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KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (YVA) mukaisesti Parkanon alueelle suunniteltavasta Takakangas-
Pihlaharju tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta hankkeen 
vaikutusalueella.

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja 
arviointimenettelyn järjestämisestä. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla 
sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Menettely jatkuu arviointiselostuksen erillisellä 
julkisella käsittelyllä.

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takakangas‐Pihlajaharju alueelle, joka sijaitsee 
noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella ja noin 13 km Karvian keskustan itäpuolella.

Arvioitavat vaihtoehdot 
Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho on 8‐10 MW ja kokonaisteho on 
120 - 140 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset 
huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Hankealue on 2269 hehtaaria. 

Alustavassa sähkönsiirtosuunnitelmassa sähkö siirretään noin 11 kilometriä pitkällä 110 kV 
ilmajohdolla hankealueelta kaakkoon Linnanjärven eteläpuolelle Fingridin verkkoon.

Vaihtoehto 0
Alueelle ei rakenneta tuulivoimaloita. 

Vaihtoehto 1
Alueelle sijoittuisi 14 voimalaa.

Vaihtoehto 2
Alueelle sijoittuisi 12 tuulivoimalaa.

Hankkeesta vastaa Parkanon Tuuli Oy. Yhteyshenkilö on Jukka Rönnlund, Puh. +358 40 577 7568,
jukka.ronnlund@ethawind.com.

YVA-ohjelman laatii hankkeesta vastaavan toimeksiannosta Sitowise Oy, Linnoitustie 6, 02600 
ESPOO. Yhteyshenkilö on DI (YKS 245) Timo Huhtinen, puh. 040 542 5291, 
timo.huhtinen@sitowise.com

YVA-menettelyn yhteysviranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö -
vastuualue. Yhteyshenkilö on Anneli Vainonen, p.0295 036 393, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-selostuksen nähtävillä olo

Tämä kuulutus julkaistaan 21.1.2022 ja pidetään nähtävillä 21.2.2022 saakka osoitteessa 
www.elykeskus.fi/kuulutukset (Valitse: Pirkanmaa). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan kuntien 
verkkosivuilla.

Arviointiohjelma ja kuulutus ovat yleisön nähtävillä 21.1.-21.2.2022 ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA
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Painettu raportti on nähtävillä sijaintikuntien ja vaikutusalueen kuntien kunnanvirastoissa/ 
kaupungintalolla aukioloaikoina

 Kihniö, Kihniöntie 46
 Parkano, Parkanontie 37
 Kurikka, Laurintie 21
 Karvia, Kylä-Karviantie 17

Arviointiohjelmaraportti on lisäksi luettavissa kuulutusaikana kuntien pääkirjastoissa.

Koronavirusepidemian vuoksi arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus 
järjestetään 3.2.2022 klo 18-20 verkkotilaisuutena. Osallistumislinkki ja -ohjeet löytyvät ennen
tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivuilta (verkko-osoite edellä).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 21.2.2022 mennessä 
osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. 
Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon PIRELY/20035/2021. 

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville maaliskuussa 2022 
ympäristöhallinnon verkkosivuille.


