
Iin kunta
PL 24
91101 ri

MIELIPIDE IIN OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYIEISKAAVAAN SEKIi
SIIHEN LIITTYVÄÄN YUPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry haluaa ilmaista mielipiteensä Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston
osayleiskaavan valmisteluaineistosta sekä siihen liittyvästä yhdistetystä kaava- ja
ympäristövaikutusten arvi ointi selo stuksesta.

POHJOIS.IIN KYLÄN TULEVAISUUS
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry tä1ttiiä 35 ruotta ensi r,uonna7.5.2022. Aktiivinen toimintamme
vuosien aikana on tuonut tunnettuisuutta niin Iin kunnan alueella kuin valtakunnallisestikin.
Haluamme edelleen olla tunnettu, kasvava ja luontoa ja ympäristöä kunnioittava ja arvostava
kyläyhteisö. Monipuolinen ja liihelläoleva luonto on aina merkinnyt meille pohjoisiiläisille paljon.
Sitä on hoidettu ja hoidetaan. Se nåik1y esimerkiksi siinä, että §lämme alueelle on perustettu
valtion Natura 2O00-verkoston lisäksi myös uusia yksityisiä, vapaaehtoisesti rauhoiteuuja
luonnonsuoj elualueita.

30.6.2020Iin kunnassa oli 9848 asukasta, josta polioisiiläisten osuus on noin 1000 asukasta.
Lisäksi kylämme asukasmäärä lisääntyy kesäisin 100-200 loma-asukkaalla. Viihtyisä ja hoidettu
kyläympäristö, lähiluontoia luontoarvot, hoidettu kulttuurimaisema sekä meri ja joki houkuttelevat
kyläämme uusia asukkaita, yriuäjiä ja työvoimaa. Samalla pienennetäiin halukkuutta muuttaa pois
maaseudulta ja kotikylästä. Maaseutukunnat ja kirlät tarjoavat luonnonrauhaa. mutta my'ös
palveluita. aktiivista kylätoimintaa" yhteisöllisyyttä. naapuriapua ja aitoa r,älittämistä. Kylätoiminta
on huolen- ja puolen pitamista toisistamme. Näiden yli 30 vuoden toimintavuotemme aikana
olemme suunnitelmallisesti vaikuttaneet Pohjois-Iin elinvoimaisuuteen ja uusien asukkaiden
saamiseksi kyläämme ja näin myös koko Iin kunnan kasvuun ja vetovoimaisuuteen. Ja olemme
tässä myös onnistuneet. talot käyvät kaupaksi ja tonttien kysyrtä on jatkuvaa ja väkimäärä kasvaa.

Rakennetulla tuulivoimalla tulee olemaan vaikutuksia kylämme asukkaiden elinoloihin ja
viih§wyyteen. Vaikutuksia syntyy melun lisiiksi välkkeestä, lisiän§wästä rakennusaikaisesta
liikenteestä ja virkistyskä)ttö-olosuhteiden muutoksesta. Asumisviihtyvyys kärsii ja kiinteistöjen
arvot laskevat ja halukkuus ostaa taloja ja tontteja voimala-alueen läheislydestä kåirsii. Kylän
elinvoima hiipuu ja meistä riippumattomista syistä" jossa vain raha ratkaiseel On myös
huomioitava, että ihmisiin ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten määrä kasvaa merkittiivästi
voimaloiden määrän ja koon ja voimala-alueen kasvaessa hyvin suureksi. Kaikki tiimä ei tule
vaikuttamaan vain kylämme vetovoimaisuuteen vaan koko Iin kunnan vetovoiman heikkenemiseen
haluttuna asuinpaikkana ja verotulojen pienemiseen entisesttiän. Me pohjoisiiläiset olemme olleet
täällä jo ennen Ollinkorven tuulivoimahanketta ja me joudumme sen vuoksi nyt uhanalaisiksi!

