
LAUSUNTOPYYNTÖ  

Vasaman  tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arvioinnin  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.  

Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta päätti kokouksessa 10.5.2022 § 3 asettaa Vasaman 

tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma-

aineiston MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 18.5.2022.-18.7.2022 väliseksi ajaksi. 

Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan 

käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

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

ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).  

Hankkeesta vastaava on toimittanut Ylivieskan kaupungille suunnitelman siitä, miten hankkeen 

ympäristövaikutukset arvioidaan (MRA 30a §). Suunnitelma on liitetty osaksi kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaa (MRL 63 §, MRA 30a §). 

Ylivieskan kaupunki antaa teille mahdollisuuden toimittaa lausuntonne korvauksetta asiakirjoista 

18.7.2022 mennessä sähköisesti osoitteella riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi tai postitse osoitteella 

Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska. Lausunnon otsikoksi: 

Vasaman tuulivoima. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma-aineisto on julkisesti 

nähtävillä:  

• Ylivieskan kaupunki, Kaupungintalo, maakäyttöyksikkö ja kaupunginkirjasto, 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 

 

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 (MRA 30a §). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten 

arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun 

määräajan päättymisestä internetsivuilla: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA. 

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 

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


Lisätietoja:  

• Kaavoituksesta vastaava 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 

 

• 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 

 

• YVA- ja kaavakonsultti Alusta Consulting Oy: 

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

 

Lausuntopyynnöt toimitettu: 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Fingrid Oyj 

• Haapaveden kaupunki 

• Jokilaaksojen pelastuslaitos 

• Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom 

• Luonnonvarakeskus Luke 

• Nivalan kaupunki 

• Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaa 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Oulun hätäkeskus 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Pohjois-Pohjanmaan museo 

• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

• Puolustusvoimat, 3. logistiikkarykmentti 

• Suomen Erillisverkot 

• Traficom 

• Väylävirasto 

• Ylivieskan kaupunki, hallintokunnat 
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Muut tahot: 
 

 

• Cinia Group Oy 

• Digita Networks Oy 

• DNA Oy 

• Elenia Oyj 

• Elisa Oyj 

• Edzcom Oy (ent. Ukkoverkot) 

• Finavia Oyj 

• Finkivi Oy 

• Härrfors-Nät-Verkko Oy Ab (vekkopalvelu) 

• Oy Härrfors Ab (Lämpöosasto) 

• Ilmatieteenlaitos 

• Jokilaakson kelkkailijat 

• Kantokylän Maa- ja Kotitalousseura 

• Kantokylän metsästysseura 

• MTK Pohjois-Suomi ry 

• Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry 

• Neova 

• Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 

• Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen 
yhdistys ry 

• Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry 

• Rauduskylän metsästysseura 

• Rauduskylän kyläyhdistys 

• Riistakeskus, Oulu 

• Sarjakylä-Erkkilän kyläyhdistys 

• Sarjakylä-Erkkilän Kehitysosuuskunta 

• Suomen luonnonsuojeluliiton, 
Kalajokilaakson yhdistys ry 

• Suomen metsäkeskus, Pohjoinen 
palvelualue 

• Vasaman metsätien tiekunta 

• Vesikolmio 

• Vähä-Pylväs metsästysseura 

• Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys 

• Ylivieskan riistanhoitoyhdistys 

• Ylivieskan vesiosuuskunta 

• Ylivieskan yrittäjät ry 

 

 


