
   

 

 
   KUULUTUS 

 

Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja Kotilan osayleiskaavan muu-

toksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetta-

minen 

 

Puolangan kunnanvaltuusto on päättänyt 11.11.2021 § 41 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 

laatimisen Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa varten. Kunnanhallitus on päättänyt 24.1.2022 § 8 kuuluttaa 

osayleiskaavan vireille sekä asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kuule-

mista varten 2.2.- 4.3.2022 väliseksi ajaksi.  

Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voi-

daan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoima-

loiden alueella (tv-alueilla). 

Aloitteen yleiskaavan laatimisesta Puolangan kunnalle on tehnyt hankevastaava Prokon Wind Energy Fin-

land Oy. Tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa yhteensä 9 tuulivoimalaa Puolangan ja Ristijär-

ven rajalla molempien kuntien alueilla sijaitsevalle Pieni-Paljakan alueelle. Tuulivoimaloista kolme sijaitsisi 

Puolangan kunnan ja 6 Ristijärven kunnan alueella.  Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 

metriä ja yksikköteho on arviolta 6–10 MW, jolloin koko tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 54–90 MW.  

Hanketta varten selvitetään myös uuden voimajohdon rakentamista joko suunnittelualueen länsi- tai etelä-

puolelle.  

Suunnittelualue sijaitsee Puolangan, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien rajalla Puolangan Kotilan kylän koil-

lispuolella Pieni-Paljakan alueella. Alue sijaitsee noin 29 kilometrin päässä Puolangan keskustaajamasta 

kaakkoon. Kotilan kylän Latvan alue sijaitsee suunnittelualueesta noin 2,5 kilometrin päässä ja Paljakan 

matkailukeskus noin 5 kilometrin päässä luoteessa. Ristijärven keskustaajama sijaitsee suunnittelualueen 

kaakkoispuolella noin 12,5 kilometrin päässä ja Ristijärven Uvan kylä noin 3 kilometrin päässä suunnittelu-

alueen eteläpuolella. Hyrynsalmen keskustaajama sijaitsee noin 18 kilometrin päässä suunnittelualueen itä-

puolella. 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja MRL-lain 

mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 

toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Kainuun ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain 

tarkoittaman yhteysviranomaisena. 

 
Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä ajalla 2.2.- 

4.3.2022 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:  

- Puolangan, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien viralliset ilmoitustaulut ja kirjastot 

- Puolangan kunnan internetsivut www.puolanka.fi.  



   

Asiakirjaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Puolangan kunta, Maaherran-

katu 7, 89200 PUOLANKA tai sähköpostitse kunta@puolanka.fi viimeistään 4.3.2022 mennessä.  

 

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus 

järjestetään etäyhteydellä tiistaina 8.2.2022 klo 17.00–19.00. Tilaisuuden etäosallistumisen linkki 

julkaistaan Puolangan kunnan ja ympäristöhallinnon nettisivuilla lähempänä tilaisuutta. Tervetuloa! 

 

Lisätietoja antavat  

Kaavoituksesta vastaava: Puolangan kunta, rakennustarkastaja Kalevi Huovinen, puh. 040 546 2018, 
etunimi.sukunimi@puolanka.fi 
Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy, kaavoitusarkkitehti Pirjo Pellikka puh. 040 532 2380 etu-
nimi.sukumi@ramboll.fi  

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Jenni Väisänen, puh. 029 502 3012, etu-

nimi.sukumini@ely-keskus.fi 

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Katja Oksala, puh. 040 143 0683 etunimi.suku-

nimi@ramboll.fi 

Hankkeesta vastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, projektijohtaja Marko Kristola, puh. 0400 

466 134, m.kristola@prokon.net ja projektijohtaja Hanna Tuominen, puh. 0400 408 053, H.Tuomi-

nen@prokon.net 

 

Puolangalla 24.1.2022 

kunnanhallitus 
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