Puhdas luonto, rauhallinen 5,rnpäristö ja turvallinen asuminen, näistä tulevaisuudessa kilpaillaan ja
tähän ympäristöön halutaan myös asumaan. Sen sijaan massiivinen tuulivoimarakentaminen kunnan
ympäristöystävällisen imagon varjolla ei houkuttele uusia asukkaita ryt eikä tulevaisuudessa.
Ihmiset ovat oikeutetusti huolestuneita ja kokevat, että he joutuvat tuulivoimaloiden haittojen
uhreiksi asuessaan elinympäristössä, joka on joutumassa voimaloiden vaikutuspiiriin.

ILMATAR II OY,ILMATAR ENERGY OY Ja ILMATAR WINDPOWER OY
3.6.2019 ja2}.8.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-lain mukainen YVA-
suunnitelma j a hankkeesta vastaavasta todetaan:
Ilmatar Ii Oy on lin kuntaan rekisteröity yritys, joka kuuluu llmatar Wndpower llmatar-konsernin
emoyhtiöön, joka kehiuari, rakennuttaa, omistaa sel«i operoi tuulivoimapuistoja.
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Ilmatar Energt on suomalainen tuulivoimayhti\,.ionka omistaa llmatar Windpou,er ja ranskalainen
Omnes Capital. lrityksen tavoitteena on rakentaa ja operoida 10A0 MW tuulivoimakapasiteettia
Suomessa. Ilmatar Energy hankkii kehitysvaiheen ja rakennusvaiheen luulivoimahankkeita ja
kehitma uusia.

26.2.2021Kalevan mielipidekirjoituksessa Ilmatar Windpower Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sarsama
kirjoittaa, että Ilmatar on kotimainen tuulivoimayhtiö. Samoin yleisötilaisuuksissa, kun omistajuutta
on kys14ty, on aina korostettu hanketoimijan 100 o/o suomalaisuutta.

Ilmatar Ii Oy on kyllä Suomeen rekisteröity llmatar Windpower Oyj:n aputoiminimi, jolla ei ole
yhtaan työntekijåiä. Ilmatar Ii Oy näkyy vain kunnan ja maanomistajien kanssa tehdyissä
vuokrasopimuksissa. Sen sijaan Ilmatar Energy Ltd on ranskalaisen Omnes Capital SAS:n ja
Ilmatar Windpower Plc:n yhteisyritys. 70 oÄ Ilmatar Energy Ltd:stä omistaa FPCI Capenergie 3.

rahasto, jota hallinnoi Omnes Capital, joka on omistettu uusiutuvalle energialle. ilmatar Windpower
omistaa 30 % Ilmatar Energystä ja johtaa yritystä.

Huomautamme" että llmatar on vain yleinen markkinointinimi yhtiölle ja todellinen omistajuus
piilotetaan suomalaisen nimen taakse ia luodaan näin positiivisempi ja hyväksyttävämpi mielikuva
hankkeesta ja tuulivoimatuotannosta. Työntekijät ovat kyllä Helsingissä suomalaisia. Ilmatar
rakentaa ja toimittaa voimaloita ulkomaisille sijoittajille ja tässä tapauksessa ranskalaiselle
uusiutuvan energian rahastolle.
Tuulivoimayhtiöt saavat tuloja vasta kun sähkön mlynti alkaa tai kun hanke myydään.
Lähes joka kolmannen suomalaisen tuulivoimayhtiön omistus johtaa ulkomaisiin sijoitus- ja
energiayhtiöihin. Johto voi kyllä olla Suomessa, mutta sijoitustuotot valuvat suurimmaksi osaksi
ulkomaille ja j opa veroparatiisiyhtiöi lle.

VALOKUVIIN TEHDYT KUYASO}TTTEET
Havainnekuvissa on oltava oikeat valaisuolosuhteet ja polttovälit, jotta voimalat eivät katoa
maisemasta kokonaan tai kohde on kauempana katsojasta kuin todellisuudessa olisi.
Valokuvasovitteet eivät koskaan vastaa ihmissilmin havaittavaa näkymiä ja tarkkuutta. Valokuvissa
taustamaisema hälvenee tavallisesti normaalia katsetta sumeammaksi, mikä näkyy mm. ilta- ja
yönaikaan otetuissa kuvissa. Valitettavasti kuvasovitteilla on myös mahdollista tahallisesti tai
tahattomasti manipuloida katsojaa riippuen siitä, kuinka epätarkkana tai vaihtoehtoisesti
voimakkaan våiri senä tuulivoimala esitetään.

