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KANNANOTTO:
Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan sekä siihen liittyvään ympäristövaikutusten
arviointisuunnitelmaan
MAISEMA ja MAISEMAHAITAT
Iijoki ja Iijoen suisto ovat olleet aikanaan yksi merkittävimmistä satama- ja kauppapaikoista,
joka on tunnettu jo 1300-luvulla. Kaupan keskuksen, Iin Haminan rakennukset ( vanhimmat
säilyneet 1800-luvun alkupuolelta) ovat hyväkuntoisia, samoin alueen mittakaava on
mittakaavallisesti yhtenäinen. Iin Haminan vanha satama- ja kauppapaikka on
kokonaisuutena Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympöristö ja
melkein vastapäätä Haminaa Iijoen toisella puolen on Pohjois-Iissä sijaitseva Akolan tila,
jonka päärakennus 1700-luvun lopulta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpiin
myöhäiskustavilaisen ajan rakennuksiin.
Lisäksi Pohjois-Iin kylän alueella kulkee Pohjois-Pohjanmaan rantatie, joka on yksi
Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista ja kuuluu myös Valtakunnallisesti merkittäviin
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Pohjois-Pohjanmaalla Pohjanmaan rantatien
parhaimmin säilyneet osuudet ovat mm. Pohjois-Iin alueella Hiivalantie ja Kantolantie.
Kantolantien varrella on myös Päkkilänkankaan maisemakokonaisuus, joka on osoitettu
osayleiskaavan olemassa olevan statuksen perusteella maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi (Pohjois-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön kartoitus,
2013). Alueella on kaksi maakunnallisesti merkittävää kohdetta ja 60 kohdetta, jotka on
rakennettu ennen vuotta 1955 eli merkittäviä jo ikänsä takia.
Pohjois-Pohjanmaan liiton tuulivoimaselvityksen 2013 maisematarkastelussa todetaan,
että Pohjois-Iissä näkymäalueille sijoittuvien asuntojen ( asukaskuntien ) määrä voimaloiden
lähialueella ( alle 5 km ) on 1226 ja loma-asuntojen 109. Selvityksessä todettiin myös, että
maisemallisesti riskialttiimpia olivat mm. Pohjois-Iin tuulivoima-alueet.
Maaseutumainen maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö ovat osa kulttuuriperintöämme,
jota voimme säilyttää ja hoitaa ja siirtää kulttuuriperintönämme eteenpäin. Se on myös
meidän tehtävämme.
Nyt suunnitteilla oleva Ollinkorven tuulivoimapuiston 300 metriset myllyt näkyvät kauaksi
Iijoen molemminpuolin ja muuttavat niin maiseman kuin kulttuuriympäristönkin lopullisesti.
Maisema ja ympäristö ja muinaisjäännökset on huomioitava yhtenä keskeisenä
arvotekijänä, kun tehdään päätöksiä hankkeen toteuttamiseksi.
5-9 MW VOIMALAT
Ollinkorpeen suunnitellaan siis 5-9 MW voimaloita, jotka ovat tähän mennessä Suomessa
suunnitelluista korkeimmat. Isompia ja korleampia tuulivoimaloita halutaan siksi, koska
tuulivoimahankkeille ei enää myönnetä anteliasta ns. syöttötariffitukea. Missään muualla
Euroopassa eikä tietääksemme muuallakaan maailmassa ole rakennettu 300 metrin
pyyhkäisykorkeudeltaan olevia tuulivoimaloita.

2.
Saksassa, Tanskassa ja Englannissa tämän kokoisia voimaloita ei saisi rakentaa maalle,
ainostaan merelle. Tanskassa on kyllä paljon voimaloita, mutta joiden keskimääräinen
pyyhkäisykorkeus on ainoastaan 69 metriä ja tehot enimmäkseen 0,2 – 1 MW.
Voimaloiden näkyyysalue 300 metrin pyyhkäisykorkeudella on noin 35-40 kilometriä,
jolloin Iijokilaakso menettää sen vuoksi perinteisen merkityksen maisema-alueena.
Yhden voimalan perustuksiin menee pelkkää betonia 600 m3 eli 63 x 600 m3 yht. 37 800
m3 betonia ja kymmenien tonnien raudoitusteräkset päälle. Aivan valtavasti tarvitaan siis
soraa jostain ja päälle vielä kaikki kuljetukset - ei kyllä kovin ympäristöystävällistä ja
mikähän mahtaa olla hiilijalanjälki!
