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2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laa-
juuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä 
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan näh-
täville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaa-
vatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnit-
telutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään kaavoitusprosessin aikana. 

3 Suunnittelualue 

Ilmatar Energy Oy:n 100 % omistama projektiyhtiö Ilmatar Paltamo Oy suunnittelee tuulivoima-
puistoa Hukkalansaloon Paltamon ja Puolangan kuntien rajalle Puolangan eteläosaan. Kaava-alue 
muodostuu hankealueesta, jonka pinta-ala on noin 450 ha ja joka ilmenee kansilehdestä ja rajattu 
punaisella alla olevaan kuvaan 1.  Saman aikaisesti Paltamon puoleisen alueen laaditaan vastaavaa 
osayleiskaava noin 3000 ha alueelle(sininen rajaus).  Puolangan puoleiselle hankealueelle suunni-
tellaan kahta voimalaa. Paltamon puolelle suunnitellaan enintään 19 voimalan rakentamista. 
Suunnittelua alue sijoittuu noin 39 km päähän Puolangan kirkonkylästä ja 10 km päähän Paltamon 
kirkonkylältä. Samanaikaisesti ollaan laatimassa myös Takiankankaan tuulivoimaosayleiskaava 
(vihreä rajaus).  

Suunnitelmien mukaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon liitty-
mällä Vaalan Nuojuan tai Hyrynsalmen Seitenoikean muuntoasemaan. Sähkönsiirtoreitille ei laa-
dita osayleiskaavaa.  

 

Kuva 1. Hankkeen sijainti. 
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4 Suunnittelutehtävä ja tavoitteet 

Ilmatar Paltamo Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Paltamon ja Puolangan kuntien rajalle  Puo-
langan eteläosaan. Kaava-alue muodostuu hankealueesta, jonka pinta-ala on noin 450 ha.  Han-
kealueelle suunnitellaan kahden voimalan rakentamista, joiden yksikköteho on 5–10 MW ja ko-
konaiskorkeus maksimissaan 350 metriä. Suunnittelualue sijoittuu noin 39 km päähän Puolangan 
kirkonkylästä ja 10 km päähän Paltamon kirkonkylältä. 

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien 
perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Kaavahankkeen kanssa samanaikaisesti toteutetaan ympä-
ristövaikutusten arviointimenettely omana prosessina.  

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Puolangan kunnanvaltuusto. 

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitou-
tunut.  

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnon-
ympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentami-
sesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa 
huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muo-
dostuvat tavoitteet. 

Suunnittelualue tarkentuu kaavoitusprosessin edetessä ja alueelle tehtyjen selvitysten tulosten 
perusteella. 

 

5  Suunnittelun lähtökohdat 

5.1 Suunnittelualueen nykytila 

Suunnittelualueen lähiympäristö on YKR-aineiston mukaista maaseutuasetusta. Lähin taajama, 
Paltamon kuntakeskus, sijaitsee noin 15 kilometrin etäisyydellä suunniteltujen tuulivoimaloiden 
kaakkoispuolella (Kuva 2). Lähin kylä (Melalahti) sijaitsee noin 12 km:n etäisyydellä Hukkalansalon 
eteläpuolella. Noin 10 km:n etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee Oikarilankylä. Kaikki edellä 
mainitut kylän ovat Paltamon puolella.  

 



Puolanka kunta Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

15.11.2022 Julkuvaara, Puolanka 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 6 (19) 
 

 

Kuva 3 Yhdyskuntarakenne suunnittelualueen (punainen rajaus) ympäristössä.  

 

Hankealueen ympäristö on melko harvaan asuttua.  Julkuvaaran ympäristön vakituinen asutus on 
keskittynyt Törmänmäelle noin 5,5 km päässä suunnittelualueen rajasta ja Paltamon puolelle 
Raappananmäelle noin yhden kilometrin päässä suunnittelualueen rajasta.  Loma-asutus on kes-
kittynyt lähijärvien (mm. Osmankajärvi, Kongasjärvi, Keskinen ja Voipuanjärvi) rannoille. 2 km 
etäisyydellä Julkuvaaran alueen rajauksesta sijaitsee 8 asuin- ja 7 lomarakennusta. Suunnittelu-
alueella on yksi asuinrakennus.  
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Kuva 4 Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella. Julku-
vaaran kaava-alue punaisella rajauksella.  

5.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet 
on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alu-
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eidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinympäristön laatua, luonto- ja 
kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa. 

