoimat on jättänyt seuraavan lausunnon: 
 
”Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutoksia koskevassa suun-
nittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.  
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Khall 282 § Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukai-
silla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien 
valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien kou-
lutukseen ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin. Puo-
lustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisia muutoksia tuulivoi-
maloiden rakentamisessa Vesannon Honkamäen alueelle.” 
 
Digita Oy on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
” Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myön-
tämisvaiheessa: hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma 
tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien 
häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen 
hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laati-
maan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi 
viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja tarvittaessa täsmen-
netään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on 
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista 
kustannuksista.” 
 
Savon Voima Verkko Oy on lausunut seuraavan lausunnon: 
 
”Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu ei aiheuta muutostarvetta aikaisem-

paan lausuntoon” 

 

Traficom ilmoitti, ettei jätä lausuntoa. 
Upm Oy ilmoitti, ei huomautettavaa. 

 
PÄÄTÖSESITYKSEN PERUSTELUT 
 
Poikkeamisen toimivalta kuuluu Vesannon kunnalle MRL 171 § mukaisesti. 
Kunnan hallintosäännön mukaisesti MRL 171 § mukaiset poikkeamiset rat-
kaisee kunnanhallitus. 
 
Hakemus ja prosessikuvaus 
 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen 
26.5.2021. Poikkeamisluvan kuulemisten seurauksena tuulimyllyjen määrä 
on pudonnut kuudesta neljään. Poikkeamista haetaan Oinaskylän tuulivoi-
maosayleiskaavasta neljälle tuulivoimalalle ja kahdelle kaavoitetulle tuulivoi-
mala paikalle rakentamiskieltoa, WTG3 ja WTG4 paikoille.  
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Khall 282 § Poikkeamishakemuksiin on liitetty seuraavat aineistot: 

- rakennuslupahakemukset 
- poikkeamislupahakemukset 
- voimassa oleva Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava 
- lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveys-

palvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan 
ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat. 

- meluselvitykset 
- välkeselvitykset 
- näkemäalueanalyysi 
- valokuvasovitteet ja kuvauspaikat 
- poikkeamisen muistutusten ja lausuntojen vastineet 

 
https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

 
174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016) 

 
Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja 
poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka 
kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Mää-
räaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi 
olla kuitenkin enintään viisi vuotta. 
  
Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava 
poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuk-
sen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 
muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäl-
jennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. En-
simmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoitta-
neille. 
 
Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelle-
taan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toi-
mittamisesta. 
  
MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukai-
nen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle. 
 
Alkuperäiset kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
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Khall 282 § Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

(Valmistelija rak.tark. TR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeami-
sen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG1. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun 
poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle 
WTG1. Rakennuslupavaiheessa on tehtävä uudet melu- ja välkeselvitykset 
sekä esitettävä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi. 
Kunnanhallitus vaatii yhtiöltä varautumissuunnitelman purkutilanteeseen 
sekä seurantasuunnitelman melu- ja välkemittauksiin. Selvitysten jälkeen 
pyydetään uudet lausunnot ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisilta.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Tuulivoi-
mapuisto Vöyrinkangas Oy:n tuulivoimala WTG1 poikkeamisasiaa. 
 
___________ 
 
 
 
 
Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022. 
 
Valitusosoitus liitteenä. 
 

 

 

Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi 

 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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TUULIVOIMAPUISTO VÖYRINKANGAS OY/POIKKEAMINEN TUULIVOIMALA WTG2 
 
Khall 283 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoi-

mayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka 
hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 
1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, 
että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän 
tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.  
 

 Poikkeaminen kaavasta: 
 

 Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuu-
livoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimi-
korkeudeksi kaavassa on määritelty enintään 210 metriä maanpinnasta. 
 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, 
WTG2, WTG4 ja WTG6. 
 
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin 
maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti 
tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 met-
riin riippuen valittavasta voimalatyypistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat 
ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-
alueiden sisään. 
 
Syyt poikkeamiselle: 
   
Hakija esittää perusteena: 
- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Koko-

naiskorkeus muuttuu 210 m →230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella 
muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riippuen 
voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi. 

- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja 
muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa. 

- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle 
muita muutoksia tai rajoituksia. 

 
Poikkeamisen selvitykset: 
Liite 1: Honkamäki_Meluselvitys_GE158  

Liite 2: Honkamäki_Meluselvitys_N163  

Liite 3: Honkamäki_Meluselvitys_V162  
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Khall 283 § Liite 4: Honkamäki_Valkeselvitys_GE15 
Liite 5: Honkamäki_Valkeselvitys_N163                                                 
Liite 6: Honkamäki_Valkeselvitys_V162 
Liite 7: Honkamäki näkymäalueanalyysi (ZVI) Liite8: Valokuvasovitteet ja  
kuvauspaikat 

 
https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

 
Sijoittuminen 
 
 Tuulivoimala WTG2 sijoittuu kiinteistölle Talasaho 921-406-26-3, jonka 
pinta-ala on 2215 ha. Osoite on Tuulitie , 72300 VESANTO. 
 
 Naapurien kuuleminen 
  
Poikkeamisluvan yhteydessä on kuultu naapureita kirjallisesti MRL 173 §:n 
ja MRA 86 §:n mukaisesti. Hakemus on myös kuulutettu ja ilmoitus on ollut 
paikallisessa lehdessä kuulutettuna. 
 
Kuuleminen on koskenut naapuritiloja: 
- Pohjoismäki 921-406-13-3 
- Lähdeaho 1 921-406-13-17 
- Oinasmäki 921-406-13-35 
- Läheaho 921-406-13-42 
- Palosuo 921-406-13-44 
- Sorva 931-412-33-4 
 
Kuulemisen johdosta on jätetty 8 kpl muistutuksia, joista yksi on vetänyt 
muistutuksen pois. 
 
Kohteen osalta on pyydetty viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Poh-
jois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölauta-
kunta ja Puolustusvoimat. 
 
Toimijoiden lausunto: 
Savon Voima Verkko Oy, Finavia Oy, Digita Oy ja UPM Oy. 
 
Saatuihin viranomaislausuntoihin on hakijalta pyydetty vastineet, jotka ovat 
pääosin liitteenä. 
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Khall 283 § Viranomaislausuntojen ydinsisällöt ja hakijan vastineet  
(aineistot kokonaisuudessaan liitteinä) 
 
Pohjois-Savon pelastuslaitos on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä): 
 
”Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1 MW  tuu-
livoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden lai-
toksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä 
pienempää tai suurempaa etäisyyttä.” 
 
”Metsäpaloriskin pienentämiseksi tuulivoimalan tornin ja muunto- aseman 
ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvustosta.” 
 
”Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys, joka 
sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen.” 
 
”Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sallia ra-
kennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottorikelkkauria) tai 
muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista suoja-alueen sisäpuo-
lella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tulee ohjeistaa.” 
 
