
   

 

 

 
   KUULUTUS 

 
Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja Kotilan osayleiskaavan muutoksen valmis-

teluaineiston nähtäville asettaminen 

 

Puolangan kunnanhallitus on päättänyt 18.11.2022 § 105 asettaa Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston ja Ko-

tilan osayleiskaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) nähtäville kuulemista varten 

5.12.2022-31.1.2023 väliseksi ajaksi.  

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

voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuuli-

voimaloiden alueella (tv-alueilla). 

Tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa yhteensä 9 tuulivoimalaa Puolangan ja Ristijärven ra-
jalla molempien kuntien alueilla sijaitsevalle Pieni-Paljakan alueelle Prokon Wind Energy Finland Oy:n 
aloitteesta. Tuulivoimaloista kolme sijaitsisi Puolangan kunnan ja 6 Ristijärven kunnan alueella.  Tuulivoi-
maloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho on arviolta 6–10 MW, jolloin koko tuuli-

voimapuiston kokonaisteho noin 54–90 MW.  Tuulivoimapuisto on alustavasti ensisijaisesti suunniteltu 
liitettäväksi Kajaven sähkönsiirtoverkkoon alueen länsipuolella (SVE1). Toissijainen vaihtoehto on Fingri-
din sähkönsiirtoverkkoon alueen eteläpuolella (SVE2). Sähkönsiirron vaihtoehto SVE2 merkitsisi uuden, 
noin 6 kilometrin mittaisen 110 kV johdon tai kaapelin rakentamista. 

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

koillispuolella Pieni-Paljakan alueella. Alue sijaitsee noin 29 kilometrin päässä Puolangan keskustaaja-

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

Paljakan matkailukeskus noin 5 kilometrin päässä luoteessa. Ristijärven keskustaajama sijaitsee suunnit-

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

suunnittelualueen eteläpuolella. Hyrynsalmen keskustaajama sijaitsee noin 18 kilometrin päässä suunnit-

telualueen itäpuolella. 

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. 

Nähtäville asetettavat aineistot ovat seuraavat: kaavaluonnoskartta ja kaavaselostus liitteineen (liitteet 

1-16). 

Kuulutus ja osayleiskaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä ajalla 5.12.2022- 

31.1.2023 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla: Puolangan, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien 

viralliset ilmoitustaulut ja kirjastot sekä Puolangan kunnan internetsivut www.puolanka.fi.  

Valmisteluaineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Puolangan kunta, 

Maaherrankatu 7, 89200 PUOLANKA tai sähköpostitse kunta@puolanka.fi viimeistään 31.1.2023 men-

nessä.  

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus 

järjestetään monitoimikeskus Virtaalassa, osoitteessa Koulutie 4, Ristijärvi torstaina 

15.12.2022 klo 17.00–19.00. Tilaisuuden etäosallistumisen linkki julkaistaan Puolangan kunnan ja ym-

päristöhallinnon nettisivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA lähempänä tilai-

suutta. Tervetuloa!  

 

Lisätietoja antavat  

mailto:kunta@puolanka.fi
http://www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA


   

 

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, Mari Isojärvi, puh. 0295 023 810, etu-

nimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Susanna Hirvonen, puh. 044 709 3257 etunimi.su-

kunimi@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 18.11.2022 

kunnanhallitus 
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