Julkuvaaran tuulivoimahanketta koskevat seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alueraken-
netta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset 
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja mo-
nipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskun-
tarakenteen eheyttä. 

Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentami-
nen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja 
rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toiminta-
mahdollisuudet. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 
turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 
säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jat-
kuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntä-
mistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsä-
alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpei-
siin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljetta-
miseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolin-
jauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

5.3 Maakuntakaava 

Hankealueet sijoittuvat Kainuun maakuntaan. 
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Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kainuun 
kaupan vaihemaakuntakaava, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja Kainuun vaihemaakunta-
kaava 2030. 

- Vaihemaakuntakaava 1 koskee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden 
melualueita.  

- Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkis-
tystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä 
ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkai-
sujen osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maa-
kuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vai-
hemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaa-
kuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. 

Suunnittelualueeseen ei kohdistu maakuntakaavojen aluevarauksia. 

 

Kuva 5.  Ote Kainuun maakuntakaavan yhdistelmästä. Julkuvaaran kaava-alue punaisella ra-
jauksella. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen. 

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakunta-
kaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Kainuun tuulivoimamaa-
kuntakaavan 2035 kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022.  
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Luonnoksessa on osoitettu Hukkalansalon (22 voimalaa) tuulivoimaloiden alue (tv-27), joka sijoit-
tuu suunnittelualueen viereen. 

Kaavaluonnoksessa on suunnittelualueen pohjoispuolelle on osoitettu pääsähköjohdon yhteys-
tarve 400 +110  kV. 

Tuulivoimamaakuntakaavaluonnoksen suunnittelualuetta koskevat aluevaraukset ja kaavamää-
räykset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6.  Ote Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen luonnoksesta. Julkuvaaran 
kaava-alue punaisella rajauksella. 

 

Osa-aluemerkinnällä tv osoitetaan alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään vähintään 
seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Merkinnällä osoitetaan alueen 
erityisominaisuutta potentiaalisena tuulivoimatuotantoon soveltuvana alueena. Alueiden 
päämaankäyttöluokka on kuitenkin muu kuin tuulivoimaenergian tuotanto, yleisimmin 
maa- ja metsätalous. Maakuntakaavan merkinnöillä ei osoiteta yksittäisten 
tuulivoimaloiden sijaintia, eikä määritetä alueiden kokonaisvoimalamäärää, alueille 
sijoitettavien voimaloiden suurinta sallittua korkeutta tai voimalatehoa.  

Alueella ei ole voimassa MRL 33.1 §:n mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta. 

Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueella tarkoitetaan lähtökohtaisesti vähintään kym-
menen (10) teollisen kokoluokan voimalan muodostamaa aluetta. Maisemallisesti herkällä 
Oulujärven ranta-alueella maakuntakaavaa edellyttävänä tuulivoimaloiden alueen rajana 
pidetään vähintään kolmen (3) teollisen kokoluokan voimalaa, mikäli niiden muodostama 
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tuulivoimaloiden alue sijaitsee kokonaan tai osittain alle 5 kilometrin etäisyydellä Oulujär-
vestä. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien kehittämistarpeet ja toimintaedel-
lytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjes-
telmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

Alueiden tv-3 Kivivaara-Peuravaara ja tv-13 Lamankangas-Valkeiskangas tuulivoimaloi-
den sijoittelun ja tuulivoimaloiden määrän suunnittelulla on turvattava alueella todetun 
rauhoitetun petolintulajin suotuisa suojelutaso. 

Alueiden tv-2 Lumivaara, tv-4 Piiparinmäki, tv-5 Murtomäki, tv-10 Murtiovaara, tv-13 La-
mankangas-Valkeiskangas, tv-14 Tuomaanmäki, tv-15 Ruoholamminlehto, tv-21 Kytö-
lehto, tv-22 Löytövaara, tv-24 Kivikangas, tv-26 Sivakkalehto, tv-30 Harmajapää ja tv-33 
Kiviharju suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke yksinään tai 
yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa tarkasteltuna ei luonnonsuojelulain 
65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston alueiden pe-
rusteena olevia luonnonarvoja. 

