
    
          

      
  
 

 
 

 

KUULUTUS 

Itämäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos ja ympäristövaikutusten  arviointiselostus nähtäville 

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin länsiosaan, Itä-
mäen alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista ja hanke-
alue kattaa noin 4000 hehtaarin laajuisen pinta-alan. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 
enintään 300 metriä. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja kolmesta tarkasteltavasta 
vaihtoehtoisesta sähkönsiirtoreitistä tuulipuiston ja Haapajärven Pysäysperän sähköaseman välisellä 
reitillä. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään valtakunnan-
verkkoon vuonna 2022 valmistuvan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta.  Tarkasteltavana 
on kaksi hankevaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja niin kutsuttu VE 0, eli hankkeen toteuttamatta jättäminen.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Koko hankkeen ympä-
ristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Tuulivoimahanke kokonaisuutena edellyt-
tää YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Osayleiskaava laaditaan maan-
käyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myön-
tämisen perusteena. 

Pyhäjärven kaupungin tekninen lautakunta päätti 18.5.2021 § 45 asettaa Itämäen tuulivoimapuis-
ton osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja osayleiskaavan luonnoksen MRL 62 §:n, YVAL 20 
§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 1.6.2022-15.7.2022 väliseksi ajaksi 

Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan 
YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövai-
kutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §). 

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto ja YVA-selostus ovat nähtävillä kuulemista varten 1.6.-
15.7.2022 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla: 

 

- Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien viralliset ilmoitustaulut ja kirjastot 

- Pyhäjärven kaupunki: kunnan verkkosivuilla https://pyhajarvi.fi/fi/itämäen-tuulivoiman-osayleis-
kaava 

- Ympäristöhallinnon www-sivut www.ymparisto.fi/itamakituulivoimapuistoYVA  

 

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 
20.6.2022 klo 17. Tilaisuus järjestetään niin, että sitä on mahdollista seurata suorana lähetyksenä 
etäyhteydellä tai osallistuen paikan päällä Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuuden 
seuraamislinkki tulee saataville kunnan verkkosivuille https://pyhajarvi.fi/fi/itämäen-tuulivoiman-
osayleiskaava sekä hankkeen YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle www.ymparisto.fi/itamaki-
tuulivoimapuistoYVA .  

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen kaavoituksen projektipäällikkö Ville Ahvikolle sähkö-
postiosoitteeseen ville.ahvikko@fcg.fi .   
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Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 
15.7.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Py-
häjärven kaupunki, Ollintie 26 86800 Pyhäsalmi  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, 
jolle Pyhäjärven kaupunki toimittaa mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon an-
taessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäris-
tövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausun-
non antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtä-
villä verkkosivuilla www.ymparisto.fi/itamakituulivoimapuistoYVA . 

 

Lisätietoja antavat: 

- Kaavoituksesta vastaava: Pyhäjärven kaupunki, tekninen johtaja Sami Laukkanen, puh: 044 
4457 684, sami.laukkanen@pyhajarvi.fi  
 

- Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Pirkko-Liisa Kantola, 0295 
038 340, liisa.kantola@ely-keskus.fi ja pirkko-liisa.kantola@ely-keskus.fi  
 

- Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy  
Kaava-asiakirjat: projektijohtaja Ville Ahvikko, puh: 050 572 0520, ville.ahvikko@fcg.fi ja  
Ympäristövaikutusten arviointimenettely: projektipäällikkö Marja Nuottajärvi, 041 7302454, 
marja.nuottajarvi@fcg.fi  
 

- Hankkeesta vastaava: Neoen Renewables Finland Oy, hankekehityspäällikkö Maija-Leena Oino-
nen, puh: 050 516 6941, maija-leena.oinonen@neoen.com 

 

 

 
Pyhäjärvellä 24.5.2022 
 
Sami Laukkanen 
tekninen johtaja 
puh. 044 4457 684 
e-mail: sami.laukkanen@pyhajarvi.fi 
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