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LAUSUNTOPYYNTÖ 

 

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 
 

Iin kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2018 § 248 käynnistää Yli-Olhavan tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan laatimisen. Kaavoituksen yhteydessä toteutetaan YVA-lain mukainen ym-
päristövaikutusten arviointi.  
 
Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaiku-
tusten arviointisuunnitelma asetetaan Iin kunnanhallituksen päätöksellä 25.2.2019 § 64 
nähtäville kuulemista varten 5.3.-4.4.2019 väliseksi ajaksi. Yleiskaavaa ja ympäristövaiku-

tusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Yli-Olhavan maamiesseuran talolla 
(Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava) keskiviikkona 13.3.2019 klo 18.00-20.00. 
 
Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen 

rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. 
Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu 
Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kun-

tarajan väliselle alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittavat 
sähkönsiirtovaihtoehdot ulottuvat myös Oulun kaupungin ja Simon kunnan alueille. 
 
Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mu-
kaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten 
arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteis-

menettelynä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Yleiskaava laa-
ditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suo-
raan rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
 
Iin kunta pyytää lausuntoanne asiakirjoista 4.4.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, Jo-
kisuuntie 2, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.  
 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaiku-

tusten arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja in-
ternet-sivuilla osoitteessa www.ii.fi/yleiskaavoitus, Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kir-
jastossa, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoi-
mayva sekä Oulun kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Simon kunnan virallisella ilmoi-
tustaululla.  
 

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. 
 

 
Iissä 25.2.2019 
 
Iin kunta, Tekniset palvelut 
 
Janne Jokelainen 

Tekninen johtaja 
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Lisätietoja antavat: 
 
Kaavoittaja ja menettelyvastaava: 

 
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   
   
Konsultti: 
 
Ramboll Finland Oy 
Ruukintie 54, 60100 Seinäjoki 
 

Kaavan laadinta:  Ympäristövaikutusten arviointimenettely: 
Juha-Matti Märijärvi  Ville Yli-Teevahainen 
Projektipäällikkö  YVA-projektipäällikkö 

puh. 040 825 6260  puh. 040 590 4286 
juha-matti.marijarvi@ramboll.fi ville.yli-teevahainen@ramboll.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  
 
 
Hankkeesta vastaava: 

 

Megatuuli Oy 
Teknobulevardi 3-5 
01530 Vantaa 
 
Lauri Lammivaara 

Toimitusjohtaja 
puh. 044 033 0498 
lauri.lammivaara@megatuuli.fi  
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