
KUULUTUS  

Vasaman  tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille ja aineisto nähtäville.  

Semecon Oy suunnittelee Ylivieskan kaupungin Vasaman alueelle enintään 18 tuulivoimalasta muodostuvaa 

tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. 

Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Uusnivalan 

sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoa ei rakenneta.  

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja 

rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen 

perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen 

ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).  

Ylivieskan kaupungin tekninen lautakunta päätti kokouksessa 10.5.2022 § 3 asettaa Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman sekä YVA-suunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma-aineisto on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 

18.5.2022-18.7.2022 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:  

• Ylivieskan kaupunki, Kaupungintalo, maakäyttöyksikkö (18.5.-27.6.2022) ja kaupunginkirjasto 

(18.5.-18.7.), Kyöstintie 4 

• Ylivieskan kaupunki: www. ylivieska.fi/vasaman-tuulipuiston-osayleiskaava/ 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90101 Oulu 

• Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA 

• Nivalan kaupunki, kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala 

• Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1 (kaupungintalo), 86601 Haapavesi 

 

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 

ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 18.7.2022 

mennessä sähköisesti osoitteella riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan 

kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestetään 

yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 2.6.2022 klo 17.00. Tilaisuus järjestetään Ylivieskan 

kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet ja 

osallistumislinkki hankkeen internetsivuilla: 

• Ylivieskan kaupunki: www. ylivieska.fi/vasaman-tuulipuiston-osayleiskaava/ 

• Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA 

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle 

Ylivieskan kaupunki toimittaa nähtävilläoloaikana saapuneet mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa 

mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta hankkeesta 

vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on 

nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä 

internetsivuilla: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa.  

  

http://www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA
mailto:riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi


Lisätietoja:  

• Kaavoittaja Ylivieskan kaupunki: 

o Kaupunginarkkitehti, Risto Suikkari p. 044 4294 232, e-mail: risto.suikkari@ylivieska.fi 

o Kaavasuunnittelija, Riitta Konu-Vierimaa p. 044 4294 233, email: riitta.konu-

vierimaa@ylivieska.fi 

o Kaavoitusinsinööri, Esa Taka-Eilola p. 044 4294 370, email: esa.taka-eilola@ylivieska.fi 

 

• YVA- ja kaavakonsultti Alusta Consulting Oy: 

o Lauri Solin DI, p. 044 704 6281, email: lauri.solin@alustaconsulting.fi 

 

• Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus: 

o Ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori, p. 029 503 8022, saara-kaisa.konttori@ely-

keskus.fi  

o Ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, p. 029 503 8018, heli.kinnunen@ely-keskus.fi 

 

• Hankkeesta vastaava Semecon Oy  

o Toimitusjohtaja, Olli Malkamäki, p. 040 198 0745, email. olli.malkamaki@semecon.fi 

o Projektipäällikkö, Joni Heinonen, p. 040 198 0794, email. joni.heinonen@semecon.fi 

o Projektipäällikkö, Tomi Heinonen, p. 050 432 7568, email. tomi.heinonen@semecon.fi 
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