
  POPELY/1473/2022 
 

 
 

 

 
      

YVA-KUULUTUS   
   

SEMECON OY, SIEVIN KENKÄKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO, 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA   
 
Semecon Oy suunnittelee Kenkäkankaan tuulipuiston rakentamista Sievin kunnan 
eteläosaan Toholammin kunnan kunnanrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue 
sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-etelään, noin 11 km Toholammen 
keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 32 km 
Haapajärven keskustasta länteen. 
 
Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 3 700 ha. 
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta 
toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 
vaihtoehdossa 25 voimalaa. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa (VE0), 
jossa tuulipuistoa ei rakenneta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 
metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW. 
 
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Hankkeen sähkönsiirtoa 
varten tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan sähköasema. Tuulivoima-alueella 
tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon joko 400 kV tai 110 kV 
ilmajohdolla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa sähkönsiirron vaihtoehtoina 
tarkastellaan kahta vaihtoehtoista liityntäpistettä: 
• VE A Kenkäkangas-Kukonsyrjä, kaksi toisistaan hieman eroavaa 

linjausvaihtoehtoa. Toinen linjausvaihtoehto sijoittuu kokonaisuudessaan Sievin 
kunnan alueelle, toinen linjausvaihtoehto kulkee Sievin kunnan rajan suuntaisesti, 
poiketen Toholammen ja Kannuksen alueilla. 

• VE B Kenkäkangas-Ullava, kaksi toisistaan hieman eroavaa linjausvaihtoehtoa. 
Toinen linjausvaihtoehto kulkee suoraviivaisesti Sievin kunnanalueelta 
Toholammen kunnan läpi päätyen Kokkolan kaupungin alueelle Ullavaan. Toinen 
vaihtoehto kiertää pohjoisempaa reittiä Sievin ja Toholammen kuntien alueella 
päätyen Kokkolan kaupungin alueella Ullavaan.  

 
YVA-menettelyn aikana esisuunnittelu on tarkoitus viedä niin pitkälle, että toinen 
liityntäpistevaihtoehto jätetään pois selostusvaiheessa ja vain yhden liityntäpisteen 
linjausvaihtoehdot tutkitaan. 
  

Arviointiohjelma nähtävillä   

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 21.9. – 21.10.2022 Sievin, 
Reisjärven ja Toholammin kuntien sekä Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien internet-
sivuilla, mainittujen kuntien ja kaupunkien virastoissa ja pääkirjastoissa, osoitteessa 
www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA  
sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu).   
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Yleisötilaisuus   

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.9.2022 klo 17.00 alkaen 
Sievin kunnantalolla (Haikolantie 16, 85410 Sievi) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki 
tulee saataville hankkeen verkkosivulle (verkko-osoite edellä). Asiasta ovat kertomassa 
YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan 
(Semecon Oy) ja YVA-konsultin (AlustaConsulting Oy) edustajat. Tilaisuudessa 
esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. 
   

Kannanottojen esittäminen    

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 
Kannanotot tulee toimittaa 21.10.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai 
kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 21.11.2022. Lausunto, johon sisältyy 
yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville 
osoitteeseen www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA    
 

Lisätietoa:   

Hankevastaava:  
Toimitusjohtaja Olli Malkamäki, p. 040 198 0745, olli.malkamaki(at)semecon.fi,  
projektipäälliköt Joni Heinonen,  p. 040 198 0794 joni.heinonen(at)semecon.fi ja 
Tomi Heinonen, p. 050 432 7568 tomi.heinonen(at)semecon.fi  
 
Konsultti: Lauri Solin, p. 044 704 6281, lauri.solin(at)alustaconsulting.fi   
 
Yhteysviranomainen: Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  
p. 0295 038 018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi   
  
 
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen  
(ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa) kuulutuksia -osiossa 21.9.-21.10.2022 välisen ajan 
sekä vaikutusalueen kunnissa. Kuulutus on julkaistu samanaikaisesti myös hankkeen 
YVA-sivulla www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA.  
 

https://www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA
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