
   

 

 

  LAUSUNTOPYYNTÖ 

 
Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunni-

telma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma  

 

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 62 käynnistää oikeusvaikutteisen 

osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten. Kaavoituksen yhteydessä 

toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. 

 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaiku-

tusten arviointisuunnitelma asetetaan Iin kunnanhallituksen päätöksellä 10.6.2019 § 174 

nähtäville kuulemista varten 20.6. – 20.8.2019 väliseksi ajaksi. Yleiskaavaa ja ympäristö-

vaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Pohjois-Iin koululla (Virk-

kulantie 27, Pohjois-Ii) tiistaina 13.8.2019 klo 18 – 20. 

 

Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen 

rakentamista Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin 

rajaan Yli-Iissä.  Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km2
. Voimaloiden kokonaiskorkeus 

on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutus-

vaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kanta-

verkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman 

ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Simojoen sähköasemalle liit-

tyvä sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu osin Simon kunnan alueelle.  Uusi 110 kV:n voimajohto 

sijoittuisi nykyisten voimajohtojen viereen. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mu-

kaista ympäristövaikutusten arviointia, jotka toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mah-

dollistamana yhteismenettelynä. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n 

tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolloin osayleiskaavaa voidaan käyttää 

yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoi-

maloiden alueella (tv-alueilla). 

 

Iin kunta pyytää lausuntoanne asiakirjasta 20.8.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 

24, 91101 Ii tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi. 

 

Kuulutus ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympä-

ristövaikutusten arviointisuunnitelma on asetettu kuulutusajaksi 20.6. – 20.8.2019 nähtä-

ville Iin kunnan, Simon kunnan ja Oulun kaupungin virallisille ilmoitustauluille sekä ELY-

keskuksen internet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/ollinkorventuulivoimayva. Lisäksi 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuun-

nitelma löytyvät sähköisesti osoitteesta www.ii.fi/yleiskaavoitus ja on luettavissa paperiver-

sioina Iin kunnanvirastossa (osoitteessa Jokisuuntie 2), Iin pääkirjastossa (osoitteessa Puis-

totie 1) ja Kuivaniemen kirjastossa (osoitteessa Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi) niiden 

aukiolojen puitteissa.  

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lau-

sunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden 

kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymi-

sestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. 
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Iissä 10.6.2019 Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut 

Janne Jokelainen 

Tekninen johtaja 

 

Lisätietoja antavat 

Iin kunta  
Jokisuuntie 2, 91101 Ii 

   

Janne Jokelainen  Jaakko Raunio 
Tekninen johtaja  Maankäytön suunnittelija 
puh. 040 1851 790  puh. 050 4083 811 
janne.jokelainen@ii.fi  jaakko.raunio@ii.fi  
     
 

YVA-yhteysviranomainen: 
 
Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus 
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue 
PL 86, 90101 Oulu 
 
Tuukka Pahtamaa 

Ylitarkastaja 
puh. 029 503 8394 
tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi  
 
 

Konsultti: 

 
Ramboll Finland Oy 
Kiviharjunlenkki 1 A, 90220 OULU 
 
Kaavoitus:  Ympäristövaikutusten arviointi: 
Pirjo Pellikka  Erika Kylmänen 
Projektipäällikkö  YVA-projektipäällikkö 

puh. 040 532 2380  puh. 050 485 4083 
pirjo.pellikka@ramboll.fi erika.kylmanen@ramboll.fi 
 
 
Hankkeesta vastaava: 
 
Ilmatar Ii Oy, Ilmatar Energy Oy 

Pohjois-Esplanadi 35 E, 00100 HELSINKI 
Hankekehitysjohtaja 

Pentti Itkonen 
puh. 041 504 9935 
pentti.itkonen@ilmatarwind.fi 
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