Hakijan vastine: ”Tuulivoimaloista on vähintään 600 metrin etäisyys asu-
tukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin.Tuulivoimalat va-
rustetaan kulloinkin voimassa olevan palomääräysten mukaisesti vähintään 
automaattisella palontunnistus automaatiolla.” 

 

”Tuulivoimaloiden tornin ympärillä on halkaisijaltaan noin 50 metrin alue joka 
on vapaa kasvillisuudesta ja kantava murskepinta. Lisäksi tornin vieressä on 
murskepintainen nostokenttä joka ulottuu noin 150 metrin eräisyydelle tor-
nista.” 

 
”Pääsy tuulivoimaloille pidetään ympärivuoden auki myös raskaille ajoneu-
voille.” 

 
”Tuulivoimapuiston sisäänkäyntiin tullaan asentamaan opastekyltti jossa oh-
jeistus mm. tuulivoima-alueella turvalliseen liikkumiseen ja tarvittavat turvalli-
suusohjeet. Alueella ei ole yleiskaavassa merkitty latu- tai moottorikelkkauria 
ja alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi.” 

                                                    
Tervon kunta /ympäristöterveyspalvelut on jättänyt seuraavan lausunnon (tii-
vistelmä) 
 
”Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta tarkasteltuna tuulivoimaloi-
den merkittävimmät haittatekijät ovat melu ja välkevaikutus.” 
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Khall 283 § ”Tuulivoimaloiden toiminnassa tulee huomioida myös tuulivoimalan välkevai-

kutusta eli varjon ja valon vilkkumista tuulivoimaloiden takaa. Välkevaikutus 
syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on havaittavissa vain aurin-
koisina päivinä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Suomessa ei ole annettu 
rajoituksia tai suosituksia välkevaikutuksen määrästä. Hanketoimija on 
käyttänyt välkeselvityksessään Ruotsissa ja Saksassa annettua kahdeksan 
tunnin vuotuista maksimisuositusta. Välke on voimakkainta aurinkoisella 
säällä, joten asutukseen näkyvä välke suositellaan minimoimaan 
pysäyttämällä voimalat välkehallintajärjestelmän avulla vallitsevien sääolo-
suhteiden mukaisesti silloin, kun välkkeestä aiheutuis haittaa asutukselle.” 
 

Hakijan vastine:” Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO 
Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukai-
sia oletuksia ja lähtöarvoja. 
 
Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön helmi-
kuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ym-
päristöhallinnon ohjeita 2/2014). Matalataajuisen melun mallintaminen on 
tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käy-
tetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu 
valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston asetus tuulivoima-
loiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015).” 
 
”Suomessa välkevaikutukselle ei ole lakia tai raja-arvoja. suunnitteluohjeen 
on suositeltu käytettävän muiden maiden suositusarvoja. Saksan ja Ruotsin 
käytössä olevaa todellisen tilanteen suositusarvoa 8h/vuosi välkevaikutusta 
ei ylitä missään rakennuksessa vaikka se on mallinnettu ilman puuston peit-
tävää vaikutusta joka on todellisuudessa huomattavasti pienempi kun ote-
taan puuston peittävä vaikutus huomioon.” 

 
Pohjois-Savon ELY-keskus on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
” Koska poikkeamishakemuksella haetaan muutosta voimaloiden korkeuk-
siin, haluaa ELY- keskus muistuttaa, että Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan 
määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä mainitut, puolustusvoimien hy-
väksyntä ja lentoestelupa tulee pyytää asianosaisilta viranomaisilta, ennen 
rakennusluvan myöntämistä.” 
” Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä edellytetään, että "ennen raken-
nusluvan ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma 
sekä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien paranta-
miseksi." Rakennuslupahakemuksen liitteistä ei ole löydettävissä tällaisia 
asiakirjoja. ELY- keskus haluaa muistuttaa, että koska poikkeamislupaha-
kemus sekä rakennuslupahakemus ovat nähtävillä yhtä aikaa, tulee asian-
mukaiset asiakirjat myös olla osallisten nähtävillä. 
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Khall 283 § Hakijan vastine: ”Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu Oinaskylän tuuli-
voimahankeen muutoksista. Lentoesteluvat tullaan hakemaan ennen raken-
nusluvan myöntämistä.” 

” Tuulivoimaosayleiskaavan aikana on tehty alustava reittitarkastelu, jossa 
käytetty hiukan lyhyempiä siiven pituuksia mutta muuten se soveltuu hyvin 
myös nykyisille tuulivoimaloille. Lisäksi osalla nykyisistä tuulivoimaloista siipi 
on kahdessa osassa, joten siipikuljetukset voivat olla lyhyempiä kuin reitti-
tarkastelussa. 
 
Tarkkaa yksityiskohtaista kuljetussuunnitelmaan ei pystytä tekemään 
tässä vaiheessa koska ei ole valittu tuulivoimalaa. Tuulivoimala toimittaja 
vastaa kuljetuksista ja tekee niitä varten yksityiskohtaisen kuljetussuunni-
telman ja hakee erikoiskuljetuksia varten tarvittavat luvat.” 

 
Nilakan ympäristölautakunta on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
”Välkeselvityksen osalta hakijan toimittama mallinnus on epäselvä. Välkesel-
vityksen yhteenvetona todetaan, että millään esitetyllä voimalaratkaisulla 
puuston peittävä vaikutus huomioiden, 8 tunnin vuosittainen välkevaikutus ei 
ylity. Kuitenkin kaikkien voimalaratkaisujen kuvissa varjovälkkeen muodostu-
misesta havainnointipiste H (vakituinen asunto) sijoittuu 8 tunnin vuotuisen 
varjovälkkeen alueelle.” 
”Ennen poikkeamislupahakemuksen päätöksentekoa, hanketoimijalta tulee  
edellyttää luotettavat lisäselvitykset voimaloiden välkevaikutuksista sekä tek-
niset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi.”                                                   
 
Hakijan vastine: ” Kuulemisen jälkeen on tuulivoimalan nro. 5 on lisäksi pois-
tettu suunnitelmasta. Poistamisen jälkeen Suomessa yleisesti käytössä oleva 
suositus 8 h/vuosi ei ylitettä yhdessäkään havaintopisteessä, vaikka käyte-
tään tilannetta, jossa puuston suojaava vaikutusta ei huomioida.” 
 
”Tuulivoimalan nro. 5 poistamisen jälkeen välkevaikutukset jäävät niin pie-
niksi, että varjovälkkeen minimointiin ei ole tarvetta. Kaikissa nykyaikaisissa 
tuulivoimaloissa on mahdollista käyttää varjovälkkeen minimointiin käytettä-
vää ohjelmistoa (flicker control) jos välke aiheuttaa naapuruussuhdelaissa 
määriteltyä kohtuutonta haittaa.” 
 
