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OLLINKORVEN TUULIVOIMA-ALUE 
 

Korona-aika on vahvistanut ihmisten yhteyttä puhtaaseen ja koskemattomaan luontoon. 
Luonnossa liikkuminen sekä luonnon ja luontokohteiden arvostus on lisääntynyt. Mahdollisuutta 
saada hyvinvointia ja terveyttä asuinpaikkamme luonnosta tulisi vaalia. Päätökset, joita nyt teh-
dään, ovat lopullisia ja vahingot peruuttamattomia. Tuulivoimaloista saatavilla kiinteistöverotu-
loilla ei luontoon kohdistuvia tuhoja voida korvata eikä ihmisten hyvinvointia taata. 

Tämä kooste osoittaa suunnan, mihin tuulivoimatuotannolla halutaan edetä Iin kunnassa. Virka-
miesten kuin kunnanvaltuutettujen on huolehdittava nyt hyvinvointiamme ja elinvoimaamme tu-
kevasta turvallisesta ympäristöstä eikä eriarvoistaa ja viedä meiltä kuntalaisilta yhtäläinen oi-
keus omaisuuden suojaan ja terveelliseen ympäristöön. Suomessa tulisikin saada nyt pikaisesti 
voimaan nykyistä tiukemmat säännökset ja ohjeet tuulivoimaloiden ympäristön asukkaiden, 
luonnon ja maiseman huomioon ottamisesta. 

Nyt on aika esittää mielipiteemme, jotta Ollinkorven kaava ei etenisi. Ollinkorven tuulipuis-
tohankkeen osayleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä kuulemista varten 17.1.-12.3.2021 
väliseksi ajaksi ja valmisteluaineisto kokonaisuudessaan löytyy Iin kunnan nettisivuilta virallisista 
ilmoituksista. Kannustamme ottamaan kantaa ja esittämään mahdolliset huolenne kaavan lähtö-
kohdista ja sisällöstä. Myös osallistumis- ja arviointiselostuksen riittävyydestä voi antaa palautet-
ta.  Mielipide voi olla, että vastustan Ollinkorven tuulipuistohanketta ja kannatan vain 0-
vaihtoehtoa, jolloin Ollinkorven alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverk-
koon ei toteuteta. 
 
Kirjalliset mielipiteet ja kannanotot on toimitettava kuntaan 12.3.2021 mennessä joko 
osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostitse kirjaamo@ii.fi. 
  
Monessa kunnassa on saatu asukkaiden aktiivisuudella estettyä tuulipuistojen rakentaminen. 
Viimeksi kuluvan vuoden alussa Akaan kaupunginhallitus kuuli kunnan asukkaita eikä hyväksy-
nyt luvituksessa olleita tuulivoimaloita. Ollaan mekin aktiivisia ja tuodaan äänemme kuuluville. 
 
PS: Netissä on auki adressi Ei enää lisätuulivoimaa Iihin, käy sinäkin allekirjoittamassa. 
 
 

LATUTILANNE POHJOIS-IISSÄ   
 
PIKKUSAARTEN 5 km perinteinen tasamaan kylälatu on avattu. Ladulle pääsee Hiastinhaaran 
luontopolkualueen P-alueelta Navettarannasta. Latu löytyy vasemmalta saaren päästä Hieta-
saaren puolelta. Kyläyhdistys kiittää Mähösen Tarmoa, kun hän talkootyönä huoltaa kylälatuam-
me aina, kun muilta kiireiltään ehtii, kelkka on kunnossa ja säät sallivat. 
Muistutamme myös, että P-alueelle vievällä Hiastinkujalla ei ole talvi-
kunnossapitoa vaan senkin auraus hoidetaan yksityisesti talkootyönä. 
 
POHJOIS-IIN KOULUN valaistu KUNTOLATU ja AURINKOLATU- 
Rantakestilä-Aallonmurtaja-Patakarin lintutorni-Rantakestilä ovat 
hiihdettävässä kunnossa myös. On muistettava, että Aurinkoladulla 
saattaa olla vettä rannoilla. Hiastinhaaran laavulta löytyy puut myös tu-
listelijoille. 
 
Milloin hiihtoreitti on lanattu? Katso tilanne kartasta: ii.fi/talvikunto 
 

mailto:kirjaamo@ii.fi
https://kunto.fluentprogress.fi/LATUII
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NAISTEN ja MIESTEN JUMPAT ja LASTEN LIIKUNTAKERHOT  
Akolan liikuntasalissa kevättalvella 2021 
 
Koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö eivät avaudu vielä laajemmalle käyttäjäkunnal-
le. Liikuntasalit ovat aiemman johtoryhmän linjauksen mukaan vain urheiluseurojen käytössä, 
noudattaen kuitenkin 10 henkilön rajoitusta aikuisten ryhmissä. 

KYLÄYHDISTYKSEN METALLI- JA RAUTAROMUN JA AKKUJEN KERÄYS 18. 
- 19.5.2021 klo 8-16 POHJOIS-IIN KOULULLA 
 
Laittakaa päivämäärät muistiin, tarkemmat keräysohjeet ilmoitetaan myöhemmin. 

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyk-
sen monet kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokrat, 
palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot, erilaisten kehittämishankkeiden 
omarahoitusosuuden jne.  

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun 
suuruuden.  

 

VUONNA 2021 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys 

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

 

Kiitos tuestanne! 

AURINKOISTA TALVEA KAIKILLE JA PIDETÄÄN HUOLTA 
ITSESTÄMME JA TOISISTAMME! 

TOIVOTTAA POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS 


