
VARELY/7980/2022KUULUTUS

2.12.2022

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236 
20101 TURKU

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU Puhelinvaihde: 0295 022 500

KUULUTUS POHJAN VOIMA OY:N SANTAKANKAAN TUULI- JA 
AURINKOVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMA, SIIKAINEN, KANKAANPÄÄ

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueella on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain (YVA-laki) mukainen yhteysviranomaisen lausunto, joka koskee hankkeesta vastaavana 
toimivan Pohjan Voima Oy:n hankkeen Santakankaan tuuli- ja aurinkovoimapuisto 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma), Siikainen, Kankaanpää. 

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen 
vaihtoehdoista, hankealueen nykytilasta sekä esitys hankkeen todennäköisesti merkittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista sekä YVA-menettelyn toteuttamisesta. Viranomaisilla on 
mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-ohjelmasta.

Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot 

Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan seuraavien hankevaihtoehtojen (VE) osalta:

VE 0 Hanketta ei toteuteta. 

VE 1 Santakankaan alueelle rakennetaan enintään 7 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden 
yksikköteho on noin 6–10 MW, voimaloiden roottorien halkaisijat ovat enintään 200 metriä ja 
kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Tuulivoimapuiston kokonaislaajuus on noin 909 ha.

VE 2 Santakankaan alueelle rakennetaan vastaava tuulivoimapuisto kuin vaihtoehdossa 1. Lisäksi 
tuulivoimapuiston yhteyteen rakennetaan aurinkovoimaa kolmelle erilliselle aurinkoenergian 
tuotantoalueelle, joiden yhteenlaskettu laajuus on noin 444 ha.

Tavoitteena on, että hanke liittyy sähköverkkoon maakaapeli- ja/tai ilmajohtoyhteydellä (400 kV, 
110 kV tai keskijännite) hankealueelta Kankaanpään Honkajoen Haukkasalon tuulivoimapuistoon 
rakennettavalle asemalle.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-ohjelman nähtävillä olo

Kuulutus julkaistaan 8.12.2022 ja pidetään nähtävillä 31.1.2023 saakka osoitteessa www.ely-
keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös Siikaisten kunnan, 
Isojoen kunnan ja Kankaanpään kaupungin verkkosivuilla. 

Arviointiohjelma ja kuulutukseen liittyvä aineisto on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla 
osoitteessa: www.ymparisto.fi/tuuliaurinkovoimalasiikainenYVA

YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua 8.12. – 31.1.2023 Siikaisten kunnantuvassa, 
Kankaanpääntie 1A, Kankaanpään kaupungintalon Suunnittelutoimistossa 3 krs, 
Kuninkaanlähteenkatu 12, Isojoen kunnanvirastossa, Teollisuustie 1A.
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Yleisötilaisuus 

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 13.12.2022. 
Yleisötilaisuuden ohjelma alkaa klo 17.00. Yleisötilaisuus pidetään Eteläpään 
matkailukeskuksessa, Eteläpääntie 2, Siikainen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etänä ja 
osallistumislinkki julkaistaan yhteysviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa 
www.ymparisto.fi/tuuliaurinkovoimalasiikainenYVA.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen 

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava 
viimeistään tiistaina 31.1.2023 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen lausunto 

Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla 
www.ymparisto.fi/tuuliaurinkovoimalasiikainenYVA viimeistään kuukauden kuluttua kuulemisajan 
päättymisestä. 

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava:
Pohjan Voima Oy, 
Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
sp. etunimi.sukunimi@pohjanvoima.fi, p. 0503704092
YVA-konsultti: 
Sweco Infra & Rail Oy, arkkitehti Sannukka Lehtiö
sp. etunimi.sukunimi@sweco.fi, p. 050 3161277
YVA-menettelystä:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat, johtava asiantuntija Asta Asikainen
sp. etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 029 221 
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