Monen hankkeen yhteydessä on kuultu, että eihän se kuvissa nä1,ttän1.t tuolta. Ei näyttänyt, koska
havainnekuvien perustarkoituksiin kuuluu markkinointi. Päätöksentekoon pyritään vaikuttamaan
havainnekuvilla.ia taivutetaan osalliset näin edistämäär asiaa oikeaan suuntaan.

Valokuviin tehtyjä kuvasovitteita on n1,t kaavan esittelyaineistossa yhteensä 13 eri paikasta, joissa
on havainnollistettu tuulivoimaloiden näkyminen vaihtoehdoissa 1, 2 ja3. Ollinkorpeen suunnitellut
voimalat ovat teholtaan 5-9 MW eli minkä tornikorkeuden mukaan julkaistut kuvasovitteet on
tehty? Tehon kasvaessa, tomin korkeus nousee.

Haluamme esittelyaineistoon ja piiätöksentekoon lisätä havainnekuvapaikkoja liitteenä olevan
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5.1 .2021 kaavaselostus sisältäen YVA-lain mukaisen arviointiselostuksen ja hankkeesta vastaavasta

todetaan:
Ilmatar Ii Oy on lin kuntaan rekisteröity yritys, joka on llmatar Energy Oy:n ( "Ilmalar") tciysin
omistama tytdryhtiö. Ilmatar on suomalctinen energiayhtiA, joka kehittr)ci, rakentaa ja kaytaa
tuulivoimakohteita Suomessa tavaitleenoan muutlaa suontalaisen energiatuotannon rakennetta
ympciristöystrivrillisempcicin suuntaan. llmatar tulee seuraat:ien rtuosien aiktna rakentamaan n.

1A00 MW uutta tuulivoimatuotqntokapasiteettia Suomeen. Tuottamansa srihkön llmatar toimittaa
yr itys - j a kuluttuj a-as i akkaille e n.



karlan mukaisesti ja tornikorkeuden ollessa joko 5 MW tai 9 MW. Myös talviaikaiset kuvat
puuttuvat esittel yainei stosta.

Ollinko rve n tuulimyllyt 2 0 I 3 kuvattun& Wanhasta H amirutsta

KIINTEISTÖVgNO
Päätöksenteon näkyvyyden kannalta olisi tärkeää. että kaavan esittelyvaiheessa ja itse
kaavaprosessissa esitettiän realistinen arvio kiinteistöveron tuotosta sekä avataan arvioon
liittlwat laskelmat ja oletukset. Verottajan määrittelemän verotustason mukaan vero on nykyisin
rakennettaviin voimaloihin noin 30 000 euroa voimalaa kohden vuodessa. Ollinkorpeen suunnitellut
42 voimalaa toisivat siis noin 1,2 miljoonaa euroa. Verotusarvo putoaa 2,5 prosenttia vuodessa,
jolloin myös kiinteistöverosta saatu summa pienenee vuosittain kuitenkin niin, että jäännösarvo on
40 prosenttia lähtötasosta.

Mikä on Iin kunnan nykyisin toimimassa olevien tuulimyllyjen todellinen verotuotto myllylvuosi,
kuinka paljon se on pienentynyt lähtötasosta ja mita se on 5 vuoden kuluttua? Tuulivoiman
kiinteistöverotulojen osuutta korostetaan kyllä. mutta liian vähälle huomiolle jtiävät investoinnit
kantaverkkoon ja säätövoirnaan,iotka loppujen lopuksi jäävät sähkönkäytäjien maksettavaksi yhä
nousevina siihkön siirtohintoina. Valitettavasti tuulivoimayhtiöiden tarjoukset hankealueista
näyttäytyvät talousvaikeuksissa oleville kunnille helppona ja vaivattomana ratkaisuna
kuntatalouteen.

