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Sivakkalehdon tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 400 kV:n 

voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelman YVA-kuulutus 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on käsiteltävänä ABO 

Wind Oy:n ja Metsähallituksen Sivakkalehdon tuulivoimapuistoa koskeva ympäristövaikutusten 

arviointiohjelma (YVA-ohjelma). ELY-keskus on hankkeessa ympäristövaikutusten arviointime-

nettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukainen yhteysviranomainen, joka antaa arvioin-

tiohjelmasta kuulemisen jälkeen lausunnon. 

Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot 

ABO Wind Oy suunnittelee yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulipuiston rakentamista Si-

vakkalehdon alueelle Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan eteläosiin. Tuulivoimahankealue 

sijaitsee noin 23 km Kajaanin keskustasta kaakkoon ja noin 25 km Sotkamon kirkonkylästä lou-

naaseen. Tuulivoimahankealueen pohjoispuolella ja voimajohtoreitin varrella kulkee Terrafamen 

kaivosalueelle menevä rautatie. Hankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 

70 km2. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan seuraavia hankevaihtoehtoja: 

VE0: Hanketta ei toteuteta: tuulipuistoa ei rakenneta. 

VE1: Tuulivoimahankealueelle sijoitetaan enintään 54 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 

enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.  

VE2: Tuulivoimahankealueelle sijoitetaan enintään 39 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 

enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. 

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan molemmissa vaihtoehdoissa maakaapelein ja il-

majohdoilla. Tuulivoimahankealueelle rakennetaan sähköasema. Tuulipuisto liitetään sähkö-

verkkoon Fingridin Vuolijoen sähköasemaan uudella 400 kV-voimajohdolla, jonka pituus on noin 

55 km. Voimajohdolle tutkitaan neljää eri reittivaihtoehtoa: SVE1, SVE2, SVE3 ja SVE4. 

Arviointiohjelman nähtävillä olo 

Arviointiohjelma on nähtävillä paperiversiona mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 

4.4.2022 - 5.5.2022 Sotkamon kunnanvirastossa (Markkinatie 1), Kajaanin kaupungintalolla 

(Pohjolankatu 13) ja Kainuun ELY-keskuksessa (Kalliokatu 4, Kajaani) virastojen aukioloai-

koina sekä internetissä 

www.ymparisto.fi/sivakkalehtotuulivoimaYVA 

Arviointiohjelma on julkaistu internetissä em. hankesivuilla 30.3.2022. Arviointiohjelma pidetään 

siellä nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan. 

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antaa viimeistään kuukauden kuluessa kuulemisen 

päätyttyä oman lausunnon arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto julkaistaan ja 

pidetään nähtävillä internetissä em. ympäristöhallinnon verkkosivulla. 

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä edellä mainitun nähtävillä olon ajan osoitteessa  

www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse: ELY-keskus: Kainuu). 

Kuulutus julkaistaan myös Kajaanin kaupungin, Sonkajärven kunnan ja Sotkamon kunnan verk-

kosivuilla. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FsivakkalehtotuulivoimaYVA&data=04%7C01%7C%7Cb32358a43b644a76b8f608da0683fe18%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637829461245168770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9Zzt%2B0PetHNCZImf0mINwGhRTYsR0m3Z8LHk0VrkYok%3D&reserved=0
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset


Yleisötilaisuus 

Hanketta ja arviointiohjelmaa sekä samanaikaisesti vireillä olevaa tuulivoimayleiskaavahanketta 

esitellään yleisötilaisuuksissa Sotkamon kunnanvirastossa keskiviikkona 20.4.2022 klo 17 al-

kaen ja Kajaaniin kaupungintalolla torstaina 21.4.2022 klo 17 alkaen. Kummassakin tilaisuu-

dessa on mahdollista tavata hanketoimijan edustajia klo 14 alkaen. Yleisötilaisuuksiin klo 17 

alkaen on mahdollista osallistua myös TEAMS-yhteyden kautta. 

Osallistumislinkit ja -ohjeet löytyvät ennen tilaisuutta verkkosivuilta 

www.ymparisto.fi/sivakkalehtotuulivoimaYVA 

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen  

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kai-

nuun ELY-keskukseen 5.5.2022 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai 

postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite on Kalliokatu 4.  

Lisätietoja hankkeesta 

- ABO Wind Oy, Markus Ehrström, markus.ehrstrom(at)abo-wind.fi, puh. 0400 428 823 

- Metsähallitus, Olli-Matti Tervaniemi, olli-matti.tervaniemi(at)metsa.fi, puh. 040 195 6934  

- YVA-konsultti: AFRY Finland Oy, YVA-projektipäällikkö Marja Heikkinen,   

marja.heikkinen(at)afry.com, puh. 050 3525 334 

- Yhteysviranomainen Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Tatu Turunen 

tatu.turunen(at)ely-keskus.fi, puh. puh. 0295 023 892. 

Kajaanissa 4.4.2022 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue 

http://www.ymparisto.fi/sivakkalehtotuulivoimaYVA

