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Myrsky Energia Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Martimon 

alueelle, noin 36 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen, rajautuen osin Tervolan kuntarajaan. 

Alueelle suunnitellaan enintään 73 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on maksimissaan 300 

metriä ja yksikköteho enintään 10 MW. Sähkönsiirron vaihtoehto A:na tarkastellaan vaihtoehtoa, 

jossa sähkö siirretään hankealueelta itään noin 37 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla Fingridin 

verkkoon, Petäjäskosken olemassa olevalle sähköasemalle. Uusi voimajohto rakennetaan 

olemassa olevan Petäjäskoski–Letsi 400 kV voimajohdon rinnalle, sen pohjois- tai eteläpuolelle. 

Sähkönsiirron vaihtoehto B:nä tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa sähkö siirretään hankealueelta 

kaakkoon noin 13 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla, ja edelleen etelään noin 23 kilometriä 

pitkällä 400 kV ilmajohdolla Fingridin verkkoon, Keminmaan olemassa olevalle sähköasemalle tai 

vaihtoehtoisesti Keminmaalle suunnitellulle uudelle Viitajärven sähköasemalle. Etelään päin 

suuntautuva osio rakennetaan olemassa olevan Keminmaa–Petäjäskoski 400 kV voimajohdon 

rinnalle, sen itä- tai länsipuolelle. 

 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeen 

ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- 

ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan 

myöntämisen perusteena. 

 

Tornion kaupunginhallitus on käynnistänyt 3.5.2021 (§ 151) Tornion Martimon alueelle 

tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Myrsky Energia Oy:n esityksestä. 

Yleiskaavoituksessa mahdollistetaan tuulivoimapuiston rakentaminen Martimon alueelle ja 

arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset YVA-menettelyn sijaan. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-suunnitelma ovat julkisesti nähtävillä mielipiteiden 

esittämistä varten 23.05.2022 – 21.06.2022 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:  

  

• Tornion kaupungin talo (Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio), ja internetsivuilla: 

https://www.tornio.fi/kaupunki-ja-hallinto/talous-ja-strategiat/projektit/martimon-

tuulivoimapuistohanke 

• Ympäristöhallinto: https://www.ymparisto.fi/MartimontuulivoimahankeYVA 

• Tervolan kunnanvirasto (Keskustie 81, 95300 Tervola) 

• Keminmaan kunnantalo (Kunnantie 3, 94400 Keminmaa) 

• Ylitornion kunnantalo (Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio) 

 

Lausunto tulee jättää viimeistään 21.6.2022. Toivomme kannanottoja ensisijaisesti sähköisesti 

osoitteeseen kirjaamo@tornio.fi. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan osoitteeseen Tornion kaupunki, 

Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. 

 

Lisätietoja:  

Kaavoittaja:  Markus Kannala, Tornion kaupunki, p. 044 2787 307  

Hankkeesta vastaava:  Janne Tolppanen, Myrsky Energia Oy, p. 044 2787 307 

Konsultti:   Kaavan laadinta, Timo Huhtinen, Sitowise Oy, p. 040 542 5291 

  Projektipäällikkö, Johanna Hätälä, Sitowise Oy, p. 044 555 6778 

Yhteysviranomainen: Riikka Nevalainen, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 525 
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