
 

 

 

 

 

  

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ  

Murtomäki 2 – tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen liitetty 
ympäristövaikutusten arviointiselostus 

YIT Suomi Oy suunnittelee noin 2 270 hehtaarin laajuista tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Murtomäen alueelle. Tavoit-
teena on mahdollistaa enintään 17 kokonaiskorkeudeltaan enintään 280 metriä korkean tuulivoimalan rakentaminen. 
Lisäksi alueelle suunnitellaan pinta-alaltaan noin 140 hehtaarin kokoista aurinkovoima-aluetta. Tuulipuisto ja aurin-
kovoimalat liitetään kantaverkkoon joko rakentamalla kaava-alueen rajalta noin 1–2 km pitkä maakaapeli pohjoiseen 
Elenian 110 kV voimajohtoon tai rakentamalla noin 25–30 km pituinen 110 tai 400 kV voimajohto Fingridin Haapa-
järven Pysäysperän sähköasemalle. 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laaditaan Maan-
käyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen pe-
rusteena. Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi YIT Suomi Oy:n Murtomäki 2 -tuulivoimahankkeen kaavoitusaloit-
teen kokouksessaan 12.4.2021 § 93. Kaavoituksen vireilletulosta päätettiin Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 
19.4.2021 § 19.  

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

Pyhäjärven kaupungin tekninen lautakunta päätti 17.1.2023 § 8 asettaa Murtomäki 2 tuulivoimapuiston osayleiskaa-
van valmisteluvaiheen aineiston (osayleiskaavaluonnoksen) liitteineen MRL 62 §:n, YVAL 20 §:n ja MRA 30 §:n 
mukaisesti nähtäville 1.2 – 29.3.2023 väliseksi ajaksi. 

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto, johon ympäristövaikutusten arviointiselostus on liitetty, on 
nähtävillä kuulemista varten 1.2 – 29.3.2023 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:  

• Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla ja kirjastoissa  

• Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla os: https://pyhajarvi.fi/fi/murtomäki-2-tuulivoiman-osayleiskaava   

• Ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/murtomaki2tuulivoimayva 

Viranomaislausunnot pyydetään osana kaavan vuorovaikutusmenettelyä (MRA 30a §). Pyhäjärven kaupunki an-
taa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne korvauksetta asiakirjasta. Lausunnot tulee toimittaa 29.3.2023 
mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen: Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 
26, 86800 Pyhäsalmi. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Pyhäjär-
ven kaupunki toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet ja lausunnot huomioon 
antaessaan perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä annetaan 
hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun 
määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä tulee olemaan saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ym-
paristo.fi/murtomaki2tuulivoimayva . 
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Kaavoittaja ja menettelyvastaava: 
 
Pyhäjärven kaupunki 
Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi 
Sami Laukkanen 
Tekninen johtaja 
p. 044 4457 684 
sami.laukkanen@pyhajarvi.fi 
 

Konsultti: 
 
Ramboll Finland Oy 
Kiviharjunlenkki 1 A, 90220 Oulu 
 
Kaava-asiakirjat: 
Iris Broman 
p. 040 8406022 
iris.broman@ramboll.fi 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely: 
Johanna Korkiakoski 
p. 040 8673936 
johanna.korkiakoski@ramboll.fi 
 

Yhteysviranomainen: 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus 
Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö 
Veteraanikatu 1 / PL 86, 90101 Oulu 
Minna Takalo 
Ylitarkastaja, YVA-päällikkö 
p. 050 5934824, vaihde 0295 038134  
minna.takalo@ely-keskus.fi 
 
Hankevastaava: 
 
YIT Suomi Oy 
Panuntie 11, PL 36, 00620 Helsinki 
Jarno Hautamäki 
Projektipäällikkö 
p. 040 8690985 
jarno.hautamaki@yit.fi 
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