YHTEISVAIKUTUKSET
Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksessä 2013 todettiin myös, että vierekkäisillä
tuulivoima-alueilla voi olla merkityksellisiä yhteisvaikutuksia. Tuulivoima-alueilla voi
hankekohtaisten vaikutusten ohella olla myös merkittäviä yhteisvaikutuksia, jos useat
tuulivoimapuistoalueet sijoitetaan lähelle toisiaan tai samojen lintujen käyttämien
muuttoreittien läheisyyteen.
Maisemamuutokset ovat selvästi havaittavissa viljelysaukeilla ja järvi- ja merialueilla.
Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida erityisesti maisema, asutus, ihmisten
elinympäristö, melu ja linnusto ja muu eläimistö.. Birdlife Suomen mukaan on erittäin
täkeää, että tuulivoimaloiden sijaintia valitessa huomioidaan seuraavat tekijät: suurien
pesimäyhdyskuntien tai tärkeiden ruokailu- tai levähdyspaikkojen läheisyys, lintujen
muuttoreittien sijainti suhteessa voimaloihin, lintujen esiintymisen vuodenaikaisvaihtelu ja
meri- ja maakotkien yleisyys alueella. Myös alueen hirvieläinkannan tuho on ilmeinen ja yli
90 % metsästysseurojen metsästysalueista jää tuulivoimahankkeen alle.
Metsojen ja teerien osalta hanke aiheuttaa ko.lajien katoamisen, koska ne vaativat
soitimella ollessaan täyttä hiljaisuutta ympäristöltään. Lepakot räjähtelevät, kun ne
hyönteisiä saalistaessaan lentävät lapojen ohitse. Lavan takana ilmanpaine laskee sekunnin
murto-osassa noin 30 %, jolloin näiden pehmeärintaisten nisäkkäiden verisuonet räjähtävät
hajalle äkillisen paineenlaskun iskiessä.
Iin edustalle tehtävästä 80 voimalan Suurhiekan merituulivoimapuistosta on myös tehtävä
näkymäalueanalyysi yhdessä Yli-Olhavan ja Ollinkorven tuulivoimapuistojen kanssa.
HIASTINLAHTI JA HIASTINHAARA
Pohjois-Iissä sijaitseva Hiastinlahti kuuluu valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistaman
valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman alueeseen Hiastinlahti LVO-110233 sekä EU:n
Natura 2000-verkoston samannimiseen kohteeseen (FI 1100600). Hiastinlahti on tärkeä
linnuston pesimäalue ja muuttoaikainen levähdyskohde. Kunnostettu Hiastinhaaran
luontopolku- ja lintutornialue on lintuharrastajien suosima lintujen tarkkailukohde,
ainutlaatuinen alue, jota ei ole missään muulla Suomessa ja kuntalaisten,
mökkiläisten, ulkolaisten matkailijoiden ja muiden satunnaisten päiväkävijöiden
virkistäytymiskohde.
BASSO- JA INFRAÄÄNET
Bassomelulla tarkoitetaan kuuloaistilla kuultavia taajuuksia 20-200 hertsiä, infraäänellä
taas taajuuksia 0,1 – 20 hertsiä, joita kuuloaistilla ei voi havaita ja kantautuvat jopa
kymmenien kilometrien päähän.
Bassomelu suuntautuu vaakasuunnassa voimakkaasti poispäin lavoista, ala- ja ylätuulen
puolelle.
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Lapojen tuottaman 1.2 sekunnin välein vaihtelevan ilmanpainepulssin aiheuttama
bassomelu ei juurikaan suuntaudu voimalan juurelle eikä sivullepäin. Tämä osaltaan
selittää sitä, miksi kaikki lähiympäristön asukkaat eivät kärsi samalla tavalla
tuulivoimamelusta, joka on pahimmillaan yöaikaan.
Tuulivoimayhtiöt ja muutamat tutkijat ovat väittäneet, että infraääni ei voi aiheuttaa
terveyshaittoja, koska sitä ei voi kuulla. Näinhän voitaisiin väittää, että esim.
radioaktiivisesta radiosäteilystä ei voi olla haittaa, koska sitä emme havaitse.