Finavia Oy on jättänyt seuraavan lausunnon: 
 
”Finavia toteaa, että tuulivoimaloiden suunnitellun korkeuden muuttaminen 
saattaa edellyttää uuden lentoesteluvan hakemista. Asia tulee tarkistaa en-
nen rakennusluvan myöntämistä. Lisätietoa lentoesteluvasta löytyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta: https://www.tra-
ficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle. Finavialla ei ole muuta 
huomautettavaa hankkeesta.” 
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Khall 283 § Hakijan vastine: ” Hanketoimia tulee hakemaan ja toimittamaan uudet len-
toesteluvat Vesannon rakennusvalvontaan ennen rakennusluvan myöntä-
mistä.”  
 
Puolustusvoimat on jättänyt seuraavan lausunnon: 
 
” Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutoksia koskevassa suun-
nittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. 
Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukai-
silla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien 
valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien kou-
lutukseen ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin. Puo-
lustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisia muutoksia tuulivoi-
maloiden rakentamisessa Vesannon Honkamäen alueelle.                                                     
 
Digita Oy on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
” Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myön-
tämisvaiheessa: hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma 
tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien 
häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen 
hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laati-
maan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi 
viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja tarvittaessa täsmen-
netään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on 
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista 
kustannuksista. 
 
Savon Voima Verkko Oy on lausunut seuraavan lausunnon: 
 

”Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu ei aiheuta muutostarvetta aikaisem-

paan lausuntoon” 

 
Traficom ilmoitti, ettei jätä lausuntoa. 
Upm Oy ilmoitti, ei huomautettavaa. 
 
PÄÄTÖSESITYKSEN PERUSTELUT 
 
Poikkeamisen toimivalta kuuluu Vesannon kunnalle MRL 171 § mukaisesti. 
Kunnan hallintosäännön mukaisesti MRL 171 § mukaiset poikkeamiset rat-
kaisee kunnanhallitus. 
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Khall 283 § Hakemus ja prosessikuvaus 
 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen 
26.5.2021. Poikkeamisluvan kuulemisten seurauksena tuulimyllyjen määrä 
on pudonnut kuudesta neljään. Poikkeamista haetaan Oinaskylän tuulivoi-
maosayleiskaavasta neljälle tuulivoimalalle ja kahdelle kaavoitetulle tuulivoi-
mala paikalle rakentamiskieltoa, WTG3 ja WTG4 paikoille.  

 
Poikkeamishakemuksiin on liitetty seuraavat aineistot: 
- rakennuslupahakemukset 
- poikkeamislupahakemukset 
- voimassa oleva Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava 
- lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveys-

palvelut, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan 
ympäristölautakunta ja Puolustusvoimat. 

- meluselvitykset 
- välkeslvitykset 
- näkemäalueanalyysi 
- valokuvasovitteet ja kuvauspaikat 
- poikkeamisen muistutusten ja lausuntojen vastineet 

 
https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

 
174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016) 

 
Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja 
poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka 
kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Mää-
räaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi 
olla kuitenkin enintään viisi vuotta. 
  
Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava 
poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuk-
sen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 
muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäl-
jennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. En-
simmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoitta-
neille. 
 
Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelle-
taan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toi-
mittamisesta. 
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Khall 283 § MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukai-
nen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle 
 
Alkuperäiset kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

(Valmistelija rak.tark. TR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeami-
sen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG2. 

 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun 
poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle 
WTG2. Rakennuslupavaiheessa on tehtävä uudet melu- ja välkeselvitykset 
sekä esitettävä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi. 
Kunnanhallitus vaatii yhtiöltä varautumissuunnitelman purkutilanteeseen 
sekä seurantasuunnitelman melu- ja välkemittauksiin. Selvitysten jälkeen 
pyydetään uudet lausunnot ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisilta. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Tuulivoi-
mapuisto Vöyrinkangas Oy:n tuulivoimala WTG2 poikkeamisasiaa. 
 
____________ 
 
 
 
 
Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022. 
 
Valitusosoitus liitteenä. 
 
 
 
Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi 

 
  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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TUULIVOIMAPUISTO VÖYRINKANGAS OY/POIKKEAMINEN TUULIVOIMALA WTG4 
 
Khall 284 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoi-

mayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka 
hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 
1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, 
että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän 
tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.  
 

 Poikkeaminen kaavasta: 
 
 Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuu-

livoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimi-
korkeudeksi kaavassa on määritelty enintään 210 metriä maanpinnasta. 

 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, 
WTG2, WTG4 ja WTG6. 

 
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin 
maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti 
tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 met-
riin riippuen valittavasta voimalatyypistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat 
ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-
alueiden sisään. 

 
Syyt poikkeamiselle: 
   
Hakija esittää perusteena: 
- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Koko-

naiskorkeus muuttuu 210 m →230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella 
muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riippuen 
voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi. 

- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja 
muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa. 

- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle 
muita muutoksia tai rajoituksia. 

 
Poikkeamisen selvitykset: 
Liite 1: Honkamäki_Meluselvitys_GE158  

Liite 2: Honkamäki_Meluselvitys_N163  

Liite 3: Honkamäki_Meluselvitys_V162 L 

Liite 4: Honkamäki_Valkeselvitys_GE158  
Liite 5: Honkamäki_Valkeselvitys_N163 
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Khall 284 § Liite 6: Honkamäki_Valkeselvitys_V162 

Liite 7: Honkamäki näkymäalueanalyysi (ZVI) Liite8: Valokuvasovitteet ja  

kuvauspaikat 

 
https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

 
Sijoittuminen 
 
Tuulivoimala WTG4 sijoittuu kiinteistölle Oinasmäki 921-406-13-35, jonka 
pinta-ala on 394 ha. Osoite on Tuulitie 75, 72300 VESANTO. 

 
 Naapurien kuuleminen 
  
Poikkeamisluvan yhteydessä on kuultu naapureita kirjallisesti MRL 173 §:n 
ja MRA 86 §:n mukaisesti. Hakemus on myös kuulutettu ja ilmoitus on ollut 
paikallisessa lehdessä kuulutettuna. 
Kuuleminen on koskenut naapuritiloja: 
- Puskala 921-406-13-6 
- Lähdeaho 1 921-406-13-17 
- Honkamäki 921-406-13-34 
- Oinasmäki 921-406-13-35 
- Läheaho 921-406-13-42 
- Talasaho 921-406-26-3 
- Ritvala 921-406-28-5 
- Niitty 921-406-28-7 
- Haarala 931-412-14-3 
- Lisä-Mäntymäki 931-412-14-55 
- Sorva 921-412-33-4 
 
Kuulemisen johdosta on jätetty 8 kpl muistutuksia, joista yksi on vetänyt muis-
tutuksen pois. 
 
Kohteen osalta on pyydetty viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
 
Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Poh-
jois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölauta-
kunta ja Puolustusvoimat. 
 
Toimijoiden lausunto: 
 
Savon Voima Verkko Oy, Finavia Oy, Digita Oy ja UPM Oy. 

