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HANKE

Tuulipuiston rakentaminen Iin Myllykankaan alueelle.

HANKEVASTAAVA

Metsähallitus Laatumaa
PL 94 (Vernissakatu 4)
01301 Vantaa

HANKKEEN KUVAUS

Metsähallitus Laatumaa suunnittelee noin 20–40 tuulivoimalaitosyksikön ra-
kentamista Iin kunnan Kuivaniemen kylän kaakkoispuolella sijaitsevalle Myl-
lykankaan alueelle. Tuulivoimalat olisivat 2–5 MW ja sähköntuotannon ko-
konaisteho olisi noin 60–120 MW. Tuulivoimalat tulisivat olemaan yksikkö-
teholtaan noin 2–5 MW ja tornikorkeudet 100–150 m ja lavan pituus 50–60
m.

Tuulivoimalaitokset sijoittuisivat pääosin valtion omistamalle ja Metsähalli-
tuksen hallinnoimalle kiinteistölle. Voimalaitokset sijoitettaisiin 500–700 m
välein toisistaan, ja alustavan suunnitelman mukaan hankealueen suurin pi-
tuus olisi luokkaa 6 km ja leveys 5 km. Alueelle tarvitaan myös voimalat ja
osa-alueet yhdistävä keskijännitejohtoreitistö.

Tuulipuisto liitettäisiin keskijännitejohdolla tai -kaapelilla uuteen sähköase-
maan, joka rakennettaisiin hankealueelle. Sähköasema on tarkoitus liittää
Fingrid Oy:n voimalinjaan, liittymispiste tarkentuu myöhemmin.

ASIAN KÄSITTELY

Vireilletulo

Tuulivoimalaitokset eivät kuulu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2006) 6 §:n hankeluetteloon, jonka
mukaisiin hankkeisiin sovelletaan aina arviointimenettelyä ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla. Hanke
voi kuitenkin tulla arviointimenettelyn piiriin harkinnanvaraisesti elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 458/2006) 4.2 ja 4.3 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.
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Hankkeesta vastaava on pyytänyt 24.6.2010 päivätyllä kirjeellään Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöstä ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta.

Kuuleminen

Asiakirjojen mukaan Metsähallitus käynnistää aluksi YVA-menettelyn ja jat-
kaa esisuunnittelua. YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen vuoden
2012 alussa, jolloin tuulipuiston rakentaminen voisi käynnistyä vuonna
2013. ELY-keskus on ollut yhteydessä hankevastaavaan. Metsähallitus
Laatumaa on varautunut siihen, että hanke on YVA-menettelyä vaativa.

Maankäytön suunnittelu

Hanke sijoittuu Iin kunnan Kuivanimen kylän kaakkoispuolella sijaitsevan
Myllykankaan alueelle. Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi valtion omis-
tamaa ja Metsähallituksen hallinnoimaa maata. Hankealue on osa Olhavan-
joen ja Kuivajoen välistä melko harvaan asuttua seutua. Lähimmät kylät
ovat seuraavat: luoteessa Kuivaniemi, jonka lähimpiin rakennuksiin kartan
mukaan n. 2 km, lännessä Halttula ja Taipale, jossa lähimpiin rakennuksiin
kartan mukaan n. 2 km ja etelässä Kiuttu, jonka lähimpiin rakennuksiin kar-
tan mukaan n. 3 km. Kartan mukaan pienempiä taloryhmiä on lännessä n. 1
km ja luoteessa n. 2 km etäisyydellä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on ainoa hankealuetta koskeva kaa-
va. Hankealue kuuluu maakuntakaavaan merkittyyn kaupunki-maaseutu –
vuorovaikutusalueeseen (kmk). Lisäksi hankealueella sijaitsee useita (6-8)
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Moottorikelkkailun pääreitti kulkee alueen ete-
läosan halki koillis–lounais -suunnassa ja pääsähköjohto kaakko–luode -
suunnassa. Muut merkinnät eivät suoraan koske hankealuetta. Alueen itä-
puolella on Tuuliaapa – Iso Heposuon soidensuojelualue, joka sisältyy
myös Natura-2000-verkostoon (FI1101402; SCI/SPA-alue). Hankealue kuu-
luu Oijärven paliskuntaan eli se sijaitsee poronhoitoalueella. Asiakirjojen
mukaan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmän mukaan alueen keski-
osissa on mm. useita arvokkaiksi luontokohteiksi merkittyjä pienvesiä ja nii-
den ympäristöjä sekä pienialaisia vanhan metsän alueita.

