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Iissä on ideaa

 Sijaitsee Pohjois-
Pohjanmaan 
maakunnassa, Oulun 
kaupungin pohjoispuolella

 Etäisyys Oulun 
keskustasta Iin 
keskustaajamaan on n. 35 
km

 Asukasluku 9874 henkilöä 
(11.3.2020)

 Pinta-ala 1 602,75 km2

 Naapurikunnat Oulu, 
Pudasjärvi, Ranua ja Simo

© Iin kunta



Kaavoitustuulia
• 56 toiminnassa olevaa 

tuulivoimalaa

• Kahdeksan 
lainvoimaista 
tuulivoimakaavaa

• Tuulivoimakaavoja 
hyväksytty vuosina 
2011–2018

• YVA-menettely 
toteutettu 4 
tuulivoimakaavan 
yhteydessä

Ote strategisen yleiskaavan tuulivoimaselvityksestä (Sweco Ympäristö Oy 2020, pohjakartta 
©MML/2020)



 Tällä hetkellä kunnassa on 
vireillä kolme 
tuulivoimahanketta, joista 
kahdessa eli Yli-Olhavan ja 
Ollinkorven hankkeissa on 
käynnissä kaavan ja YVA:n 
yhteismenettely

Ote strategisen yleiskaavan tuulivoimaselvityksestä (Sweco Ympäristö Oy 2020, pohjakartta ©MML/2020)



Yli-Olhavan tuulivoimahanke

 Vireille alkuvuodesta 
2019 yhteismenettelynä

 Kaavan 
valmisteluaineisto ja 
YVA-selvitys ovat olleet 
nähtävillä loppukeväällä 
2020

 Kaavaluonnoksessa 68 
voimalaa, joka myös 
YVA:n 
maksimivaihtoehto

 YVA:n perusteltu 
päätelmä heinäkuussa 
2020 

Ote hankkeen kaava-/YVA-selostuksesta (Ramboll Finland Oy / Iin kunta 2020)

Ii

Yli-Ii

Simo



Ollinkorven tuulivoimahanke

 Vireille kesäkuussa 2019 
/ uudelleen alkuvuonna 
2020

 OAS ja YVA-suunnitelma 
olleet uudelleen 
nähtävillä keväällä 2020 

 YVA:n 
maksimihankevaihtoehto 
63 voimalaa

Ote hankkeen OAS-/YVA-suunnitelmasta (Ramboll Finland Oy / Iin kunta 2019)



Kokemuksia yhteismenettelystä
 Yhteistyö YVA-yhteysviranomaisen kanssa on ollut sujuvaa 

vuorovaikutus, aineiston nähtäville asettaminen, kuulemistilaisuudet, 
palautteen kerääminen

 Aikataulullinen selkeys ja sujuvuus  yhdistetty kuulemisprosessi 
säästää aikaa ja vähentää työmäärää

 Palautetta annetaan yhdestä asiakirjasta  selkeys osallisille

 Perustellun päätelmän yhteydessä saadaan myös mahdollisia Natura-
arviointeja koskevat lausunnot  yhteneväiset lausuntoajat 
sujuvoittavat sekä nopeuttavat prosessia



Kokemuksia yhteismenettelystä
 YVA-hankealueen rajaus suhteessa kaava-alueen rajaukseen 

luonnosvaiheessa  voiko kaavaluonnoksen kaavarajaus olla 
poikkeava?

 YVA:ssa olisi hyvä tarkastella riittävä määrä eroavia vaihtoehtoja, 
jotta kaavaluonnoksen muodostaminen/tarkastelut olisivat YVA:n 
kanssa yhteneväisiä

 Palautteen kohdentaminen  mihin vaihtoehtoon palaute 
kohdentuu?

 Yhdistetty menettely vaikuttaa soveltuvan hyvin ainakin 
tuulivoimahankkeisiin



Kiitos!

Iin kunta, kaavoitus

www.ii.fi/kaavoitus

tekniset@ii.fi
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