Maakuntakaavan toteuttamisessa alueilla tv-2 Lumivaara, tv-3 KivivaaraPeuravaara, tv-4 
Piiparinmäki, tv-5 Murtomäki, tv-9 Varsavaara, tv-11 Kintasmäki-Iso Koirakangas, tv-13 
Lamankangas-Valkeiskangas, tv-14 Tuomaanmäki, tv-15 Ruoholamminlehto, tv-23 Kata-
jamäki, tv-24 Kivikangas ja tv-26 Sivakkalehto ja niiden suunnittelussa on otettava huomi-
oon luontoarvot ja LSL 49 § 1 mom. mukaisesti luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit, joiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

Tuulivoimaloiden alueilla tv-2 Lumivaara, tv-3 Kivivaara-Peuravaara, tv-21 Kytölehto, tv-
22 Löytövaara, tv-30 Harmajapää ja tv-33 Kiviharju suunnittelussa on turvattava porota-
louden toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaiku-
tuksia. Tuulivoimaloiden sijoittelun ja määrän suunnittelussa on otettava huomioon po-
ronhoidolle tärkeät alueet. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä suunnitel-
taessa on valtion maiden osalta neuvoteltava asianomaisen paliskunnan kanssa. 

 

 

Merkinnällä osoitetaan uudet ohjeelliset 400 kV ja 110 kV pääsähköjohdot. Pääsähköjoh-
don jännitetasoon lisätty merkintä osoittaa johtokäytävän johtojen lukumäärän. Alueilla 
on voimassa MRL:n 33.1. §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  

5.4 Yleiskaavat 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Puolangan kunnan lähin rantaosayleis-
kaava on Puokion rantaosayleiskaava, joka käsittää mm. Iso- ja Pieni-Laamasen, Luonteenjärven, 
Kalliojärven ja Kuivikkojärven. Lähimmillään kaava-alue on noin luoteen suunnassa 17 km päässä 
suunnittelualueesta. Kotilan osayleiskaava on noin 19 kilometrin päässä koillisen suunnassa suun-
nittelualueesta. Suunnittelualueen eteläpuolella sijoittuu Paltamon kunnan Kirvesjärven ja Oulu-
järven rantaosayleiskaava ja itäpuolelle Kiehimäjoen ja Iijärven rantaosayleiskaava. Viimeksi mai-
nittu kaava on noin 10 km päässä suunnittelualueesta.  
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Vireillä on lisäksi Jättiläisenmaan yleiskaava, joka sijoittuu noin 6 km suunnittelualueen rajasta 
lounaaseen Paltamon kunnan puolelle.  

 

Kuva 7. Yleis- ja asemakaavatilanne hankealueen ympäristössä. Julkuvaaran kaava-alue 
punaisella rajauksella. 

5.5 Asemakaavat 

Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai ranta-asemakaava. Lähin Osmankajärven 
ranta-asemakaava-alue sijoittuu suunnittelualueen luoteispuolelle Osmankajärven rannalle lä-
himmillään noin 2 km päähän suunnittelualueen rajasta. Seuraavaksi lähin Voipuanjärven ranta-
asemakaava sijoittuu noin 3,8 km päähän suunnittelualueen pohjoispuolelle. Kongasjärven ranta-
asemakaava sijoittuu koilliseen noin 9,5 km päähän suunnittelualueen rajasta.  

Paltamon kirkonkylän asemakaava alueelle on suunnittelualueelta matkaa noin 15 km.   
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Kuva 7. Asemakaavatilalle (asemakaavat sinisellä rasterilla ja ranta-asemakaavat vihre-
ällä). Julkuvaaran kaava-alue punaisella rajauksella. 

5.6 Maanomistus 

Suunnittelualueen maa-alueet ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hanketoimija laatii 
maanvuokrasopimukset alueen maanomistajien kanssa. 
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5.7 Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat muut tuulivoimahankkeet 

 

 

Hanke Voimalat Tila Etäisyys km Kunta 

 

1 Turkkiselkä YVA/Kaava 14 km Vaala 
2 Hietavaara YVA/Kaava 5 km Puolanka 
3 Varsavaara Suunnitteilla 6,5 km Paltamo 
4 Koirakangas Suunnitteilla 8,5 km Puolanka 
5 Haarasuo Suunnitteillla 12 km Vaala 
6 Valkeisvaara Suunnitteilla 13 km Paltamo 