Liittyminen muihin hankkeisiin

Hankealueen eteläpuolelle Fortum on suunnittelemassa 8 tuulivoimalaitosta
ja sen eteläpuolella Tuuliwatti Oy myös 8 tuulivoimalaitoksen puistoa. Iin
Olhavan ja Kuivaniemen välille on siten suunnitteilla yhteensä 36–56 tuuli-
voimalaitosta.

RATKAISU

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää, että
Iin Myllykankaan tuulivoimahankkeeseen on sovellettava ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä.
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Perustelut

YVA-lain 4 §:n mukaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä hai-
tallisia ympäristövaikutuksia, tulee soveltaa YVA-lain mukaista arviointime-
nettelyä. YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelossa ei ole erikseen mainittu
tuulivoimaloita, joten YVA-menettelyä ei tähän hanketyyppiin sovelleta suo-
raan hankeluettelon perusteella.

Arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa myös sellaiseen hank-
keeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laajuudeltaan ja laadultaan hanke-
luettelossa mainittujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia.

Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa YVA-lain
4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen on YVA-asetuksen 7 §:n
mukaan tarkasteltava erityisesti hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaiku-
tusten luonnetta. Ominaisuuksista on tarkasteltava erityisesti mm. hankkeen
kokoa ja yhteisvaikutusta muiden hankkeiden kanssa. Sijaintia tarkastelta-
essa on otettava erityisesti huomioon mm. rannikkoalueet sekä luonnon- ja
maisemansuojelualueet. Vaikutusten luonteen suhteen on tarkasteltava
mm. vaikutuksen kestoa, toistuvuutta ja palautuvuutta.

Kyseessä on YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukainen hanke, joka todennäköi-
sesti aiheuttaa laissa tarkoitettuja merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hanke-
alue on suhteellisen suuri (voimaloiden määrä) ja vaikutukset ulottuvat ver-
raten laajalle alueelle. Hankkeella saattaa olla sellaisia merkittäviä vaiku-
tuksia asutukseen, liikenteeseen, maisemakuvaan, linnustoon, suojelukoh-
teisiin sekä virkistyskäyttöön, jotka on syytä selvittää ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä. Vaikutukset voivat olla sekä pysyviä että väliaikaisia.
Hankkeella ja sen vaikutusalueelle sijoittuvilla muilla tuulipuistohankkeilla
saattaa olla sellaisia yhteisvaikutuksia, jotka on perusteltua selvittää YVA-
menettelyssä.

Oleellisena osana hankkeeseen kuuluu sähkönsiirto, jonka suunnittelu on
osin vielä kesken. Sähkönsiirron vaikutusten arviointi kuuluu arviointimenet-
telyyn.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) ja laki sen muut-
tamisesta (458/2006 ja 1584/2009) 4 §, 6 § ja 19 §.

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(713/2006) ja asetus sen muuttamisesta (1812/2009) 4 §, 6 §, 7 § ja 8 §.

MUUTOKSENHAKU

Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla
Oulun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Tähän päätökseen ei
saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta.
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KUULUTTAMINEN

Päätös on nähtävillä Iin kunnan virallisilla ilmoitustauluilla sekä sähköisenä
osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva > YVA-päätökset >
Energiantuotanto.

Johtajan sijainen
Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen

Ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa

PÄÄTÖS Metsähallitus Laatumaa

MAKSU maksutta

LIITE valitusosoitus

TIEDOKSI
Iin kunta
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Museovirasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ympäristönsuojelu, alueidenkäyttö, kehit-
täminen, vesivara ja seuranta, E-vastuualue, L-vastuualue
Suomen ympäristökeskus
Ympäristöministeriö

http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
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V A L I T U S O S O I T U S Liite ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain 6 § :n mukaiseeen päätökseen

Valitusviranomainen

Hankkeesta vastaava saa hakea muutosta tähän päätökseen Oulun hallinto-oikeudelta kirjallisella vali-
tuksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa Oulun hallin-
to-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedok-
sisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaan-
tipäivän osoittaa saantitodistus.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
-  valittajan nimi ja kotikunta,
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia siihen vaaditaan

tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan sekä
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankoh-

dasta,
- asiamiehen valtakirja sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjel-
mä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päätty-
mistä. Oulun hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on kello 8.00 - 16.15. Valituskirjelmän toimittami-
sesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
annetussa laissa (13/2003)

Oulun hallinto-oikeuden yhteystiedot
postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
puhelin: 010 36 42800 ja 050-406 1147
telekopio: 010 36 42841
sähköpostiosoite: oulu.hao@oikeus.fi

mailto:oulu.hao@oikeus.fi
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Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa.  Tuomioistuinten
ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on
erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.


