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Taina Törmikoski avasi kokouksen ja toimii puheenjohtajana. Rambollilta Johanna Korkiakoski kirjaa muistion.
Todetaan, että Ilmatar (hankkeesta vastaava) on mukana alkupuheenvuorojen
ja esitysten ajan, mutta poistuu ennen viranomaispuheenvuoroja.
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Iin kunnan puheenvuoro

Heini Ervasti totesi, että Ollinkorven kaavaehdotus on valmistunut. Kaavaehdotuksessa huomioitu hanke (10 voimalaa) on huomattavasti pienempi kuin kaavaluonnoksessa esitetty 42 voimalan hanke. Kunnan näkökulmasta on tärkeää,
että eri osapuolten näkemykset on huomioitu hankkeen suunnittelussa.
Mari Kuukasjärvi liittyi kokoukseen klo 9.21.
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Hankesuunnittelutilanne

Noora Jaakamo avasi hankevastaavan puolesta hankkeen taustaa. Kaavaluonnoksesta, joka sisälsi 42 voimalapaikkaa, saatiin runsaasti palautetta. Saadun
palautteen perusteella hanketta on supistettu merkittävästi ja kaavaehdotus sisältää näin ollen 10 voimalaa. Vaihtoehtoon on vaikuttanut selkeästi myös maakuntakaavan ohjausvaikutus, joka tällä hetkellä mahdollistaa 10 voimalan sijoittamisen alueelle (4 voimalaa tv-alueelle ja 6 tv-alueen ulkopuolelle). Ollinkorven
hanke on 10 voimalan kokonaisuutena vielä taloudellisesti kannattava eteenpäin
vietäväksi.
Jussi Mäkinen lisäsi, että Ilmatar on halukas viemään hanketta eteenpäin voimassa olevan maakuntakaavan mahdollisuuksien mukaan ennen Tuuli-hankkeen
päättymistä tai maakuntakaavan uudistumista ja sitä kautta uusien tuulivoimaalueiden kaavaan osoittamista ja voimaantuloa.
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Alustava ehdotusaineisto ja vastineet

Pirjo Pellikka kävi läpi alustavat vastineet YVA:n perusteltuun päätelmään ja kaavan valmisteluaineistosta
saatuun palautteeseen. Palaute keskittyi muutamaan pääteemaan eli hankkeen laajuuteen ja maakuntakaavan mukaisuuteen, maisemaan, muuttolinnustoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Pirjo Pellikka jatkoi ja esitteli kaavaehdotuksen nostaen esille kaavaluonnoksen jälkeen
tehdyt muutokset. Johanna Korkiakoski esitteli selvitysten (melu, välke, maisema) sekä vaikutusten arviointien tuloksia ja Hanna Valolahti esitteli luontovaikutusten arvioinnin tuloksia.
Taina Törmikoski totesi, että esitysmateriaali oli kattava, ja että esityksen perusteella sai hyvän käsityksen vastineiden sisällöstä ja siitä, miten kaavaehdotuksella on vastattu saatuun palautteeseen.
Hankkeesta vastaavalle ei tullut kysymyksiä tässä vaiheessa. Ilmattaren edustajat poistuvat klo 10.47
kokouksesta. Myös Rauno Malinen poistui kokouksesta.
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Viranomaisten puheenvuorot