METSÄSTYS TUULIVOIMA-ALUEILLA
Suome-n Metsästäiäliitto 11, pitaa tarkeanä. että rnetsästys säily5, tuulivoirna-alueilla. Suomessa
tuulivoimayritykset ovat toistuvasti todenneet. et1ä eivät aio raioittaa metsästystä. mutta se on
kuitenkin yritysten tahdonalainen asia. Lisäksi on sy5rtä huomioida mahdolliset myllyjen alie tulevat
kulkemisen kieltävat noin 400 metrin suoiavyöhykkeet. T'ärnä estää tosiasiallisesti sullren osan

alueen käytöstä. jos sellaisia tulee. Suomen Metsästäjäliitto r5, on tietoinen. että Ruotsissa
tuulivoimayritykset ovat kieltäneet metsästyksen. Sama riski on Sr:omessakin. kun riittävä määrä
voimaloita on saatu p,vstyyn.
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OLLINKORVEN TUULIVOIMALOIDEN KOKONAISKORKEUS JA KOKONAISTEHO
Hankealueen kaikissa vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m
maanpinnasta ja yksikköteho 5-9 MW. tlusi tuulivoimateknologia rnahdollistaa korkeammat tomit
ja suuremmat roottorit eli pidenrmät lavat. Entä jos isosta I MW voimalasta halutaankin vielä
isompi? Kor-rn ja kasr.un rajat asettaa iinieisesti vain nlateriaalitekniikka eli 1''hä suurenrpic-n

voimaloiden Iirir"rus.ia koossa pvsl'minc:n.
Voiko Ilnratar hakea myöhemmin poikkeamislupaa kokonaiskorkeudeltaan yli 300 r-netriä

korkeiden tuulivoimalaitosten korottamiseen eli muutosta korkeusmääräykseen ja hakea uusia
rakemuslupia'7'foimivaltahan kuuluu MRL l7l ts rr-rr'r.0*tresti kurnalle, kun kysymyksessä on
rakennusoikeuden y tity's osa,vlei skaava-al ueel la.

TALVIKELIT LISÅÄVÄT T{-II-ILIVOIMALOISTA AI}{EUTUVAA MELUA
"Talt ikelit haittaqvat llmtttur Leppcivirta (b)."n tointintaa" Sahk\ci tuottaa kolme I 15 metriti korkeaa
tuulimyllyti. Roottorin lavan pituus on 63 metrici. Kun lcimpötilu vaihtelee nollan molemmin puolin,
vaimsloiden lapoihin kert.vy .jdtitti.ja kun on selketi pakkaskeli, lapoihin kerty-v* kuuraa. Kun siivet
ovat kuurctssu, ne karheutuvcrt.ja menetlcivcit tehoaan. Samoin jcici.ia kuura lisricivrit melua. Kun

vaimcila menetttici h)tötysuhdetlaan, muuttuu ltukkuan menn.yl teho meluksi. Pyörteet.ia virtaukset
irtoavat siiten pinnasta ja muuttuvctt kthinaksi. Aptta asiaan ltritetcicin saadu kehitantallci siipien
ldmmilysitir.jestelmcici. Joulukuu on lahialueella asuvien ihrnisten rnielestti kaikkein pahinta aikaa
rnelun kannalta. lvleluhaitat alkoivcrt heti kohta tuulipuiston valntistumisen.icilkeen 2017 ja
mittauksia on suoritettu kahclen woden ajan. Keski-Suomen.vmpciristölautukunta on macirrinnyt
yhti\n hakemaan ympciristölupao tuulipuiston loiminnalle lokakuun 2021 loppuun mennessci f a
mcitircinnyt myös 50 000 euron uhkctsakon. Asict siirlyi ympririsfölautakunnalle, koska paikallinen
kylci_vhdistys Sarkamciki- Saahkarl«hti ja kyltin 67 asukastct ia maanomistaf aa valittivctt
terveyshailasta. Tuulivoimaloiclen tisnen kerrotaan haittuavan mm. lcihiympciristön asukkaiden