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on tehnyt laajan raportin, jossa selvitettiin tuulivoimaloiden
aiheuttamaa infraäänipäästöä ja sen vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ja tulos:
tuulivoimaloiden infraäänipäästöt sairastuttavat ihmisiä.
http://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf
Lähtökohtaisesti itse tuulivoimassa ei ole vikaa, mutta tavassa, jolla tuulivoiman
lisärakentamista ajetaan liian lähelle asutusta niin koko Suomessa kuin Iissäkin. Tällä
hetkellä ei ole tarpeeksi tutkittua, puolueetonta tietoa tuulivoiman aiheuttamista lyhyt- ja
pitkäkestoisista vaikutuksista eikä melu-, varjostus- ja paineaaltojen vaikutuksista
lähialueiden ihmisten terveyteen. Tuulivoimaloiden tehon ja pyyhkäisykorkeuden
kasvaessa ja pohjoisen ilmasto-olosuhteiden takia tehdyt tutkimukset, selvitykset ja
meluohjeistukset myllymäärien kasvaessa eivät vastaa enää todellista tilannetta. Nämä
kaikki yhdessä osaltaan lisäävät tuulivoimatuotantoon kohdistuvaa pelkoa ja vastustusta.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa 2017 tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset
ihmisten terveyteen todetaan, että jatkoselvitystä tarvitaan. Parhaillaan
onkin käynnissä TEMin jatkoselvitys tuulivoiman aiheuttamista mahdollisista
äänihaitoista, joka valmistuu vuoden 2020 helmikuussa. Tutkimuksen tekevät VTT,
Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Mielestämme tämä selvitys tulee valmistua ja on otettava huomioon sekä
yhteysviranomaisen lausunnossa että osayleiskaavan valmistelussa.
Tuulivoimaloiden infraäänen leviämisen selvittäminen on tärkeää, koska oletus siitä, että
voimaloiden haitta olisi suurin välittömässä lähiympäristössä, voi olla merkittävä
virhepäätelmä. Jos suurten voimalakeskittymien infraääni leviää kauaksi, tulee tämän
merkitys väestön eli asukkaiden terveydelle selvittää.
https://syte.fi/2019/04/10/tiedote-syte-ry-aloittaa-tuulivoimaloiden-infraaanimittaukset/
MELU
Melumallinnukset tulee perustua ympäristöministeriön ohjeeseen 2/2014 ja melumalliin
tulee sisällyttää läheisten tuulivoimahankkeiden tuulivoimalat ja niiden yhteisvaikutukset.
Roottorin halkaisija on voimaloissa 200 metriä, joka on Suomen ennätys. Vaikka
tuulivoimayhtiöt vakuuttavat, että uudet voimalat ovat hiljaisia, ihan fysiikan lakien mukaan
niiden melu lisääntyy pyyhkäisykorkeuden kasvaessa ja niiden ikääntyessä.
Jos voimalat ovat haruksellisia, niin niiden paksut harukset voivat kerätä jäätä talvella ja
voimaloiden pyöriessä ja värähdellessä suurten vääntövoimien vaikutuksesta, ne voivat
tuottaa silloin ulvovaa ääntä, voimalan lapojen tuottaman melun lisäksi.
LENTOESTEVALOT
Lentoestevalot muuttavat maisemaa ja erityisesti yön ajaksi. Maisema muuttuu
teollisuusmaiseksi, vaikka maiseman arvosta on olemassa säädös :Tasavallan presidentin
asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2006/20060014
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Erityisesti maiseman muuttuminen kaatoi Helsingin merituulivoimahankkeet vuonna 2008.
YMPÄRISTÖLUPA
Nykyinen lainsäädäntö ei vaadi tuulivoimaloilta lähtökohtaisesti ympäristölupaa. Kaikilta
muilta ympäristö- ja terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavilta laitoksilta se vaaditaan.
Lainsäädäntöä on muutettava mahdollisimman pian, että ympäristölupa on aina
ehtona tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämiselle. Ja että se voidaan vaatia jo nyt
toiminnassaolevilta tuulivoimaloilta.
Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat
ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset seuraavat lupamääräysten kuten
tulipalo-, onnettomuus- ja henkilöriskejä noudattamista. Suomalaiset tuulivoimayhtiöt kuten
nyt Ilmatar Windpower Oy laittavat projektit vireille, hoitavat lupa-asiat ja viestinnän
tuulivoimapaikkakunnalla ja jossain vaiheessa sitten myyvät omistajuutensa ulkomaiselle
yhtiölle tai sijoittajalle, koska omat rahat eivät riitä viemään hanketta loppuun.