 
Saatuihin viranomaislausuntoihin on hakijalta pyydetty vastineet, jotka ovat 
pääosin liitteenä. 
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Khall 284 §  Viranomaislausuntojen ydinsisällöt ja hakijan vastineet  
(aineistot kokonaisuudessaan liitteinä) 
 
Pohjois-Savon pelastuslaitos on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä): 
 
”Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1 MW  tuu-
livoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden lai-
toksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä 
pienempää tai suurempaa etäisyyttä.” 
 
”Metsäpaloriskin pienentämiseksi tuulivoimalan tornin ja muunto- aseman 
ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvustosta.” 
 
”Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys, joka 
sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen.” 
 
”Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sallia ra-
kennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottorikelkkauria) tai 
muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista suoja-alueen sisäpuo-
lella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tulee ohjeistaa.” 
 
Hakijan vastine: ”Tuulivoimaloista on vähintään 600 metrin etäisyys asu-
tukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin. Tuulivoimalat 
varustetaan kulloinkin voimassa olevan palomääräysten mukaisesti vähin-
tään automaattisella palontunnistus automaatiolla.” 

”Tuulivoimaloiden tornin ympärillä on halkaisijaltaan noin 50 metrin alue joka 
on vapaa kasvillisuudesta ja kantava murskepinta. Lisäksi tornin vieressä on 
murskepintainen nostokenttä joka ulottuu noin 150 metrin eräisyydelle tor-
nista.” 

”Pääsy tuulivoimaloille pidetään ympärivuoden auki myös raskaille ajoneu-
voille.” 

 
”Tuulivoimapuiston sisäänkäyntiin tullaan asentamaan opastekyltti jossa oh-
jeistus mm. tuulivoima-alueella turvalliseen liikkumiseen ja tarvittavat turvalli-
suusohjeet. Alueella ei ole yleiskaavassa merkitty latu- tai moottorikelkkauria 
ja alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi.” 

 
Tervon kunta /ympäristöterveyspalvelut on jättänyt seuraavan lausunnon 
(tiivistelmä) 
 

”Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta tarkasteltuna tuulivoimaloi-
den merkittävimmät haittatekijät ovat melu ja välkevaikutus.” 
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Khall 284 § ”Tuulivoimaloiden toiminnassa tulee huomioida myös tuulivoimalan välke-
vaikutusta eli varjon ja valon vilkkumista tuulivoimaloiden takaa. Välkevai-
kutus syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on havaittavissa 
vain aurinkoisina päivinä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Suomessa ei 
ole annettu rajoituksia tai suosituksia välkevaikutuksen määrästä. Hanke-
toimija on käyttänyt välkeselvityksessään Ruotsissa ja Saksassa annettua 
kahdeksan tunnin vuotuista maksimisuositusta. Välke on voimakkainta au-
rinkoisella säällä, joten asutukseen näkyvä välke suositellaan minimoimaan 
pysäyttämällä voimalat välkehallintajärjestelmän avulla vallitsevien sääolo-
suhteiden mukaisesti silloin, kun välkkeestä aiheutuis haittaa asutukselle.” 

 

Hakijan vastine: ”Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO 
Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukai-
sia oletuksia ja lähtöarvoja. 
Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön helmi-
kuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ym-
päristöhallinnon ohjeita 2/2014). Matalataajuisen melun mallintaminen on 
tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käy-
tetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu 
valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston asetus tuulivoima-
loiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015).” 
”Suomessa välkevaikutukselle ei ole lakia tai raja-arvoja. suunnitteluohjeen 
on suositeltu käytettävän muiden maiden suositusarvoja. Saksan ja Ruotsin 
käytössä olevaa todellisen tilanteen suositusarvoa 8h/vuosi välkevaikutusta 
ei ylitä missään rakennuksessa vaikka se on mallinnettu ilman puuston peit-
tävää vaikutusta joka on todellisuudessa huomattavasti pienempi kun ote-
taan puuston peittävä vaikutus huomioon.” 

 
Pohjois-Savon ELY-keskus on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
” Koska poikkeamishakemuksella haetaan muutosta voimaloiden korkeuk-
siin, haluaa ELY- keskus muistuttaa, että Oinaskylän tuulivoimayleiskaa-
van määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä mainitut, puolustusvoimien 
hyväksyntä ja lentoestelupa tulee pyytää asianosaisilta viranomaisilta, en-
nen rakennusluvan myöntämistä.” 
 
” Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä edellytetään, että "ennen raken-
nusluvan ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma 
sekä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien paran-
tamiseksi." Rakennuslupahakemuksen liitteistä ei ole löydettävissä tällai-
sia asiakirjoja. ELY- keskus haluaa muistuttaa, että koska poikkeamislu-
pahakemus sekä rakennuslupahakemus ovat nähtävillä yhtä aikaa, tulee 
asianmukaiset asiakirjat myös olla osallisten nähtävillä.” 
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Khall 284 § Hakijan vastine: ” Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu Oinaskylän tuuli-
voimahankeen muutoksista. Lentoesteluvat tullaan hakemaan ennen raken-
nusluvan myöntämistä.” 

”Tuulivoimaosayleiskaavan aikana on tehty alustava reittitarkastelu, jossa 
käytetty hiukan lyhyempiä siiven pituuksia mutta muuten se soveltuu hyvin 
myös nykyisille tuulivoimaloille. Lisäksi osalla nykyisistä tuulivoimaloista siipi 
on kahdessa osassa, joten siipikuljetukset voivat olla lyhyempiä kuin reitti-
tarkastelussa. Tarkkaa yksityiskohtaista kuljetussuunnitelmaan ei pystytä 
tekemään tässä vaiheessa koska ei ole valittu tuulivoimalaa. Tuulivoimala 
toimittaja vastaa kuljetuksista ja tekee niitä varten yksityiskohtaisen kuljetus-
suunnitelman ja hakee erikoiskuljetuksia varten tarvittavat luvat.” 
 
Nilakan ympäristölautakunta on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
”Välkeselvityksen osalta hakijan toimittama mallinnus on epäselvä. Välkesel-
vityksen yhteenvetona todetaan, että millään esitetyllä voimalaratkaisulla 
puuston peittävä vaikutus huomioiden, 8 tunnin vuosittainen välkevaikutus ei 
ylity. Kuitenkin kaikkien voimalaratkaisujen kuvissa varjovälkkeen muodostu-
misesta havainnointipiste H (vakituinen asunto) sijoittuu 8 tunnin vuotuisen 
varjovälkkeen alueelle.” 
”Ennen poikkeamislupahakemuksen päätöksentekoa, hanketoimijalta tulee 
edellyttää luotettavat lisäselvitykset voimaloiden välkevaikutuksista sekä tek-
niset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi.” 
 

Hakijan vastine: ” Kuulemisen jälkeen on tuulivoimalan nro. 5 on lisäksi pois-
tettu suunnitelmasta. Poistamisen jälkeen Suomessa yleisesti käytössä oleva 
suositus 8 h/vuosi ei ylitettä yhdessäkään havaintopisteessä, vaikka käytetään 
tilannetta, jossa puuston suojaava vaikutusta ei huomioida.” 
 