.vöunta." (Warkauden lehti 2.3.2021) Tämäkö on myös meidän tulevaisuutemme täällä Iissä ja
Pohjois-lissä? Leppävirralla on kokeiltu myös melun poistoa voimaloiden lapoihin asennetuilla
sahalaidoilla. Se ei ole auttanut eikä myöskään vähentiinyt melua, sahalaidat jäätyivät pakkasella.
Ilmatar Leppävirta Oy on perustettu vuonna 2016. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki
ja pääasiallinen toimiala tuulivoima. Yhtiön toimitusjohtaja on Marco Vedaschi ja yhtiöllä ei ole
ollut koko toimintansa aikana yhtaan työntekijåä. (vrt. Ilmatar Ii Oy)

UUTTA TIETOA TI }ULIVOIMAN TNFRAÄÅNEN HAITALLISISTA VAIKU'|UKSISTA
IHMISEEN 15.2,2021
Suomessa tuulivoima on suurin yksittäinen uusi infrastruktuuri, jonka terveydellisiä vaikutuksia ei

tutkita systemaattisesti, pitkäaikaisesti. suurimrnilla tuuliturbiineilla eikä monen muuttujan
vaikuttaessa sarnaan aikaan 

"

"'J'uulivoiman infiaäänen haitallisuus ihmisten ten,ey'delle on otettu katsauksen kohteeksi. koska
Suornessa julkaistuissa tutkiniuksissa ken'otaan liian -vksipuolisesti tuulir,,oiman haitattomuudesta."
toteavat tutkimuksen tekijät erneritusproibssori Kimmo Suomi ja tutkirnusassistentli Pirjo
Keronen ja toteaval lopr-rksi: Päätulos on. eitä tuulivoiman hallitsen-raton lisääminen ihnan riittär,ää
tutkimustietoa r-nerkitsee srruren riskin ottamista ilunisten terveydeu kustannuksella.
hups:/lwww.dropbox.com/sldjTT3n0izqp3yrflTutkimuskatsaus_TuulivormanoÄ2Ohaitalliset
oÄZltew eysvaikutukset. pdfl dl:O

RUONANOJA i a KOPPELINO.IA
Ruonanoja laskee Hiastinlahteenia Koppelinoja Hiastinhaaraan Pohjois-iin kylässä. Hiastinhaara
virtaa edelleen Hiastinlahteen ja Kantolanlahden kautta Perämereen. Hiastinlahti kuuluu
valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistaman valtakunnallisen lintuvesisuojeluotrjelman alueeseen
Hiastinlahti LVO-110233 sekä EU:n Natura 20O0-verkoston samannimiseen kohteeseen (FI
1 100600).

Alue muodostuu Hiastinhaarasta, joka on Iijoen suiston haara javarsinaisesta Hiastinlahdesta.
Hiastinlahden kokonaispinta-ala on247 ha, josta avovettä on 171 ha.
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Hankevaihtoehdossa VE3 merkityt voimalat T38 ja T37 sijaitsevat Ruonanojan ja Koppelinojan
valuma-alueilla. Vaiuma-alueen vesi muodostr-ru sateesta. lumipeitteestä, maankosteudesta,
pohjavesivirlaukse sta. maaston kosteikoista. jokir,erkostosta ia vesialtaista. KevääIlä ja kesällä 2020
Hiastinlahdella tehtiin Pohjois-Pohjanmaan Elyn toimesta linnustoselvitykset ja niiden tulosten
perusteella ja muutoinkin arvioidaan arvokkaan lintuvesialueen mahdolliset hoitotarpeet. Tehtyjen
suunnitelmien jälkeen hankitaan suostumukset maanomistajiltaja kun nämä ovat valmiina voidaan
tarvittaessa aloittaa hoitotyöt. Kysymmekin nyt, miten voimaloiden T38 jaT37 potrjien, teiden ja
sähkölinjojen kaivuu tulee vaikuttamaan alueen valumasuhteisiin ja miten estetiiän vedenlaadun
heikkeneminen ja ravinnekuormituksen lisääntyminen Hiastinlahden luonnonsuojelualueen
vesistössä?

Esitämme EDELLEEN, että vaihtoehdossa 0 (VEO) Ollinkorven alueelle suunniteltuja
tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Esitämme myös, että lin kunta
omalta osaltaan keskeyttää hankkeen valmistelun.

Pohjois-Iis sä fi .3 .2021

ois-Iin §läyhdistys ry

puheenjohtaja
Leena Tiiro
sihteeri
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