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PELLON KUNTA

PALOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellään kaavan
laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät. Suunnitelmassa kerrotaan myös kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu. Lisäksi
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja
vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa.

P ALOVAARAN

TUULIVOIMAPUISTO

wpd Finland Oy suunnittelee Palovaaran alueelle enintään 21 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Palovaaran–Ahkiovaaran alustava hankekoko on yhteensä enintään 21–26 voimalaa.
Tuulipuisto liitetään suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n omistamaan 110 kV voimajohtoon. Voimajohdon viereen rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Sähkönsiirrolle tarkastellaan YVA-menettelyn yhteydessä kolmea reittivaihtoehtoa.
Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelu tehdään osana hankesuunnittelua osayleiskaavoituksen alkuvaiheessa. Tuulivoimalaitosten sijaintiin vaikuttavat luonnonolosuhteet, melu- ja varjostusanalyysit sekä voimalaitosvalmistajasta riippuvat voimaloiden väliset minimietäisyydet optimaalisen tuotannon varmistamiseksi. Alueella suoritetaan tuulimittaukset, joiden tuloksien avulla voidaan
varmistua tuulivoimalaitosten tarkoituksenmukaisesta sijoittelusta.

S UUNNITTELUN

TAVOITTEET

wpd Finland Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta aloitteen Pellon kunnalle, jonka kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2013 hyväksynyt ja päättänyt osayleiskaavan käynnistämisestä.
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä.
Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.
Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien
perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Pellon kunnanvaltuusto.
Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2
500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä.
Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet
sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

S UUNNITTELUALUEEN

SIJAINTI

Palovaaran tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee noin 25 kilometriä Pellon kunnan keskustaajamasta etelään Ylitornion kunnan rajalle. Suunnittelualueen etäisyys Ylitornion keskustaajamasta on noin 23 km koilliseen. Suunnittelualueelle päästään metsäteitä pitkin, joista osa lähtee
Ajangintieltä hankealueen pohjoispuolelta ja osa Ratasjärventieltä hankealueen lounaispuolelta.
Palovaaran hankealueen läheisyyteen suunnitellaan Ahkiovaaran (5 voimalaa) tuulivoimapuistoa,
jonka Palovaaran kanssa yhteinen Palovaaran–Ahkiovaaran YVA-menettely on yhtä aikaa käynnissä Palovaaran osayleiskaavoituksen kanssa.
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Kuva 1. Palovaaran tuulivoimapuiston alustava osayleiskaava-alue on esitetty punaisella ja viereinen Ahkiovaara sinisellä. Myös alustavat sähkönsiirtoreittivaihtoehdot on esitetty kartalla.

S UUNNITTELUN

LÄHTÖKOHDAT

S UUNNITTELUALUEEN NYKYTILA
Palovaaran tuulivoimapuiston suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä. Suunnittelualueen
reunoilla on kattava metsäautotieverkosto.
Suunnittelualue sijaitsee noin 150–250 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueella esiintyy jyrkkiä
korkeussuhteiden vaihteluja. Suunnittelualueella on runsaasti louhikkoisia vaara- ja harjumuodostumia sekä pienimuotoisia pääosin ojitettuja suoalueita.
Palovaaran suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuisto- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat alueesta noin 2,5 kilometriä luoteeseen (Ahkiovaaran kaula) ja 3,5 kilometriä koilliseen (Lehtilaki). Ratasjärven kylän RKY-alue sijaitsee noin 3,5 kilometriä suunnittelualueesta länteen.
Palovaaran suunnittelualue sijaitsee suurelta osin Tornionjoen ja Muonionjoen vesistön Naturaalueella (FI1301912, SCI), jonka pinta-ala on noin 6450 km2. Suunnittelualueen itä-koillispuolella
noin 4,5 kilometriä etäisyydellä sijaitsee Hyrsyvuoman Natura-alue (FI1301002, SCI).
Maansaaren luonnonsuojelualue (YSA203756) sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella lähimmillään noin 400 metrin etäisyydellä.
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Palovaaran
n suunnittelu
ualueen pintta-ala on noin 12 km2. Palovaaran–
–Ahkiovaaran
n suunnittelu
ualun ja paikallisen yhteism
eiden maa
anomistus on yksityisten
metsän hallin
nnassa. wpd
d Finland Oy
O on
hankkinut kyseisiin kiin
nteistöihin h
hallintaoikeud
det pitkäaika
aisten vuokrrasopimusten
n nojalla.

V ALTAK
KUNNALLIS
SET ALUEID
DENKÄYTTÖ
ÖTAVOITTE
EET
Valtakunna
alliset alueid
denkäyttötav
voitteet ovatt osa maank
käyttö- ja ra
akennuslain mukaista alueia
denkäytön suunnittelu
ujärjestelmää
ä. Alueidenk
käyttötavoittteet tulee otttaa huomio
oon ja niitä tulee
edistää my
yös tuulivoim
mapuistojen osayleiskaav
voituksessa.

