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Kuulutus Prokon Wind Energy Finland Oy:n Paltamon Varsavaaran tuulivoimahank-
keen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 

Asia 

252/2017lain 17 § mukainen arviointiohjelmasta kuuleminen 
 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa 
Prokon Wind Energy Finland Oy:n Paltamon Varsavaaran tuulivoimahank-
keen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta. ELY-keskus on 
hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-
laki, 252/2017) mukainen yhteysviranomainen. Arviointiohjelma on hank-
keesta vastaavan, Prokon Wind Energy Finland Oy:n laatima suunnitelma 
ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arviointime-
nettelyn järjestämisestä.  

 
Hankkeesta vastaavana toimiva Prokon Wind Energy Finland Oy suunnitte-
lee Varsavaaran tuulivoimahanketta Paltamon kunnan alueelle. Hankealue 
rajautuu pohjoisessa Puolangan ja Ristijärven kunnan rajaan.  
 
Hankealueelle suunnitellaan enintään 21 tuulivoimalan rakentamista. Suun-
niteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikkö-
teho 6–10 MW. Hankealueen laajuus on noin 35 km2. YVA-menettelyn on 
tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.  
 
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.   
 
Sähköverkkoon liittämiseksi on useita vaihtoehtoja, joista ensisijainen on liit-
täminen hankealueen läpi kulkevaan Fingridin johtoon, mikäli mahdollista. 
Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä.  
 

Kuulutuksen julkaisupäivä  

19.01.2022 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito 

Tämä kuulutus sekä YVA-ohjelma ovat nähtävillä 19.01.2022  alkaen ELY-
keskuksen verkkosivuilla osoitteessa  
 www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FvarsavaaratuulivoimaYVA&data=04%7C01%7C%7Ce5cc25973d05466e03ca08d9d67ee8dd%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637776663598257386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=CNyorXYr4iYMuRsqvNJNYgShUQMDE5M940ChBZw3mtw%3D&reserved=0
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Lisäksi ympäristövaikutusten arviointiohjelman paperinen versio on saata-
villa seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla; Paltamo, Puolanka ja 
Ristijärvi. Tarvittaessa YVA-ohjelma voidaan postittaa painettuna, pyynnöt 
osoitteella: jenni.vaisanen@ely-keskus.fi tai puh. 029 502 3012 

Lausunnot ja mielipiteet 

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toi-
mittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 19.02.2022 mennessä sähköpos-
titse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 
115, 87101 Kajaani, käyntiosoite on Kalliokatu 4.  Sähköisen lausunnon 
toivotaan olevaan kopioitavassa muodossa.  

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antaa kuulemisen jälkeen oman 
lausunnon arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto julkaistaan 
internetissä edellä mainituilla ympäristöhallinnon verkkosivulla.  

Määräaika lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle on 19.02.2022. 

Yleisötilaisuus 

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään valitsevan koronatilanteen vuoksi etäyh-
teyksin keskiviikkona 26.1.2022 klo 17–19.  
 

Linkki yleisötilaisuuteen löytyy osoitteesta:  
www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA 

Lisätietoja 

YVA - menettelyn yhteysviranomainen  
Ympäristöasiantuntija 
Jenni Väisänen 
+358 295 023 012 
jenni.vaisanen@ely-keskus.fi 
 
Hankevastaava: 
Marko Kristola  
puh. +358 400 466 134  
m.kristola@prokon.net  
  
YVA konsultti:  
Katja Oksala  
puh. 040 143 0683  
katja.oksala@ramboll.fi   
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