Entä mahdollisen konkurssin tai monimutkaisten sijoitusjärjestelyn jälkeen, onko enää
jäljellä muuta tahoa kuin maanomistaja, jonka velvollisuuksiin kuuluu purkukustannukset,
alueen maisemointi ja mahdollisista ympäristöhaitoista vastaaminen?
Tuulivoima-alueiden ympäristö-, turvallisuus-, onnettomuus- ja henkilöriskeissä
nimenomaan paikallinen seuranta ja valvonta on tärkeää ja sen mahdollistaa vain
ympäristölupa.
Tällä hetkellä melu- tai muiden ongelmien esiintyessä, asukkaiden on lähdettävä valittamaan
ongelmista oikeusteitse hallinto-oikeuteen ja mahdollinen jatkovalitus korkeimpaan hallintooikeuteen vaatii ensin valitusluvan, jota ei välttämättä myönnetä. Valittaminen maksaa ja
prosessit vievät vuosikausia. Tällä hetkellä myös, jos melu- ja muita ongelmia syntyy ja
paikallinen ympäristö- ja terveysviranomainen velvoittaa tuulivoimayhtiöt teettämään
mittauksia, niin ne käyttävät hyväkseen oikeutta hankkia mittauksiin omat suosikkifirmansa
ja voidaankin kysyä sen jälkeen oikeutetusti, ovatko mittaukset olleet aivan puolueettomia.
SÄHKÖN SIIRTOHINNAT
Iissä tuotettava sähkö siirretään Ruuhka-Suomen tarpeisiin ja tuotanto vaatii myös uuden
siirtolinjan rakentamisen Pohjois-Ruotsista Etelä-Suomeen. Tämän kaiken maksaa jokainen
suomalainen sähkönkäyttäjä nousevina siirtohintoina. Tällä hetkellä vuodesta 2018 sähkön
siirtohinta on noussut 60 % ja itse sähkön hinta 40 %.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid toteaa toukokuussa 2019 ilmestyneessä Talouselämä-lehdessä,
että, uusi tuulivoimarakentaminen keskittyy nyt liikaa pohjoiseen ja länteen, vaikka samalla
sähkön omavaraisuus Suomessa paranee selvästi. He toivovat, että uudet
tuulivoimalalaitokset sijoittuvat maantieteellisesti tasaisemmin. Yhtiö on pystynyt pitämään
kantaverkon siirtohinnat eurooppalaisittain kohtuullisella tasolla. Jos ja kun verkkoa
rakennetaan jatkuvasti lisää, tämä nostaa myös siirron hintatasoa, kohtuullisesti lienee
monelle ok, mutta hinnan kaksinkertaistuminen tuskin.
Mielestämme tätä asiaa ei ole otettu riittävästi yleisesti esille ja tämä mahdollisuus on
huomoitava, kun tänne Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla tuulivoimahankkeita lähes
4000 megawatin edestä.
SÄHKÖVERKKO
Sähkönsiirtovaihtoehdoissa on huomoitava myös yhteisvaikutus Yli-Olhavan
tuulivoimapuiston kanssa. Sähkönsiirron sijoittuminen ja myös tuulivoimalat on syytä
esittää sellaisella karttapohjilla ja mittakaavassa, että kiinteistönomistajat pystyvät
luotettavasti arvioimaan oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa voimaloihin ja
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sähkönsiirtoreitteihin.
HAVAINNEKUVAT
Uusissa nyt suunnitteluvaiheessa olevissa hankkeissa on vaadittava jo heti alkuun
selkeät, vääristelemättömät havainnekuvat. Havainnekuvissa voimaloiden tulee olla
oikeissa kokosuhteissa esim. puustoon ja asuin- ja lomarakennuksiin nähden. Valokuvien
paikkavalinnoissa on huomoitava luonnonympäristön arvokohteet, kylät ja asutus ja
tiemaisemat.
Nyt maanomistajat joutuvat allekirjoittamaan vuokrasopimuksensa ilman havainnekuvia ja
karttoja täysin tietämättöminä minkälaiseksi hänen vuokraamansa alue tai koko
hankehankealue muuttuu maisemakuvallisesti. Vuonna 2013 1. vaihemaakuntakaavan
tuulivoimaselvitysten havainnekuvassa Ramboll on saanut myllytorneista lähes
näkymättömiä eli havainnekuvan taso ei vastaa lähimainkaan todellisuutta
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?2495. Ilmatar Windpower Oy/Ramboll Finland
Oy on luvannut monessa tilaisuudessa, että havainnekuvat/kuvasovitteet saadaan, mutta
puuttuivat ainakin vielä 13.8. pidetyssä yleisötilaisuudessa.
TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET
Rakentaminen ei välttämättä työllistä paikallisia kuin hetkellisesti ja rajoitetusti. Merkittävin
hyöty tulee maanrakennustöistä, mikäli urakan saa paikallinen yrittäjä. Pelkästään
tuulivoimakoneistojen osuus kokonaiskustannuksista on 75 %. Koneistot tulevat
kokonaisuudessaan ulkomailta, eivätkä edistä kotimaista työllisyyttä. Itse tornien
pystyttäjät ovat yleisesti ulkomailta tulevia ammattilaisia, jotka tuovat tuloja lähinnä alueen
kaupoille ja majoitusliikkeille. Rakentamisen jälkeen tuulipuistot eivät työllistä paikallisia
kuin satunnaisesti ja voimalat hoidetaan etäohjauksella ulkomailta valmistajasta
riippumatta..
SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Iin kunta on palkittu vuonna 2015 Suomen kylämyönteisimpänä kuntana. Iin kylien
yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen ja kehittyminen huomattiin valtakunnallisesti ja
palkittiin. Mutta nyt Iin massiivinen lisätuulivoiman valmistelu ja rakentaminen ovat
herättäneet kyläläisissä voimakkaita reaktioita puolesta ja vastaan tuulivoimasta hyötyvien ja
sen vaikutuksista kärsivien välille. Onko Iin kunta todella valmis myymään ja tuhoamaan
omaa ympäristöään, jotta saadaan tuloja, mainetta ja kunniaa. Ja samalla ollaan valmiita
vaarantamaan kyläyhteisöjen ja samalla koko Iin kunnan sosiaalista yhteinäisyyttä ja
yhteistoimintaa?
4-TIEN LIITTYMÄ HANKEALUEELLE
Hankealueen lounaisimman osan tuulivoimaloille, jotka sijoittuvat rautatien länsipuolelle,
kulku on suunniteltu valtatie 4:ltä poikkeavan tien kautta. Liittymällä ja
liittymäliikenteellä on huomattava vaikutus 4-tien turvallisuuteen ja liikenteen
sujuvuuteen mm. rakennusvaiheen aikana. Liittymä aiheuttaa uutta häiriötä
liikennevirtaan ja lisää huomattavasti onnettomuusriskejä ja mahdollisesti myös
ympäristöonnettomuusriskejä valtatie 4:n säiliöautojen tiekuljetuksissa. Tiesosuudella oli
vuonna 2018 keskimäärin noin 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja siitä raskaan liikenteen
osuus on 10-15 %. Onnettomustilanteessa 4-tie suljetaan ja ohjataan kylätielle eli
Kantolantielle, joka vuosien kokemusten perusteella jonoutuu ja arkipäivän liikkumisen
sujuvuus ja turvallisuus vaarantuvat.
MUHOJOKI
Muistutamme myös, että Muhojoessa on luontainen harri eli harjuskanta.
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Harjus esiintyy viileissä, runsashappisissa, sorahiekkapohjaisissa joissa ja puroissa Itä- ja
Pohjois-Suomessa ja myös jokisuissa Perämerellä ja paikoin Selkämerellä. Muhojoki laskee
Muhosperällä Perämereen. Sukukypsät yksilöt vaeltavat talvehtimisalueiltaan kudulle jokien
matalille sorapohjaisille virtaaville paikoille.
Meriharjus on Suomessa äärimmäisen uhanalainen ja laji reagoi herkästi mm. veden
saastumiseen. Myös sorapohjaisista kutujoista on pulaa. Iin Krunnista on saatu mm.
havaintoja vastakuoriutuneista poikasista, joten lupaa tuulivoimaloille ei tule myöntää
ennenkuin Muhojoen meriharjuskanta on selvitetty ja tehty hoitosuunnitelma kannan
säilyttämiseksi. Myöskään Muhojoen vettä ei tule käyttää toiminnassa ja on turvattava, ettei
joen vesi pilaannu mm. happamalla kuormituksella, kun teitä rakennetaan ja voimaloiden
perustuksia kaivetaan.