”Tuulivoimalan nro. 5 poistamisen jälkeen välkevaikutukset jäävät niin pie-
niksi, että varjovälkkeen minimointiin ei ole tarvetta. Kaikissa nykyaikaisissa  
tuulivoimaloissa on mahdollista käyttää varjovälkkeen minimointiin käytettä-
vää ohjelmistoa (flicker control) jos välke aiheuttaa naapuruussuhdelaissa 
määriteltyä kohtuutonta haittaa.” 

 
Finavia Oy on jättänyt seuraavan lausunnon: 

 
”Finavia toteaa, että tuulivoimaloiden suunnitellun korkeuden muuttaminen 
saattaa edellyttää uuden lentoesteluvan hakemista. Asia tulee tarkistaa en-
nen rakennusluvan myöntämistä. Lisätietoa lentoesteluvasta löytyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta: https://www.tra-
ficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle. Finavialla ei ole muuta 
huomautettavaa hankkeesta.” 
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Khall 284 § Hakijan vastine: ” Hanketoimia tulee hakemaan ja toimittamaan uudet len-
toesteluvat Vesannon rakennusvalvontaan ennen rakennusluvan myöntä-
mistä.”  
 
Puolustusvoimat on jättänyt seuraavan lausunnon: 
 
” Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutoksia koskevassa suun-
nittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. 
Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukai-
silla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien 
valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien kou-
lutukseen ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin. Puo-
lustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisia muutoksia tuulivoi-
maloiden rakentamisessa Vesannon Honkamäen alueelle.” 

 
Digita Oy on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
” Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myön-
tämisvaiheessa: hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma 
tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien 
häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen 
hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laati-
maan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi 
viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja tarvittaessa täsmen-
netään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on 
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista 
kustannuksista. 
 
Savon Voima Verkko Oy on lausunut seuraavan lausunnon: 
 

”Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu ei aiheuta muutostarvetta aikaisem-

paan lausuntoon.” 

 
Traficom ilmoitti, ettei jätä lausuntoa. 
Upm Oy ilmoitti, ei huomautettavaa. 
 
PÄÄTÖSESITYKSEN PERUSTELUT 
 
Poikkeamisen toimivalta kuuluu Vesannon kunnalle MRL 171 § mukaisesti. 
Kunnan hallintosäännön mukaisesti MRL 171 § mukaiset poikkeamiset rat-
kaisee kunnanhallitus. 
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Khall 284 § Hakemus ja prosessikuvaus 
 

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen 
26.5.2021. Poikkeamisluvan kuulemisten seurauksena tuulimyllyjen määrä 
on pudonnut kuudesta neljään. Poikkeamista haetaan Oinaskylän tuulivoi-
maosayleiskaavasta neljälle tuulivoimalalle ja kahdelle kaavoitetulle tuulivoi-
mala paikalle rakentamiskieltoa, WTG3 ja WTG4 paikoille.  
 
Poikkeamishakemuksiin on liitetty seuraavat aineistot: 
- rakennuslupahakemukset 
- poikkeamislupahakemukset 
- voimassa oleva Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavalausunnot Pohjois-

Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Sa-
von pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta 
ja Puolustusvoimat. 

- meluselvitykset 
- välkeselvitykset 
- näkemäalueanalyysi 
- valokuvasovitteet ja kuvauspaikat 
- poikkeamisen muistutusten ja lausuntojen vastineet 

 
https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

            
174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016) 
 
 Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja 
poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka 
kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Mää-
räaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi 
olla kuitenkin enintään viisi vuotta. 

  
Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava 
poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuk-
sen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 
muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäl-
jennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. En-
simmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoitta-
neille. 
 
Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelle-
taan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toi-
mittamisesta. 
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Khall 284 § MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukai-
nen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle 
 
Alkuperäiset kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

(Valmistelija rak.tark. TR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeami-
sen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG4. 
 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun 
poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle 
WTG4. Rakennuslupavaiheessa on tehtävä uudet melu- ja välkeselvitykset 
sekä esitettävä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi. 
Kunnanhallitus vaatii yhtiöltä varautumissuunnitelman purkutilanteeseen 
sekä seurantasuunnitelman melu- ja välkemittauksiin. Selvitysten jälkeen 
pyydetään uudet lausunnot ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisilta. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Tuulivoi-
mapuisto Vöyrinkangas Oy:n tuulivoimala WTG4 poikkeamisasiaa. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022. 

 
Valitusosoitus liitteenä. 
 
 
 
 
 
Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi 

 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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TUULIVOIMAPUISTO VÖYRINKANGAS OY/POIKKEAMINEN TUULIVOIMALA WTG6 
 
Khall 285 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoi-

mayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka 
hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oi-
keus 1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päät-
tänyt, että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinas-
kylän tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.  
 
Poikkeaminen kaavasta: 
 
Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 
tuulivoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden mak-
simikorkeudeksi kaavassa on määritelty enintään 210 metriä maanpin-
nasta. 
 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, 
WTG2, WTG4 ja WTG6. 
 
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin 
maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti 
tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 met-
riin riippuen valittavasta voimalatyypistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat 
ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-
alueiden sisään. 
 
Syyt poikkeamiselle: 
   
Hakija esittää perusteena: 
- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Koko-

naiskorkeus muuttuu 210 m →230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella 
muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riip-
puen voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vä-
häiseksi. 

- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja 
muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa. 

- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle 
muita muutoksia tai rajoituksia. 

 
Poikkeamisen selvitykset: 
Liite 1: Honkamäki_Meluselvitys_GE158  
Liite 2: Honkamäki_Meluselvitys_N163  
Liite 3: Honkamäki_Meluselvitys_V162 L 

Liite 4: Honkamäki_Valkeselvitys_GE158  
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Khall 285 § Liite 5: Honkamäki_Valkeselvitys_N163 
Liite 6: Honkamäki_Valkeselvitys_V162 

Liite 7: Honkamäki näkymäalueanalyysi (ZVI)  

Liite 8: Valokuvasovitteet ja kuvauspaikat 

 
https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

 
Sijoittuminen 
 
Tuulivoimala WTG6 sijoittuu kiinteistölle Oinasmäki 921-406-13-35, jonka 
pinta-ala on 394 ha. Osoite on Tuulitie 200, 72300 VESANTO. 
 
 Naapurien kuuleminen 
  
Poikkeamisluvan yhteydessä on kuultu naapureita kirjallisesti MRL 173 §:n 
ja MRA 86 §:n mukaisesti. Hakemus on myös kuulutettu ja ilmoitus on ollut 
paikallisessa lehdessä kuulutettuna. 
Kuuleminen on koskenut naapuritiloja: 
- Puskala 921-406-13-6 
- Lähdeaho 1 921-406-13-17 
- Honkamäki 921-406-13-34 
- Oinasmäki 921-406-13-35 
- Läheaho 921-406-13-42 
- Talasaho 921-406-26-3 
- Ritvala 921-406-28-5 
- Niitty 921-406-28-7 
- Haarala 931-412-14-3 
- Lisä-Mäntymäki 931-412-14-55 
- Sorva 921-412-33-4 
 
Kuulemisen johdosta on jätetty 8 kpl muistutuksia, joista yksi on vetänyt muis-
tutuksen pois. 
 
