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YVA-kuulutus 

 

Winda Energy Oy, Pyöriännevan tuulivoimahanke, Pyhäntä  

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 

Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhännän kuntaan Pyöriännevan alueelle. Hanke-
alueen laajuus on noin 2 580 ha. Tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 31 tuulivoimalan raken-
tamista (VE 1). Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Yhden tuuli-
voimalan yksikköteho on 6–10 MW.  
 
Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen 
vaatimasta sähkönsiirrosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutuk-
set kahdelle hankevaihtoehdolle eli vaihtoehdolle VE1 31 voimalaa ja vaihtoehdolle VE2 26 voimalaa 
sekä hankkeen toteuttamatta jättämiselle VE0.  
 
Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron tarkasteltavia vaihtoehtoja on nollavaihtoehdon lisäksi neljä 
(SVE1–SVE4). Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan joko 110 kV voimajohdolla Fingridin Vuoli-
joen sähköasemalle kolmella vaihtoehtoisella reitillä tai liittymällä mahdollisesti Harsunlehdon alueella 
Elenian alueverkon 110 kV voimajohtoon Vuolijoki–Pihtipudas.  
 
Tuulivoimapuiston alue sijoittuu Pyhännän keskustasta noin 12 kilometriä koilliseen, Siikalatvan kes-
kustasta 35 kilometriä kaakkoon, Vaalan keskustasta 44 kilometriä lounaaseen ja Vieremän keskus-
tasta 46 kilometriä luoteeseen.  

Arviointiohjelma nähtävillä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointioh-
jelma on nähtävillä 16.11. - 16.12.2022 välisen ajan Pyhännän, Siikalatvan, Vieremän ja Kajaanin 
internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoit-
teessa: www.ymparisto.fi/pyoriannevatuulivoimaYVA 
 
Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa edellä mainittujen kuntien kunnanvirastoissa ja pääkirjas-
toissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) niiden aukioloaikojen 
puitteissa. 

Yleisötilaisuus 

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 8.12.2022 klo 17.00 - 19.00 Pyhännän kun-
nantalon auditoriossa (Manuntie 2). Etäosallistumislinkki tulee edellä mainitulle verkkosivulle ennen 
tilaisuutta. YVA-menettelystä ja hankkeesta ovat kertomassa YVA-menettelyn yhteysviranomaisen 
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Winda Energy Oy) ja YVA-konsultin 
(FCG Finnish Consulting Group Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. 
Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Kahvitarjoilu klo 16.30 al-
kaen. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FpyoriannevatuulivoimaYVA&data=05%7C01%7C%7C5463717b29854bf383ee08da9038d31c%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637980871000174899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wW%2FU6k9pU2esTu5VNuXlum%2F4%2BIYxkXxjm3rVggSOhUk%3D&reserved=0
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Mielipiteen esittäminen 

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Mielipiteet tulee 
toimittaa kirjallisena 16.12.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.  
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään kuukauden kulut-
tua nähtävilläolon päättymisestä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä 
kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen: www.ymparisto.fi/pyoriannevatuulivoimaYVA 

Lisätietoa: 

Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, yhteyshenkilö Heini Ervasti, p. 0295 037 409, 
heini.ervasti@ely-keskus.fi 
 
Hankkeesta vastaava: Winda Energy Oy, yhteyshenkilö Tuomas Hooli, p. 050 555 3589, tuo-
mas.hooli@winda.fi 
 
YVA-konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, yhteyshenkilö Erika Brusila, p. 041 731 3542, 
erika.brusila@fcg.fi 
 
 
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen (ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa) kuulutuk-
sia -osiossa 16.11.-16.12.2022 välisen ajan sekä vaikutusalueen kunnissa. Kuulutus on julkaistu samanaikai-
sesti myös hankkeen YVA-sivulla www.ymparisto.fi/pyoriannevatuulivoimaYVA. 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FpyoriannevatuulivoimaYVA&data=05%7C01%7C%7C5463717b29854bf383ee08da9038d31c%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637980871000174899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wW%2FU6k9pU2esTu5VNuXlum%2F4%2BIYxkXxjm3rVggSOhUk%3D&reserved=0
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