TV- JA MATKAVIESTINPALVELUT
On varmistettava, että tv- ja matkaviestinpalvelut toimivat nyt ja tulevaisuudessa
häiriöttömästi.
METSÄSTYS, MARJASTUS JA SIENESTYS ALUEELLA ja
ONNETTOMUUSTILANTEET
Miten luonnossa liikkujien, kuten marjastajien, sienestäjien, metsästäjien, hiihtäjien ja
muiden ulkoilijoiden tulee huomioida tuulivoimalat niiden vaikutuspiirissä liikkuessaan?
Mitä suojaetäisyyttä luonnossa liikkujat voivat pitää turvallisena etäisyytenä
tuulivoimalasta? Mikä on maantie- ja metsäautotie- liikenteen nykyinen turvallinen etäisyys
tuulivoimalasta/- voimaloista, ottaen huomioon voimaloiden tämän hetkinen ja tuleva koko?
Miten varmistetaan, että lupaviranomaisilla on riittävä ammattitaito tuulivoimaloihin
liittyvien turvallisuusriskien huomioimiseksi ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi?
Minkälainen on kansalaisen oikeus- ja vakuutusturva, jos hän on liikkunut tuulivoimalan
läheisyydessä onnettomuuden sattuessa? Kenellä on korvausvastuu onnettomuustilanteissa?
Miten on varmistettu ulkomailta etänä toimivien tuulivoimaloiden valvomoiden toiminta ja
niiden oikea-aikainen reagointi vaara- ja onnettomuustilanteissa, ymmärrettävällä tavalla
annettu hälytys pelastusviranomaisille sekä viranomaisten viestiyhteydet niihin?
Miten tuulivoimalatoiminnan suunnittelussa ja jo rakennettujen voimaloiden kohdalla on
varauduttu mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta, kuten voimalassa olevien öljyjen,
rasvojen ja jäähdytysnesteiden sekä mahdollisten tulipalojen osalta?
ILMATAR II OY ja RAMBOLL FINLAND OY
Kuten Ilmatar ilmoittaa, he ovat rekisteröineet yhtiönsä paikkakunnalle eli Iihin. Tätä
menettelyä he käyttävät mainoskikkana muuallakin Suomessa. Rahoittaja on kuitenkin
ranskalainen yhtiö, eli pääosa voimaloiden sähköntuotoista saaduista tuloista menee
ulkomaille. Toki Ilmattaren omistajillekin jää hyvä siivu, jos hanke toteutuisi.
Ramboll Finland Oy toimii Ollinkorven tuulivoimahankkeessa kaavoitus- ja YVAkonsulttina. Sekä Ilmattaren että Rambolin edustajat istuvat SuomenTuulivoimayhdistys
ry:n hallituksessa, jonka tehtävänä on jakaa tietoa ja tukea tuulivoimarakentamista
Suomessa.
Mielestämme tässä on selkeä eturistiriita, koska mahdollisten haittojen ja selvitysten
tutkiminen ja todistustaakka jää meille paikallisille ihmisille, joka on jo ajallisesti ja
rahallisesti asukkaille aivan kohtuuton vaatimus.
Kaikkien selvitysten osalta on huomioitava, että samat yhtiöt tai tekijät ( Ramboll
Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group, Pöyry Oyj ), jotka tekevät
Ympäristöministeriölle sekä maakuntakaavaan tai osayleiskaavaan selvityksiä, tekevät
myös selvityksiä tuulivoimayhtiöille.

7.
POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA ja IIN KUNNAN STRATEGINEN
KAAVA
Maakuntakaava on yleispiirteinen alueiden käyttösuunnitelma, joka on tavoitteellinen,
mutta josta voidaan perustellusti myös poiketa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja
viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.
Nyt tuuli ja tuotto halutaan maksimoida ja kehitetään ja rakennetaan yhä vain
korkeampia ja tehokkaampia ja useampia myllyjä hankealueille. Tätä suuntausta
maakuntakaavan tuulivoimaselvityksissä ja tarkasteluissa ei ole vuonna 2013 huomioitu ja
siksi on tehtävä uusi maakunnallinen tuulivoimaselvitys mahdollisimman pian.
Myös Iin kunnan startegisen kaavan käsittely on alkanut ja tullee käsittelyyn vuonna 2020
ja myös tämä tulee huomioida ennen Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan
käsittelyä ja hyväksymistä.

Näillä perusteilla esitämme, että vain vaihtoehto 0 toteutetaan.
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