Erika Kylmänen (Pohjois-Pohjanmaan liitto) kiitti kattavasta esittelystä ja pyysi, että esitys lisättäisiin
muistion liitteeksi. Muuttolinnustoon liittyvät kartat eivät olleet ennakkomateriaalissa. Hankkeelle on löytynyt aiemmissa viranomaisten työneuvotteluissa 10 tuulivoimalan ratkaisu, joka tukeutuu maakuntakaavaan ja poikkeama maakuntakaavasta on hyväksyttävä. Muut maakuntakaavassa osoitetut toiminnot eivät vaarannu. Erika Kylmänen totesi, että vaikutukset maakuntakaavaan on arvioitu riittävällä tasolla ja
aiemmin esiin nostetut asiat on huomioitu kaavaehdotuksessa. Erika Kylmänen esitti muutamia tarkennuksia kaavaselostukseen. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta on hyväksytty 15.2.2021 ja se korvaa
aiemmat ilmasto- ja energiastrategiat. Ollinkorven tuulivoimapuiston kaavaselostuksessa olisi hyvä mainita, että maakuntakaavan uudistamistyö käynnistyy loppuvuodesta 2021 ja yhtenä teemana tarkastellaan maakunnan tuulivoimaa kokonaisuutena. Uudessa maakuntakaavassa hyödynnetään TUULI-hankkeen tuloksia. Tuuli-hankkeen yhteydessä tehdään myös susireviiriselvitys. Erika Kylmänen nosti sähkönsiirron osalta esille, että kaavassa/arvioinnissa on esitetty vaihtoehtoisena myös 400 kV voimalinja, vaikka
10 voimalan hankkeen sähkönsiirrolle riittäisi 110 kV voimalinja. Oletettavasti hankkeessa näin ollen varaudutaan mahdolliseen jatkokehittämiseen.
Mari Kuukasjärvellä (Pohjois-Pohjanmaan liitto) ei lisättävää edellä esitettyyn.
Sari Pulkka (Pohjois-Pohjanmaan liitto) tiedusteli hankkeeseen liittyviä paikkatietoja (suunnittelualue, voimalapaikat, sähkönsiirto). Pirjo Pellikka lupasi, että Rambollilta toimitetaan pyydetyt tiedot.
Mika Sarkkinen (Pohjois-Pohjanmaan museo) totesi, ettei suunnittelualueelle sijoitu muinaisjäännöksiä,
joten niiltä osin ei kommentoitavaa. Sähkönsiirron reitillä Fingridin nykyisen voimajohdon alla on muinaisjäännösalue, jonka kohdalla voimajohtoaukea tulee levenemään.
Anita Yli-Suutarila (Pohjois-Pohjanmaan museo) kiitti palautteen huomioimisesta kaavaehdotuksessa.
Maisemavaikutusten havainnollistaminen on riittävää ja tärkeää, sillä sen avulla paikalliset saavat käsityksen hankkeen mahdollisista vaikutuksista.
Tuukka Pahtamaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) totesi, että perusteltu päätelmä on otettu hyvin huomioon. Kaavaehdotuksen mukaista hanketta voidaan pitää maakuntakaavan mukaisena. Muuttolinnuston
osalta hankkeen vaikutuksia voidaan pitää hyväksymiskelpoisena. Hankkeesta aiheutuu yhteisvaikutuksia, mutta ne ovat hyväksyttäviä. Suoarvoalueiden osalta vaikutukset ovat pienentyneet monelta osin
hankkeen sijoittuessa etäämmälle. Myös maisemavaikutukset ovat pienentyneet ja ovat täten hyväksyttäviä. Sähkönsiirron vaikutusten arviointia voisi tarkentaa muutaman suokohteen (mm. Pikku Hankosuo,
Alasiliänsuo, Mustalamminsuon länsipuoli) kohdalla: perustellussa päätelmässä edellytettiin vaihtoehtoisten reittien selvittämistä näillä kohdin. Sähkönsiirron vaikutusten arviointi luonnonsuojeluun puuttuu
vielä. Kaavaselostuksen sivulla 51 on esitetty Yli-Olhavan hanke laajemmassa koossa kuin mihin hyväksytyssä kaavassa päädyttiin. Lisäksi Tuukka Pahtamaa otti esille, onko sähkönsiirron vaikutukset 400 kV
voimajohdon osalta pystytty riittävästi arvioimaan. Mikäli 400 kV voimajohdolle nähdään tulevaisuudessa
todellinen tarve, tulee perustellun päätelmän ajantasaisuus tarkistaa, sillä 400 kV voimajohto itsessään
voi jo edellyttää YVA-menettelyä. Erika Kylmänen huomautti, että tarkkakartoilta voi nähdä sähkönsiirron
tarkemman sijoittumisen myös suhteessa luo-kohteisiin (tarkkakartat s. 10–11).

2/3

Touko Linjamalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ei ollut lisättävää edellisiin kommentteihin. Kaavakarttaan on tehty merkintöihin ja määräyksiin tarkennuksia. Maakuntakaavassa osoitetut muut toiminnot
on huomioitu vaikutusten arvioinnissa riittävällä tasolla. Oulu–Kemi rataosan laajentamistarpeet on huomioitu.
Taina Törmikoski totesi, että Ollinkorven hankkeen eteen on tehty paljon töitä ja hankkeen kaavaehdotus
on valmistunut. Saatujen aineistojen ja tässä kokouksessa käytyjen keskustelujen perusteella hankkeen
voidaan todeta olevan hyväksyttävä ja kaavaehdotus voidaan asettaa nähtäville. Todettakoon, että hankkeen esittely- ja ennakkoaineistot sekä esitykset olivat kattavia ja hyviä. Kaavaratkaisu on hyväksyttävissä ja kaavaehdotus voidaan viedä nähtäville.
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Jatkotoimenpiteet

Hankkeen aikataulun osalta Heini Ervasti kertoi, että kaavaehdotuksen esittely kunnanhallitukselle on
20.9. ja päätöksenteko menee lokakuun ensimmäiseen kokoukseen (4.10.). Heini Ervasti siirtyy toisiin
tehtäviin ja hänen tehtäviään jatkaa Iin kunnassa Elina Nissinnen. Tästä henkilövaihdoksesta johtuen
hankkeen esittely kunnanhallitukselle hieman viivästyi suunnitellusta.
Taina Törmikoski totesi, ettei jatkoneuvottelulle nähdä tarvetta, mutta luonnollisesti lausunnot pyydetään
kaavaehdotuksesta.
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Muut asiat

Ei muita asioita.
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Kokouksen päättäminen

Taina Törmikoski kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.07.
Kokouksen muistio toimitetaan osallistujille. Liitteenä Rambollin esitys.
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