7 Pieni-Paljakka Suunnitteilla 16 km Puo-
lanka/Ristijärvi 

8 Hirvivaara-Murtiovaara Suunnitteilla 18 km Puolanka 
9 Ukonkangas Suunnitteilla 18 km Puolanka 
10 Lumivaara Energiequelle Luvitus 26,5 km Hyrynsalmi 
11 Lumivaara Prokon Luvitettu 27,5 km Hyrynsalmi 
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6 Selvitykset ja vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arviointi on osa tuulivoimarakentamisen suunnittelua. Vaikutusten selvittämisen tar-
koituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten 
parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä 
oleviin perustietoihin, alueella suoritettuihin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, 
lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominai-
suuksien analysointiin. Julkuvaaran osalta noudatetaan samoja arvioinnin painopisteitä kuin Huk-
kalansalon laajemmassa kokonaisuudessa 

Merkittävien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä. Hukkalansalon-Julkuvaara alueelle suunniteltu tuulivoi-
mapuisto ylittää YVA-hankeluettelon (1.2.2019) mukaisen rajan, jonka mukaan tuulivoimalahank-
keissa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista arviointi-
menettelyä, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vä-
hintään 45 megawattia.  

Hukkalansalon-Julkuvaara hankkeen ennalta arvioidut painopistealueet vaikutustenarvioinnille 
ovat luontovaikutukset Natura- ja suojelualueille, linnustovaikutukset ja vaikutukset muulle ar-
vokkaalle lajistolle, melu- ja varjostusvaikutukset, maisemavaikutukset sekä vaikutukset ihmisiin. 
Myös sähkönsiirron vaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa ovat tärkeitä pai-
nopisteitä vaikutustenarvioinnissa. Kaavoitusprosessien aikana arvioidaan myös hankkeen suh-
detta yleiskaavoitusta ohjaaviin suunnittelutasoihin.  

YVA-menettelyn yhteydessä tehdään vuoden 2022 kuluessa seuraavat inventoinnit ja selvitykset, 
jotka palvelevat myös laadittavaa tuulivoimaosayleiskaavaa. Selvitykset vastaavat yleisiä, tuulivoi-
maa varten laadittavia selvityksiä: 

• Luontoselvitykset 
o Pöllöselvitys 
o Metsäkanalintujen soidinpaikkainventointi 
o Päiväpetolintuselvitys 
o Pesimälinnustoselvitys 
o Muuttolinnustoselvitys 
o Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi (sis. voimajohtoinventoinnin) 
o EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajiston erillisselvitykset: Liito-ora-

vainventointi, viitasammakkoselvitys ja lepakkoselvitys 

• Natura-arviointi:  

• Arkeologinen inventointi  

• Näkemäalueanalyysi ja havainnekuvat 

• Melu- ja välkemallinnus 

• Asukaskysely 

• Riistaselvitys 
 
6.1 Kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteensovittaminen 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tärkeä osa yleiskaavan laadintaa. Ympäristövaikutus-
ten arviointia varten tehdyissä selvityksissä on huomioitu yleiskaavoituksessa tarvittavat selvitys-
tarpeet, jolloin yleiskaava voidaan laatia YVA-menettelyn selvitysaineiston pohjalta.  
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YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet tullaan yhdistämään siten, että hankkeesta 
kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-menettelyn ja kaavoituk-
sen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset otetaan huomi-
oon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8.  YVA-menettelyn ja kaavoitusprosessin kulku. 

7 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

7.1 Osalliset 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa: 

• kaavan vaikutusalueen asukkaat 

• yritykset ja elinkeinonharjoittajat 

• virkistysalueiden käyttäjät 

• kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 

 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat 

• tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdis-
tykset 

• elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 

• erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset-
kaupungin hallintokunnat ja lautakunnat  
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Edellä mainittuja ovat: 

- Cinia Group Oy  
- Digital Networks Oy  
- DNA oy  
- Edzcom Oy (Ukkoverkot)  
- Elenia Oy  
- Elisa Oy  
- Ilmatieteenlaitos 
- Kainuun Lintutieteellinen yhdistys ry 
- Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-

kusliitto MTK  
- Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry 
- Metsästysseurat  
- Museo- ja kotiseutuyhdistykset 

- Puolangan riistanhoitoyhdistys  
- Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys 

ry  
- Riistakeskus 
- Suomen luonnonsuojeluliiton Kai-

nuun piiri ry 
- Suomen metsäkeskus  
- Telia Finland Oyj 
- Törmämäen kyläläyhdistys ry  
- Ylä-Kainuun Luonto ry 

 

 

Viranomaiset ja lautakunnat, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

