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KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
 0295 023 500 Kirjaamo 
www.ely-keskus.fi PL 115, 87101 Kajaani 
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi 
 

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) 20 §:n mukainen kuulutus 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävillä olosta koskien Prokon Wind Energy 
Finland Oy:n Varsavaaran tuulivoimahanketta Paltamossa. 

 
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen 
perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä Prokon Wind Energy Finland Oy:n Paltamon 
Varsavaaran tuulivoimapuistohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus 
(YVA-selostus). 
 
YVA-selostus on hankkeesta vastaavan esittämä asiakirja, jossa esitetään tiedot 
hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti 
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Konsulttina selostusta laatimassa on toiminut 
Ramboll Finland Oy. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä 
yhteisöillä esittää mielipide YVA-selostuksesta. 

Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot  

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Paltamoon. 
Hankealueelle suunnitellaan enintään 21 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen 
voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. 
Hankealueen laajuus on noin 35 km2. 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja: 
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. 
Vaihtoehto VE1: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa. 
Vaihtoehto VE2: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalaa.  
 
Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi valtakunnan verkkoon joko 
hankealueelle rakennettavalla sähköasemalla (Sähkönsiirron vaihtoehto 1, SVE1) tai 
Uvan kohdalla, jolloin hankealueelta rakennetaan 110 kV linja Fingridin olemassa olevan 
220 kV:n voimajohtokäytävän pohjoispuolelle. (Sähkönsiirron vaihtoehto 2, SVE2).  

 

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-selostuksen nähtävillä olo 

Tämä kuulutus julkaistaan 21.12.2022 ja pidetään nähtävillä 15.2.2023 saakka 
osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Kainuu). Ilmoitus 
kuulutuksesta julkaistaan Paltamon verkkosivuilla. Arviointiselostus liitteineen on 
luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA 
Selostuksen paperiversioon voi tutustua 21.12.2022 - 15.2.2023 myös alla olevissa 
paikoissa niiden aukioloaikoina: 
Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani. 
Paltamo: kunnantalo, Salmelankuja 1 sekä kirjasto Korpitie 9, 88300 Paltamo. 
Puolanka: kunnantalo, Maaherrankatu 7 sekä kirjasto Koulukatu, 89200 Puolanka. 
Ristijärvi: kunnantalo sekä kirjasto, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi. 

 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
http://www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA
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Yleisötilaisuus 

Hanketta, YVA-selostusta ja kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 
11.1.2023 klo 17.00–19.00 Paltamon kunnantalolla, osoite edellä. Tilaisuuteen on 
mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Linkki yleisötilaisuuteen lisätään edellä 
mainitulle ympäristöhallinnon verkkosivulle. 

 

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen 

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Kirjalliset 
lausunnot ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 15.2.2023 osoitteeseen 
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. 
Viitteeksi KAIELY/ 586 /2021. Sähköisen lausunnon toivotaan olevaan kopioitavassa 
muodossa. 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja arviointiselostuksesta annetut lausunnot 
julkaistaan kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden 
esittämiseen varatun määräajan päättymisestä edellä mainitulla ympäristöhallinnon 
verkkosivulla. 

 

Lisätietoja hankkeesta ja arviointiselostuksesta: 

Hankevastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, projektipäällikkö Marko Kristola, 
m.kristola@prokon.net, puh. 040 046 6134. 
 

YVA-konsultti: Ramboll Oy, YVA-projektipäällikkö Susanna Hirvonen, 
susanna.hirvonen@ramboll.fi, puh. 044 709 3257. 
 
YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus,  
ympäristöasiantuntija Mari Isojärvi 
sp. etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 810. 
 
Kajaanissa 21.12.2022 
KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
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