
   

Puolangan Ukonkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulo 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 
 

 
Puolangan kunnan kunnanvaltuusto on päättänyt 11.11.2021 § 42 käynnistää Ukonkankaan alueelle 
osayleiskaavan laatimisen. Puolangan kunnanhallitus on kokouksessaan 29.4.2022 § 46 hyväksynyt hank-
keen vireille tulon sekä kaavan aloitusasiakirjana laaditun, MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman (OAS). 
 
Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n mukaisesti oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan 
käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden 
alueella (tv-alueilla). 
 
Aloitteen yleiskaavan laatimisesta Puolangan kunnalle on tehnyt hankevastaava Winda Energy Oy. Ukon-
kankaan tuulivoimahankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa enimmillään 35 kpl 320 
metriä korkeaa tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on arviolta 6–10 MW ja koko tuulivoimapuiston 
kokonaisteho enimmillään noin 350 MW. Suunnittelualue sijaitsee noin 14 kilometriä lounaaseen Puolangan 
keskustasta, noin 5 kilometriä Vaalan kunnan rajasta ja noin 6 kilometriä Utajärven kunnan rajasta. Lähin 
kylä, Puokio, sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta länteen. Hankealue on noin 20,6 
km2 suuruinen. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan lisäksi Metsähallituksen omistamia alueita (noin 4 km2 
suunnittelualueen pohjoispuolella ja noin 6 km2 suunnittelualueen kaakkoispuolella). Suunnittelualueen ja 
Metsähallituksen alueiden kokonaispinta-ala on noin 31,1 km2. 
 
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 
tarkoittamana yhteysviranomaisena. 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 25.5.2022 alkaen 
Puolangan kunnanvirastolla, kirjastossa ja internet-sivuilla. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi jättää kirjallisia mielipiteitä. Viranomaistahoilta pyydetään lau-
sunnot. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen 
Puolangan kunta, Maaherrankatu 7, 89200 PUOLANKA tai sähköpostitse kunta@puolanka.fi 
27.6.2022 mennessä. 

Hankkeeseen liittyen järjestetään yleisötilaisuus 13.6.2022 Puolangan kunnan valtuustosalissa klo 
17:30-19:30 (hankevastaava ja konsultti ovat tavattavissa klo 16:30 alkaen) Maaherrankatu 7, 
89200 Puolanka. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Etälinkki tilaisuuteen tulee 
kunnan sivuille ja ympäristöhallinnon sivuille. 
 
Lisätietoja antavat  

Kaavoituksesta vastaava: Puolangan kunta, rakennustarkastaja Kalevi Huovinen, p. 040 546 2018, etu-
nimi.sukunimi@puolanka.fi 

Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy, kaavasuunnittelija Karri Hakala, puh. 040 768 4598, etu-
nimi.sukumi@ramboll.fi  

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Kainuun ELY-keskus, Mari Helin, puh. 0295 023 895, etu-
nimi.sukumini@ely-keskus.fi 

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Ulla Lehtinen, puh. 040 5583585, etunimi.sukunimi@ramboll.fi 
 
Hankkeesta vastaava: Winda Energy Oy, Tuomas Hooli, p. 050 555 3589, etunimi.sukunimi@winda.fi 
 
Puolangalla 29.4.2022 

Puolangan kunnanhallitus 


