YVA-KUULUTUS
HAILUODON LIIKENNEYHTEYSHANKE sijoittuu Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon
Santosen väliselle alueelle. Oulunsalon ja Hailuodon välistä kulkuyhteyttä suunnitellaan
kehitettäväksi joko lauttaliikenteen palvelutasoa parantamalla tai korvaamalla lauttayhteys
kiinteällä pengertie- ja siltayhteydellä. Ympäristövaikutuksen arviointimenettelyssä on arvioitu
seuraavia vaihtoehtoja:
VE 0:
VE 0+:
VE 1:

Lauttayhteys (vertailuvaihtoehto), nykyinen palvelutaso
Lauttayhteys, palvelutason kehittäminen
Kiinteä yhteys, pengertie ja sillat

OULUNSALO-HAILUOTO-TUULIPUISTOHANKE sijoittuu Oulunsalon ja Hailuodon
väliselle merialueelle, johon sijoitettaisiin vaihtoehdosta riippuen 43-75 voimalaa. Yksittäisen
tuulivoimalan teho olisi noin 3 megawattia, napakorkeus noin 100 metriä ja roottorin
halkaisija noin 100 metriä. Arvioidut vaihtoehdot ovat:
VE0:
VE1:
VE2:

VE3:

Hanketta ei toteuteta.
Hankealueelle rakennetaan noin 75 tuulivoimalaa, joista osa kiinteän
tieyhteyden viereen.
Alueelle rakennetaan 62 tuulivoimalaa (VE2a) tai 46 tuulivoimalaa (VE2b).
Vaihtoehto VE2a toteutuu kiinteän liikenneyhteyden toteutuessa Oulunsalon ja
Hailuodon välille.
Alueelle rakennetaan 48 tuulivoimalaa (VE3a) tai 43 tuulivoimalaa (VE3b).
Vaihtoehto VE3a toteutuu kiinteän liikenneyhteyden toteutuessa Oulunsalon ja
Hailuodon välille.

ARVIOINTISELOSTUKSET NÄHTÄVILLÄ
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaiset ympäristövaikutusten
arviointiselostukset (YVA-loppuraportit) ovat nähtävillä 8.4.-7.6.2010 välisen ajan
Oulunsalon, Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Oulun, Haukiputaan ja Siikajoen
kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa
www.ymparisto.fi/ppo/yva > Ennen vuotta 2010 vireille tulleet YVA-hankkeet.
YLEISÖTILAISUUDET
Hankkeita ja arviointiselostuksia koskevat yhteiset yleisötilaisuudet järjestetään
maanantaina 12.4.2010 Hailuodon koululla (Luovontie 61) klo 18-20
tiistaina 13.4.2010 Oulunsalon kunnantalon valtuustosalissa (Kauppiaantie 5) klo
18-20
Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita
kuulemaan ja keskustelemaan.

MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksista.
Arviointiselostuksista voi esittää kannanottoja toimittamalla ne kirjallisena 7.6.2010
mennessä mieluiten sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai
postin välityksellä osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
PL 86, 90101 Oulu. Huom! Tuulipuistohankkeen YVA-selostuksesta on ollut saatavissa
internetissä versio, jota sittemmin on korjattu. Lausunnon tulee koskea maaliskuussa 2010
päivättyä YVA-selostusta.
Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksista 9.8.2010 mennessä, jonka
jälkeen lausunnot ovat nähtävillä arviointimenettelyn ajan em. kuntien kunnanvirastoissa ja
pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.
Lausunnot sisältävät yhteenvedon arviointiselostuksesta annetuista lausunnoista ja
mielipiteistä.
HAILUODON LIIKENNEYHTEYS -hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista
vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue (ennen
vuotta 2010 Tiehallinto, Oulun tiepiiri), Risto Leppänen, p. 040 549 2735. Konsulttina YVA:n
laadinnassa on toiminut Destia Oy.
OULUNSALO-HAILUOTO-TUULIPUISTO -hankkeesta ja ympäristövaikutusten
arvioinnista vastaavat Metsähallitus Laatumaa, Erkki Kunnari p. 0205 64100; Oulun Seudun
Sähkö, Risto Kantola 08 310 1500 ja Lumituuli Oy, Sampsa Hario, p. 040 585 8483.
Konsulttina YVA:n laadinnassa on toiminut WSP Environmental Oy.
Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa toimii
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, yhteyshenkilöinä Hailuodon liikenneyhteys -hankkeessa Tuukka Pahtamaa, p.
040 724 4385 ja Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto -hankkeessa Heli Harjula, p. 040 821 6223,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