Kohteen osalta on pyydetty viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
 
Pohjois-Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Poh-
jois-Savon pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölauta-
kunta ja Puolustusvoimat. 
 
Toimijoiden lausunto: 
 
Savon Voima Verkko Oy, Finavia Oy, Digita Oy ja UPM Oy. 

 
Saatuihin viranomaislausuntoihin on hakijalta pyydetty vastineet, jotka ovat 
pääosin liitteenä. 
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Khall 285 § Viranomaislausuntojen ydinsisällöt ja hakijan vastineet (aineistot koko-
naisuudessaan liitteinä) 

 
Pohjois-Savon pelastuslaitos on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä): 
 
”Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta pelastuslaitos suosittelee yli 1 MW  tuu-
livoimaloilla 600 m turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden lai-
toksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä 
pienempää tai suurempaa etäisyyttä.” 
 
”Metsäpaloriskin pienentämiseksi tuulivoimalan tornin ja muunto- aseman 
ympäristö on raivattava ja pidettävä vapaana puista ja muista kasvustosta.” 
 
”Tuulivoimalalle on oltava kaikkina vuodenaikoina kantava ajoyhteys, joka 
sallii raskaan sammutusauton esteettömän liikkumisen.” 
 
”Tuulivoimalan lähietäisyydellä suojaetäisyyden sisäpuolella ei tule sallia ra-
kennettua tai ohjattua vapaa-ajan liikkumista (latu- tai moottorikelkkauria) tai 
muuta vastaavaa liikennettä. Tarpeetonta liikkumista suoja-alueen sisäpuo-
lella tulee välttää. Tornin juurella liikkuminen tulee ohjeistaa.” 
 
Hakijan vastine: ”Tuulivoimaloista on vähintään 600 metrin etäisyys asu-
tukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin. Tuulivoimalat 
varustetaan kulloinkin voimassa olevan palomääräysten mukaisesti vähin-
tään automaattisella palontunnistus automaatiolla.” 

”Tuulivoimaloiden tornin ympärillä on halkaisijaltaan noin 50 metrin alue joka 
on vapaa kasvillisuudesta ja kantava murskepinta. Lisäksi tornin vieressä on 
murskepintainen nostokenttä joka ulottuu noin 150 metrin eräisyydelle tor-
nista.” 

”Pääsy tuulivoimaloille pidetään ympärivuoden auki myös raskaille ajoneu-
voille.” 

 
”Tuulivoimapuiston sisäänkäyntiin tullaan asentamaan opastekyltti jossa oh-
jeistus mm. tuulivoimaalueella turvalliseen liikkumiseen ja tarvittavat turvalli-
suusohjeet. Alueella ei ole yleiskaavassa merkitty latu- tai moottorikelkkauria 
ja alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi.” 
 
Tervon kunta /ympäristöterveyspalvelut on jättänyt seuraavan lausunnon (tii-
vistelmä) 

 
”Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta tarkasteltuna tuulivoimaloi-
den merkittävimmät haittatekijät ovat melu ja välkevaikutus.” 
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Khall 285 § ”Tuulivoimaloiden toiminnassa tulee huomioida myös tuulivoimalan välke-
vaikutusta eli varjon ja valon vilkkumista tuulivoimaloiden takaa. Välkevai-
kutus syntyy sääolojen mukaan, joten yleensä välkettä on havaittavissa 
vain aurinkoisina päivinä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta. Suomessa ei 
ole annettu rajoituksia tai suosituksia välkevaikutuksen määrästä. Hanke-
toimija on käyttänyt välkeselvityksessään Ruotsissa ja Saksassa annettua 
kahdeksan tunnin vuotuista maksimisuositusta. Välke on voimakkainta au-
rinkoisella säällä, joten asutukseen näkyvä välke suositellaan minimoimaan 
pysäyttämällä voimalat välkehallintajärjestelmän avulla vallitsevien sääolo-
suhteiden mukaisesti silloin, kun välkkeestä aiheutuis haittaa asutukselle.” 

 

Hakijan vastine:” Pääasiallisena laskentatyökaluna on käytetty WindPRO 
Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukai-
sia oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ym-
päristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden 
melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). Matalataajuisen 
melun mallintaminen on tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. Vai-
kutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä rapor-
tissa. Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtio-
neuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015).” 
”Suomessa välkevaikutukselle ei ole lakia tai raja-arvoja. suunnitteluohjeen 
on suositeltu käytettävän muiden maiden suositusarvoja. Saksan ja Ruotsin 
käytössä olevaa todellisen tilanteen suositusarvoa 8h/vuosi välkevaikutusta 
ei ylitä missään rakennuksessa vaikka se on mallinnettu ilman puuston peit-
tävää vaikutusta joka on todellisuudessa huomattavasti pienempi kun ote-
taan puuston peittävä vaikutus huomioon.” 

 
Pohjois-Savon ELY-keskus on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
”Koska poikkeamishakemuksella haetaan muutosta voimaloiden korkeuk-
siin, haluaa ELY- keskus muistuttaa, että Oinaskylän tuulivoimayleiskaavan 
määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä mainitut, puolustusvoimien hy-
väksyntä ja lentoestelupa tulee pyytää asianosaisilta viranomaisilta, ennen 
rakennusluvan myöntämistä.” 
 
”Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä edellytetään, että "ennen rakennus-
luvan ratkaisemista tulee esittää yksityiskohtainen kuljetussuunnitelma 
sekä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tieverkon ja liittymien paranta-
miseksi." Rakennuslupahakemuksen liitteistä ei ole löydettävissä tällaisia 
asiakirjoja. ELY- keskus haluaa muistuttaa, että koska poikkeamislupaha-
kemus sekä rakennuslupahakemus ovat nähtävillä yhtä aikaa, tulee asian-
mukaiset asiakirjat myös olla osallisten nähtävillä.” 
 
 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/888374f2-077f-4337-bdc5-cd729ad5b2ee

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Viranomainen  Kokouspäivämäärä Sivu 
VESANNON KUNTA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

 

Kunnanhallitus 285 § 31.10.2022 359 
 

 
 
 

Khall 285 § Hakijan vastine: ” Puolustusvoimien hyväksyntä on saatu Oinaskylän tuuli-
voimahankeen muutoksista. Lentoesteluvat tullaan hakemaan ennen raken-
nusluvan myöntämistä.” 

