
Kuulutus  
 
Puolangan Julkuvaaran tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(OAS). 
 
Ilmatar Energy Oy:n 100 % omistama projektiyhtiö Ilmatar Paltamo Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Hukkalan-
saloon Paltamon ja Puolangan kuntien rajalle Puolangan eteläosaan. Kaava-alue muodostuu hankealueesta, jonka 
pinta-ala on noin 450 ha.  Paltamon puoleisen alueen ollaan laatimassa vastaavaa osayleiskaava noin 3000 ha alu-
eelle.  Puolangan puoleiselle hankealueelle, joka sijoittuu Julkuvaaran alueelle, suunnitellaan kahta voimalaa. Pal-
tamon puolelle suunnitellaan enintään 19 voimalan rakentamista. Samanaikaisesti ollaan laatimassa samaan 
hankkeeseen liittyvää Takiankankaan tuulivoimaosayleiskaava Paltamon kunnan puolelle Vaalan ja Puolangan ra-
joihin rajoittuen. Saman ainaisesti ollaan laatimassa YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arvioin-
tia (YVA) Takiankangas-Hukkalansalo tuulivoimahankkeelle.  
 
Yleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää raken-
nusluvan myöntämisen perusteena.  
 
Puolangan kunnanvaltuusto on päättänyt 21.6.2022 § 11 käynnistää Julkuvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaa-
van laatimisen. Tuulivoimaosayleiskaava tulee vireille tällä kuulutuksella. Kunnanhallitus on 18.11.2022 päättänyt 
asettaa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kaavoituksen ajaksi (MRL 63 §, MRA 30 §) 
23.11.2022 alkaen. OAS pidetään nähtävillä Puolangan kunnanvirastolla ja Paltamon kunnantalolla. Sähköisesti 
asiakirjat ovat nähtävillä Puolangan https://puolanka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/ 
kunnan verkkosivuilla.  
 
Julkuvaaran OAS:ää ja yleiskaavoitusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 28.11.2022 klo 18.00 - 20.00 Puolangan 
kunnanvirastolla valtuustosalissa, Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös 
etäyhteyksin. Linkki yleisötilaisuuteen löytyy edellä mainitusta internetosoitteesta. Tervetuloa osallistumaan! 
 
OAS:än voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja (MRA 30 §).  Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana 
(23.12.2022 mennessä), joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@puolanka.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Puolan-
gan kunta, Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka. 
 
Tuulivoimahankeen arviointisuunnitelma sekä YVA yhteisviranomaisen Kainuun ELY-keskuksen lausunto ympäris-
tövaikutusten arviointisuunnitelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla https://www.ympa-
risto.fi/takiankangas-hukkalansalotuulivoimaYVA. Puolangan puolen OAS on nähtävillä myöhemmin kuin Palta-
mon puolen OAS, koska hankealue laajeni alueen maaomistajien aloitteesta Puolangan puolelle ja Puolanka teki 
kaavan vireilletulosta päätöksen myöhemmin kuin Paltamon kunta. Jatkossa kaavaprosesseja pyritään viemään 
eteenpäin samanaikaisesti Puolangan ja Paltamon kunnissa.  
 
Lisätietoja antavat:  
 
Kaavoittaja: 

 
Puolangan kunta 
Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka  
Rakennustarkastaja 
Kalevi Huovinen 
p +358 40 546 2018 
kalevi.huovinen@puolanka.fi 
 
 
 

 
 
Kaavoituskonsultti: 
 

 
 
 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, 00601 HELSINKI 
Kaavoitus: 
Timo Leskinen, DI 
p: +358 40 508 9680 
timo.leskinen@fcg.fi 
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YVA-yhteysviranomainen: Hankkeesta vastaava:  
  

 
 
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus 
Kirjaamo 
PL 115 
87101 KAJAANI 
 
Yhteysviranomainen: 
Alueidenkäytön asiantuntija 
Anu Nurkkala 
p. 029 502 3062 
anu.nurkkala@ely-keskus.fi 
 

 

 
 
 
Ilmatar Paltamo Oy 
Unioninkatu 30 
00100 Helsinki 
www.ilmatar.fi 
 
 
Yhteyshenkilö: 
Jussi Mäkinen 
hankekehitysjohtaja 
+358 40 576 1067 
jussi.mäkinen@ilmatar.fi 
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