- Fingrid Oyj  
- Geologian tutkimuskeskus GTK Poh-

janmaan-Kainuun luontopalvelut 
- Puolangan kunnan eri hallintokun-

nat, lautakunnat ja luottamuselimet 
- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
- Paltamon kunta 
- Puolustusvoimat, 3. Logistiikkaryk-

mentti  
- Suomen Erillisverkot  
- Suomen Turvallisuusverkot  
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tu-

kes) 

- Väylä 
- Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskus  
- Kainuun liitto  
- Kainuun museo  
- Kainuun pelastuslaitos  
- Kainuun sote  
- Liikenne- ja turvallisuusvirasto Tra-

ficom  
- Luonnonvarakeskus Luke  
- Metsähallitus  
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7.2 Osallistuminen ja tiedottaminen 

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa OAS- ja kaavaluonnos- 
sekä kaavaehdotusvaiheessa.  

Suunnittelua koskevista yleisötilaisuuksista sekä OAS-, yleiskaavan luonnos- ja ehdotusvai-
heista tiedotetaan lehdistössä ja internetin välityksellä. Suunnittelualueen maanomista-
jille ja naapureille lähetetään kirjeet kaavan erivaiheissa.  

Nähtävilläoloajoista kuulutetaan kunnan virallisilla ilmoitustauluilla, internetissä sekä Puo-
lanka-Lehdessä.  

Osayleiskaava-aineisto on yleisön nähtävillä OAS-, luonnos- ja ehdotusvaiheen nähtävillä-
oloaikoina Puolangan kunnanvirastolla Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka ja kirjastossa 
Koulukatu, 89200 Puolanka sekä kunnan internet-sivuilla https://puolanka.fi/asuminen-
ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/.  

8 Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu 

Kaavoituksen aloitusvaihe ja vireilletulo (4/2022 – 12/2022) 

OAS ovat nähtävillä Puolangan kunnanvirastolla ja kirjatoissa sekä kunnan internet-si-
vuilla. OAS nähtävilläoloaikana (30 päivää) pidetään yleisötilaisuus.  

Takiankangas-Hukkalasalo tuulivoihankkeen YVA-ohjelma on ollut nähtävillä kesällä 2022.   

Yleiskaavan luonnosvaihe (12/2022 – 4/2023) 

Kaavan valmisteluvaihe ajoittuu vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 kevääseen ja se laa-
ditaan samanaikaisesti YVA-selostuksen kanssa. Ennen luonnoksen asettamista nähtä-
ville pidetään viranomais-/tai työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa. Osayleiskaavaluon-
nos asetetaan Puolangan kunnanhallituksen toimesta nähtäville keväällä 2023 ja tällöin 
viranomaisille tarjotaan mahdollisuus lausunnon antamiseen ja osalliset voivat esittää 
mielipiteensä. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana (30 vrk) pidetään yleisötilaisuus. Sa-
manaikaisesti nähtäville asetetusta YVA-selostuksesta yhteisviranomainen (Kainuun ELY-
keskus) antaa perustellun päätelmän.  

Yleiskaavan ehdotusvaihe (5/2023 – 12/2023) 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään ja 
niihin laaditaan vastineet. Kaavaehdotuksen laadinnassa huomioidaan YVA-menettelystä 
saatua yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää. Kaavaluonnokseen tehdään kirjallisen 
palautteen pohjalta tarvittavat muutokset. Kaavaehdotus käsitellään kunnan hallituk-
sessa, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Kaavaehdotuksen 
nähtävilläoloaikana pidetään yleisötilaisuus. 

Yleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Osalliset voivat esittää muis-
tutuksen nähtävilläoloaikana. Yleiskaavasta järjestetään ehdotusvaiheessa tarvittaessa 
MRL 66§:n ja MRA 18 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. 

Yleiskaavan hyväksymisvaihe (vuodenvaihe 2023/2024) 

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vasti-
neet. Kaavaehdotuksen asiakirjoihin tehdään tarvittaessa korjauksia ja muutoksia. Puolan-
gan kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavan. Yleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulute-
taan virallisesti MRL 67 §:n ja MRA 94 §:n mukaan. Yleiskaava ei voida hyväksyä ennen 
kuin Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistus on hyväksytty maakuntavaltuustossa.  
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Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan yleiskaavan hyväksymistä koskevaan pää-
tökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa sääde-
tään. Valitusaika on 30 vrk. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hake valituslupaa KHO:lta.  

Jos valituksia ei jätetä, kaava astuu voimaan, kun sen hyväksymistä koskevasta lainvoimai-
sesta päätöksestä on kuulutettu (MRA 93 §). 

 