”Tuulivoimaosayleiskaavan aikana on tehty alustava reittitarkastelu, jossa 
käytetty hiukan lyhyempiä siiven pituuksia mutta muuten se soveltuu hyvin 
myös nykyisille tuulivoimaloille. Lisäksi osalla nykyisistä tuulivoimaloista siipi 
on kahdessa osassa, joten siipikuljetukset voivat olla lyhyempiä kuin reitti-
tarkastelussa. Tarkkaa yksityiskohtaista kuljetussuunnitelmaan ei pystytä 
tekemään tässä vaiheessa koska ei ole valittu tuulivoimalaa. Tuulivoimala 
toimittaja vastaa kuljetuksista ja tekee niitä varten yksityiskohtaisen kuljetus-
suunnitelman ja hakee erikoiskuljetuksia varten tarvittavat luvat.” 
 
Nilakan ympäristölautakunta on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
”Välkeselvityksen osalta hakijan toimittama mallinnus on epäselvä. Välkesel-
vityksen yhteenvetona todetaan, että millään esitetyllä voimalaratkaisulla 
puuston peittävä vaikutus huomioiden, 8 tunnin vuosittainen välkevaikutus ei 
ylity. Kuitenkin kaikkien voimalaratkaisujen kuvissa varjovälkkeen muodostu-
misesta havainnointipiste H (vakituinen asunto) sijoittuu 8 tunnin vuotuisen 
varjovälkkeen alueelle.” 
”Ennen poikkeamislupahakemuksen päätöksentekoa, hanketoimijalta tulee 
edellyttää luotettavat lisäselvitykset voimaloiden välkevaikutuksista sekä tek-
niset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi.” 
 
Hakijan vastine: ” Kuulemisen jälkeen on tuulivoimalan nro. 5 on lisäksi pois-
tettu suunnitelmasta. Poistamisen jälkeen Suomessa yleisesti käytössä oleva 
suositus 8 h/vuosi ei ylitettä yhdessäkään havaintopisteessä, vaikka käyte-
tään tilannetta, jossa puuston suojaava vaikutusta ei huomioida.” 
 
”Tuulivoimalan nro. 5 poistamisen jälkeen välkeväikutukset jäävät niin pie-
niksi, että varjovälkkeen minimointiin ei ole tarvetta. Kaikissa nykyaikaisissa  
tuulivoimaloissa on mahdollista käyttää varjovälkkeen minimointiin käytettä-
vää ohjelmistoa (flicker control) jos välke aiheuttaa naapuruussuhdelaissa 
määriteltyä kohtuutonta haittaa.” 

 
Finavia Oy on jättänyt seuraavan lausunnon: 
 
”Finavia toteaa, että tuulivoimaloiden suunnitellun korkeuden muuttaminen 
saattaa edellyttää uuden lentoesteluvan hakemista. Asia tulee tarkistaa 
ennen rakennusluvan myöntämistä. Lisätietoa lentoesteluvasta löytyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta: https://www.tra-
ficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle. Finavialla ei ole muuta 
huomautettavaa hankkeesta.” 
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Khall 285 § Hakijan vastine: ” Hanketoimia tulee hakemaan ja toimittamaan uudet len-
toesteluvat Vesannon rakennusvalvontaan ennen rakennusluvan myöntä-
mistä.”  

 
Puolustusvoimat on jättänyt seuraavan lausunnon: 
 
” Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutoksia koskevassa suun-
nittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. 
Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukai-
silla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien 
valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien kou-
lutukseen ja sotilasilmailuun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin. Puo-
lustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisia muutoksia tuulivoi-
maloiden rakentamisessa Vesannon Honkamäen alueelle.” 

 
Digita Oy on jättänyt seuraavan lausunnon (tiivistelmä) 
 
” Esitämme, että kaavoituksen edetessä, viimeistään rakennuslupien myön-
tämisvaiheessa: hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma 
tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien 
häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen 
hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laati-
maan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi 
viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä; ja tarvittaessa täsmen-
netään, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on 
velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista 
kustannuksista.” 
 
Savon Voima Verkko Oy on lausunut seuraavan lausunnon: 
 
”Voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvu ei aiheuta muutostarvetta aikaisem-
paan lausuntoon.” 
 
Traficom ilmoitti, ettei jätä lausuntoa. 
Upm Oy ilmoitti, ei huomautettavaa. 
 
PÄÄTÖSESITYKSEN PERUSTELUT 
 
Poikkeamisen toimivalta kuuluu Vesannon kunnalle MRL 171 § mukaisesti. 
Kunnan hallintosäännön mukaisesti MRL 171 § mukaiset poikkeamiset rat-
kaisee kunnanhallitus. 
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Khall 285 § Hakemus ja prosessikuvaus 
 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen 
26.5.2021. Poikkeamisluvan kuulemisten seurauksena tuulimyllyjen määrä 
on pudonnut kuudesta neljään. Poikkeamista haetaan Oinaskylän tuulivoi-
maosayleiskaavasta neljälle tuulivoimalalle ja kahdelle kaavoitetulle tuuli-
voimala paikalle rakentamiskieltoa, WTG3 ja WTG4 paikoille.  
 
Poikkeamishakemuksiin on liitetty seuraavat aineistot: 
- rakennuslupahakemukset 
- poikkeamislupahakemukset 
- voimassa oleva Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavalausunnot Pohjois-

Savon ELY-keskus, Tervon kunta Ympäristöterveyspalvelut, Pohjois-Sa-
von pelastuslaitos, Metsähallitus, Traficom, Nilakan ympäristölautakunta 
ja Puolustusvoimat. 

- meluselvitykset 
- välkeselvitykset 
- näkemäalueanalyysi 
- valokuvasovitteet ja kuvauspaikat 
- poikkeamisen muistutusten ja lausuntojen vastineet 
 

https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

 
174 § Poikkeamispäätös (muutettu 196/2016) 
 
Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja 
poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka 
kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Mää-
räaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi 
olla kuitenkin enintään viisi vuotta. 
  
Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava 
poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuk-
sen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 
muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäl-
jennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. En-
simmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoitta-
neille. 
 
Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeamispäätökseen sovelle-
taan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksusta. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen toi-
mittamisesta. 
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Khall 285 § MRL:n 174 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee toimittaa 171 §:n mukai-
nen poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle 

 
Alkuperäiset kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Vaikutusten ennakkoarviointi: 

 
 
 

(Valmistelija rak.tark. TR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeami-
sen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle WTG6. 

 
Kunnanjohtajan muutospäätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun 
poikkeamisen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan mukaiselle voimalalle 
WTG6. Rakennuslupavaiheessa on tehtävä uudet melu- ja välkeselvitykset 
sekä esitettävä tekniset ratkaisut ja toimenpiteet välkehaitan estämiseksi. 
Kunnanhallitus vaatii yhtiöltä varautumissuunnitelman purkutilanteeseen 
sekä seurantasuunnitelman melu- ja välkemittauksiin. Selvitysten jälkeen 
pyydetään uudet lausunnot ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisilta. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Tuulivoi-
mapuisto Vöyrinkangas Oy:n tuulivoimala WTG6 poikkeamisasiaa. 
 
___________ 
 
 
 
 
Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022. 
 
Valitusosoitus liitteenä. 
 

