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YVA-kuulutus 

 

Myrsky Energia Oy:n, Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahanke, Kärsämäki/Pyhäjärvi 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Riitamaa-Nurmesnevan alueelle, joka sijaitsee 
Kärsämäen kunnan ja Pyhäjärven kaupungin alueella. Tuulivoimahanke muodostuu korkeintaan 53 
tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 
300 m, napakorkeus enintään 200 m ja lavan pituus enintään 100 m. Tuulivoimaloista noin 36 sijoittuu 
Kärsämäen puolelle ja noin 17 Pyhäjärven puolelle. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tar-
vittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille, sähkönsiirto han-
kealueelta ulos ja sähköasemat. 
 
Tuulivoimahanke on suunniteltu liitettäväksi valtakunnan sähköverkkoon hankealueen länsipuolella 
sijaitsevalla Pysäysperän sähköasemalla Haapajärvellä. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 
kV tai 400 kV voimajohto. 
 
Riitamaa-Nurmesnevan hankealue sijaitsee Kärsämäen ja Pyhäjärven rajalla, noin 8 kilometrin etäi-
syydellä Kärsämäen keskustaajamasta lounaaseen ja noin 14 kilometriä Pyhäjärven keskustaaja-
masta luoteeseen. Hankealueen pinta-ala on noin 7872 ha. Hankealueen maa-alueet ovat yksityisten 
maanomistajien, Metsähallituksen, Kärsämäen ja Pyhäjärven seurakuntien, Kärsämäen kunnan, yh-
teismetsien ja eri yhtiöiden omistuksessa.  
 

Arviointiohjelma nähtävillä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointioh-
jelman kuulutus on nähtävillä 26.10 – 25.11.2022 Kärsämäen kunnan, Pyhäjärven kaupungin ja Haa-
pajärven kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä YVA-aineisto osoitteessa: www.ym-
paristo.fi/riitamaantuulivoimaYVA 
 
Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa edellä mainittujen kuntien kunnanvirastoissa ja pääkirjas-
toissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) niiden aukiolojen puit-
teissa. 

Yleisötilaisuus 

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 10.11.2022 klo 17.00 alkaen hybriditilaisuu-
tena (Frosteruksen koulukeskuksessa Kärsämäellä (Opintie 6, 86710 Kärsämäki). Tilaisuuden linkki 
tulee saataville Ympäristö.fi-sivustolle hankkeen tietoihin (verkko-osoite edellä). Asiasta ovat kerto-
massa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), han-
kevastaavan (Myrsky Energia Oy) ja YVA-konsultin (Sitowise Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään 
myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistu-
maan. 

Kannanottojen esittäminen 

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee 
toimittaa 25.11.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen 
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kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. 
(VIITE POPELY/2433/2021). 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään kuukauden kulut-
tua kuulemisajan päätyttyä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannan-
otoista, laitetaan nähtäville hankkeen tietoihin Ympäristö.fi -sivustolle. 

Lisätietoa:   

Yhteysviranomainen: Minna Takalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0296 038134 minna.ta-
kalo@ely-keskus.fi 
 
Hankevastaava: Hankekehitysjohtaja Janne Tolppanen, janne@myrsky.fi puh: 044 278 7307 
 
YVA-konsultti: Projektipäällikkö Kati Kankainen, kati.kankainen@sitowise.com, puh: 044-427 9755 
 
 
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen (ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa) kuulutuk-
sia -osiossa 26.10 – 25.11.2022 välisen ajan sekä vaikutusalueen kunnissa. Kuulutus on julkaistu samanaikai-
sesti myös hankkeen sivuilla Ympäristö.fi -sivustolla. 

 
 


