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SAATE 

Hietavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma uudelleen nähtäville 

 

Hankevastaava on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Puolangan kunnalle, jonka kunnanval-
tuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.12.2020 § 30. Hietavaaran osayleiskaava kuulutettiin vireille 
23.6.2021. YVA-menettelyn vastaavana yhteisviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus otti kantaa 
09.09.2021 lausunnossaan, että vireille kuuluttaminen ei ollut tapahtunut MRL 63§ mukaisella ta-
valla. Kaavoituksesta vastaava kunta, yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus, konsultti FCG 
ja hankkeesta vastaava wpd Finland pitivät aiheesta kokouksen 16.9.2021, jonka lopputulemana ELY-
keskus laati 21.09.2021 julkaistun tiedotteen. Tiedotteessa Kainuun ELY-keskus tarkentaa kannanot-
toaan ja toteaa, että Hietavaaran tuulivoimahankkeen kuuleminen on toteutunut YVA-lain mukaisesti 
ja kaavan vireilletulosta on ilmoitettu maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti.  

wpd Finland Oy on edellä esitetystä huolimatta pyytänyt varmistaakseen riittävän osallistamisen Puo-
langan kuntaa ja Kainuun ELY-keskusta asettamaan Hietavaaran osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville. Hietavaaran OAS ja YVA-
arviointisuunnitelmasta on järjestetty yleisötilaisuus 29.6.2021.  

Puolangan kunta on päättänyt wpd Finland Oy:n aloitteesta asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville ajalle (6.10.-6.11.2021). 
YVA-lain 17 §:n mukaan kuulemisaikaa voidaan erityisestä syystä pidentää 60 päivän mittaiseksi. 
Huom! Aiemman nähtävilläolon aikana 23.06.-23.07.2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta toimitettuja lausuntoja tai mielipiteitä ei tarvitse 
toimittaa uudestaan vaan ne huomioidaan sellaisenaan. Myös myönnettynä lisäaikana toimitetut 
lausunnon ja mielipiteet otetaan huomioon, eikä niitä tarvitse toimittaa uudelleen. Nähtäville ase-
tettava aineisto on täysin sama. 

Osallisilla ja kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vai-
kutusten arvioinnista myös kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn seuraavissa 
vaiheissa.  

 

Lisätietoja antavat: 

- Kaavoituksesta vastaava: Puolangan kunta, Kalevi Huovinen, rakennustarkastaja, puh: 040 
5462018, kalevi.huovinen@puolanka.fi 

- Yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Jenni Väisänen, 029 502 3012, jenni.vaisanen@ely-
keskus.fi 

- Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy Ville Ahvikko, puh: 050 5720 520, ville.ah-
vikko@fcg.fi ja Kylli Eensalu, 0400 973 449, kylli.eensalu@fcg.fi 

- Hankkeesta vastaava: wpd Finland Oy, Elina Piekkola, puh: 0500 407 970, e.piekkola@wpd.fi 
sekä Tiina Vikman, puh: 040 1587 407, t.vikman@wpd.fi 

 