 

 

Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi 

  

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMINEN JA KAHDEN  
TUULIVOIMALAN PAIKAN RAKENNUSKIELTOON ASETTAMINEN 
 
Khall 286 § Vesannon kunnanvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt Oinaskylän tuulivoi-

mayleiskaavan. Päätöksestä valitettiin Itä- Suomen hallinto-oikeudelle, joka 
hylkäsi valituksen 6.7.2017 (17/014073). Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Valituksen päätöksen ratkaisi korkein hallinto-oikeus 
1.2.2019 (3896/1/17). Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja päättänyt, 
että valitus hylätään eikä hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Oinaskylän 
tuulivoimaosayleiskaava on täten tullut lainvoimaiseksi 1.2.2019.  

  
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy on jättänyt poikkeamishakemukset Ve-
sannon kunnan käsiteltäviksi koskien Vöyrinmäen tuulivoimapuiston 4 voi-
malaa. Poikkeamiskäsittely on tarpeen, jotta voimassa olevaa kaavasta voi-
daan poiketa. 

 
 Poikkeaminen kaavasta: 

 
Vesannon Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa enintään 6 tuu-
livoimalan rakentamisen Vesannon kunnan alueelle. Voimaloiden maksimi-
korkeudeksi kaavassa on määritelty enintään 210 metriä maanpinnasta. 
 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee poikkeamista voimaloille WTG1, 
WTG2, WTG4 ja WTG6. 
 
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvattaminen 210 metristä 230 metriin 
maanpinnasta. Korkeuden kasvu verrattuna kaavaan liittyy pääsääntöisesti 
tuulivoimalan roottorin halkaisijan kasvamiseen 131 metristä 158 – 163 met-
riin riippuen valittavasta voimalatyypistä. Uusien voimaloiden sijoituspaikat 
ovat Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavassa tuulivoimaloille osoitettujen tv-
alueiden sisään. 
 
Syyt poikkeamiselle: 
   
Hakija esittää perusteena: 
- Poikkeaminen koske tuulivoimalan kokonaiskorkeuden muutosta. Koko-

naiskorkeus muuttuu 210 m →230 m. Tehtyjen selvitysten perusteella 
muutos on vähäinen, koska mm. tornin korkeus kasvaa 4,5 m -7 m riippuen 
voimalamallista jolloin esim. lentoestevalojen muutos jää vähäiseksi. 

- Nykyisen rakennusluvan mukaista voimalaa ei ole enää saatavissa ja 
muutos on tarpeellinen, jotta lainvoimainen kaava voidaan toteuttaa. 

- Poikkeaminen ei aiheuta nykyiseen kaavoitukseen, eikä alueen käytölle 
muita muutoksia tai rajoituksia. 
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Khall 286 § Rakennuskieltojen sijoittuminen Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan 
alueella 

 
Tuulivoimala WTG3 ja tuulivoimala WTG5 rakennuspaikat asetetaan raken-
nuskieltoon.  
 
Poikkeamishakemusten mukaisesti kaavan salliman 6 tuulivoimalan sijaan, 
Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy hakee rakennuslupaa 4 tuulivoimalalle.  
 
Rakennuskieltoa ei ole mahdollista asettaa ilman yleiskaavan muutoksen 
käynnistämistä. Muiden 4 tuulivoimalan osalta poikkeamishakemukset voi-
daan käsitellä normaalisti ja tuulivoimaosayleiskaavan päivitys laatia poik-
keamismenettelyjen jälkeen. 
 
Poikkeamismenettelyn osalta todettiin, että WTG3 ja WTG5 voimaloiden ra-
kennuspaikat on tarpeen asettaa rakennuskieltoon, jotta rakennusvalvon-
nalla on keino estää näiden kahden tuulivoimalan rakentaminen, mikäli ra-
kennuslupaa haettaisiin. 
 
https://www.dropbox.com/sh/5y26d6vqn843zkv/AADHSyKtxIYgSzMAFef4j-1_a?dl=0 

 

Vaikutusten ennakkoarviointi: 
 
 

 
(Valmistelija rak.tark. TR) 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Vesannon kunnanhallitus 
 
1. päättää käynnistää Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan muuttamisen 

 
2. päättää asettaa rakennuskieltoon MRL 38.1 §:n perusteella liitekartan mu-

kaiset tuulivoimaloiden rakennuspaikat 
 
3. päättää samalla, että rakennuskielto tulee voimaan MRL 202 § tarkoitta-

malla tavalla ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. MRL 38 § mukai-
nen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen kes-
keneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viisi vuotta ja eri-
tyisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. 

 
 
 

 
 
 
 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Khall 286 § Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Rakennustarkastaja Tero Röntynen oli kokouksessa selostamassa Oinas-
kylän tuulivoimaosayleiskaavan käynnistämistä ja kahden tuulivoimalan pai-
kan rakennuskieltoon asettamista. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
Päätöksen antopäivämäärä on 4.11.2022. 
 
Valitusosoitus liitteenä. 
 

 
 
 
 
 
Lisätiedot: Rakennustarkastaja Tero Röntynen, 050 057 3720, tero.rontynen@vesanto.fi 
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HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall 287 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä seuraavan 

lautakunnan pöytäkirjajäljennöksen tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei 
kunnanhallitus siirrä siinä olevia päätöksiä itselleen uudelleen käsiteltäviksi, 
joten hallintokunta voi laittaa ko. päätökset täytäntöön. 

 

• Perusturvalautakunta 29.9.2022 

• Sivistyslautakunta 5.10.2022 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Khall 288 § Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-

taja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat 
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

  
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 4.10. – 13.10.2022; 
§:t 99, 101, 103, 104 
 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee em. kunnanjohta-
jan viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
____________ 
 
 
 
 
 

 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Khall 289 § Kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset ajalta 28.9.2022 – 26.10.2022 
 Kunnanhallituksen jäsenet sekä varajäsenet ovat saaneet tiedokseen 

kuntaan saapuneet kirjelmät ja päätökset sähköpostitse. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadut kirjelmät ja 
päätökset tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 
____________ 

 
 
 

 
 
 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, 044 282 5590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanhallitus   31.10.2022 
        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
 

274, 276, 277,278, 279, 280, 281, 287, 288, 289 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 

275 
 
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § 2. mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
 
 
 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen  ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 
 

Vesannon kunnanhallitus 
Strandmanintie 2, 72300 VESANTO 
Sähköposti: vesannon.kunta@vesanto.fi 
 
 
Pykälät 
 

275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomai-
nen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen, osoite 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus  
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallinto-
tuomioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
 
Hallintovalitus, pykälät 

 
282, 283, 284, 285, 286 
 

 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite                              
 
Pykälät 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 

    päivää 

  

Oikaisuvaatimus-
/ valituskirjelmän 
sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitet-
tava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaa-
timuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 

Oikaisuvaatimus-
/ valitusasiakirjo-
jen toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikai-
suvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-
omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                     Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite                                      Pykälät 

Lisätietoja Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön 
asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perit-
tävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä asioissa, 
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on vireillepanija 
ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan 
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