
Vuorimäen tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo

Iisalmen Vuorimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä ajalla

14.3.–13.4.2022.

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 § 302 käynnistää oikeusvaikutteisen

osayleiskaavan laatimisen Vuorimäen alueelle. Iisalmen kaupunginhallitus päätti

28.2.2022 § 41 asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä

hanketoimijan laatiman ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville

kuulemista varten.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana

oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan

mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden

alueella.

Ympäristövaikutusten arviointihanke laaditaan siten, että ABO Wind Oy suunnittelee

rakennettavaksi enintään 27 tuulivoimalaa korkeudeltaan enintään 300 metriä

Vuorimäen alueelle, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Iisalmen keskustasta lounaaseen

rajautuen länsi- ja eteläpuolella Pielaveden ja luoteispuolella Kiuruveden kuntarajaan.

Tuulivoimalan yksikköteho on arviolta 6–10 MW. Koko tuulivoimahankkeen

kokonaisteho on noin 160–270 MW. Voimaloiden määrä ja sijainti tarkentuvat

suunnittelun ja vaikutusten arviointien edetessä. Tuulivoimaloiden alue on liitettävissä

Savon Voima Verkko Oy:n omistamaan Iisalmi–Kiuruvesi 110 kV voimajohtoon.

Lisätietoja on hanketoimijan verkkosivuilla

www.abo-wind.com/fi/toiminta/tuulivoimakehitys/projektit/vuorimaeki.html.

http://www.abo-wind.com/fi/toiminta/tuulivoimakehitys/projektit/vuorimaeki.html


Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista

ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa

kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017)

mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen

osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että

hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Kuulutus ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä

ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä ajalla 14.3.–

13.4.2022 Iisalmen kaupungin ilmoitustaululla www.iisalmi.fi/kuulutukset ja kaavan

verkkosivuilla www.iisalmi.fi/vuorimäki sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla

osoitteessa www.ymparisto.fi/vuorimakiYVA.

Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten

arviointisuunnitelma ovat luettavissa Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs)

arkisin klo 8–15.30, Pielaveden kunnanvirastolla, Puustellintie 18, ma 8–15.30, ti–pe 9–

14.30 ja Kiuruveden kaupungintalolla, Harjukatu 2, ma–to 8–15.45, pe 8–15.

Asiakirjoihin voi nähtävilläolon aikana jättää kannanottoja ja lausuntoja. Asiakirjoja

koskevat kannanotot ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 13.4.2022 mennessä

Iisalmen kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai

sähköpostitse kirjaamo(at)iisalmi.fi.

Yleisötilaisuus järjestetään Iisalmen kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa

(Kirkkopuistonkatu 9) tiistaina 5.4.2022 klo 17–19.

Tilaisuuden osalta noudatetaan ajankohtana voimassa olevia Aluehallintoviraston

kokoontumisohjeita. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus, jonka linkki

julkaistaan kunnan ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla lähempänä tilaisuutta.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Savon ELY-keskuksen

http://www.iisalmi.fi/kuulutukset
http://www.iisalmi.fi/vuorim%C3%A4ki
http://www.ymparisto.fi/vuorimakiYVA
mailto:kirjaamo@iisalmi.fi


lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään

kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun

määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis-

ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.

Lisätietoja kaavoituksesta antaa Iisalmen kaupunki, kaavoituspäällikkö Sari Niemi,

p. 040 8304 366, sari.niemi(at)iisalmi.fi.

Lisätietoja YVA-menettelystä antaa Pohjois-Savon ELY-keskus, YVA-

yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Laura Puoskari, p. 0295 016 408,

laura.puoskari(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja hankkeesta antavat hankevastaava Abo Wind Oy, projektijohtaja Pasi

Toivanen, p. 050 3017 658, pasi.toivanen(at)abo-wind.fi ja YVA-konsultti FCG Finnish

Consulting Group Oy, johtava asiantuntija Kylli Eensalu, p. 0400 973 449,

kylli.eensalu(at)fcg.fi.

Iisalmessa 11.3.2022
Kaupunginhallitus
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