L ÄNSI --L APIN MAA
AKUNTAKA
AAVA
Suunnittelu
ualueelle on
n voimassa maankäyttö
ö- ja rakenn
nuslain (132
2/99) mukainen Länsi-L
Lapin
maakuntak
kaava, joka
a on hyväk
ksytty Lapin
n liiton valtuustossa 26.11.2012 ja vahvis
stettu
Ympäristöm
ministeriössä
ä 19.2.2014 .
Länsi-Lapin
n maakuntakaavassa Pa
alovaaran su
uunnittelualu
ue on merkittty tuulivoim
maloiden alue
eeksi
(tv 2392 Palovaara). Merkinnä
ällä osoitettaan valtak
kunnallisten alueidenkä
äyttötavoitte
eiden
tarkoittamia tuulivoim
man hyödyn
ntämiseen parhaiten
p
soveltuvia
s
a
alueita. Suu
unnitteluohje
eiden
mukaan tu
uulivoimalat tulee sijoitttaa keskitettysti usean tuulivoimala
an muodosta
amiin ryhmiin ja
niin lähellle toisiaan kuin se e
energiatuotannon taloudellisuus h uomioiden on mahdollista.
ä suunnitelttaessa tulee
Poronhoito
oalueella alu
ueen käyttöä
e ottaa huo
omioon alue
een poronho
oidon
edellytykse
et. Kunnan kaavoitukssessa ja mu
uussa alueidenkäytön suunnittelus
ssa on otetttava
huomioon tuulivoiman
n rakentam isen vaikutukset maise
emaan, asu
utukseen, lo
oma-asutuks
seen,
linnustoon ja muuhun
n eläimistöön
n, luontoon ja kulttuuriiperintöön ssekä lievennettävä haita
allisia
vaikutuksia
a. Tuulivoim
maloita ja mu
uita korkeita
a rakenteita suunnitelta
aessa on ote
ettava huom
mioon
lentoesteid
den
korkeusrajoitukse
et.
Tuulivo
oimaloiden
vaikutukse
et
ilmavalv
vontatutkiin
ja
puolustusv
voimien
ra
adioyhteyksiiin
on
kaavoitu sessa
sek
kä
pyydetttävä
selvitettävä
Puolustusv
voimien lausu
unto asiasta .
Maakuntak
kaavassa Palovaaran
P
metsätalou
usvaltaiseksi alueeksi.

hankealue

on

osoitettu

koko
onaisuudess
saan

maa-

ja

Länsi-Lapin
n maakunta
akaavaan o
on merkitty
y suunnitelttu moottori kelkkailureittti Ratasjärrveltä
Törmäsjärv
velle.
Reitti
kulkee
Palovaaran
suunnitttelualueen
halki.
Ma
aakuntakaav
vassa
moottorike
elkkailureitiksi on osoiitettu olem
massa olevia
a ja suunn
niteltuja moottorikelkk
kailun
ylikunnallis
sia ja maaku
unnallisia pää
äreittejä.

Kuva 2. Ote
O
Länsi-La
apin maakun
ntakaavasta.. Palovaaran
n suunnittelu
ualueen sija
ainti on osoiitettu
punaisella. Sinisellä on
n osoitettu viiereinen Ahk
kiovaaran su
uunnittelualu
ue.
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Palovaaran
hankealue
sijaitsee
kokonaisuudessaan
maakuntakaavaan
merkityllä
poronhoitoalueella. Hankealueen etelä- ja itäpuolitse kulkee myös maakuntakaavaan merkitty
paliskunnan raja / esteaita. Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden
luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon
olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle
tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien
kanssa.
Maakuntakaavaan on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi
alueeksi (ma) suunnittelualueen länsipuolella noin 3,5 kilometrin etäisyydellä Ratasjärven kylän
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Alueen suunnittelussa on
turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.
Palovaaran itäpuolelle on maakuntakaavaan merkitty rakennussuojelukohteeksi Ainolan
erämaahuvila (SR1 3075). Hankealueen eteläpuolella huomattavasti etäämmällä on
Kristineströmin sahan päärakennus, johon Ainolan erämaahuvilakin sahaustoiminnan kautta
liittyy. Merkinnällä osoitetaan kirkkolailla tai rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla
suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita tai kohteita. Suojelumääräys: ”Suojelukohteen
kulttuurihistoriallisten arvojen heikentäminen on kielletty. Uudis- ja lisärakentaminen tulee
sovittaa sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja
rakennettuun kulttuuriympäristöön.”
Palovaaran itä–koillispuolelle sijoittuva Hyrsyvuoman Natura-alue on osoitettu maakuntakaavassa
luonnonsuojelualueeksi (SL 4145). Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai
suojeltavaksi tarkoitettuja alueita tai kohteita.
Palovaaran alueen länsi- ja lounaispuolelle on maakuntakaavassa merkitty tärkeitä tai
vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava
siten, että pohjaveden laatu ja määrä eivät niiden vaikutuksesta heikkene.

Y LEIS - JA ASEMAKAAVAT
Tuulivoimapuiston alueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Palovaaran länsipuolella on voimassa Torniojokivarren yleiskaava, joka käsittää koko jokivarren Pellon kunnan alueella.

SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vaikutusten arviointi on osa tuulivoimarakentamisen suunnittelua. Merkittävien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Palovaaran–Ahkiovaaran tuulivoimapuistojen yhteenlaskettu voimalamäärä ylittää
YVA-kynnyksen, jolloin alueelle laaditaan YVA-menettely, jonka yhteydessä tehdään seuraavat
selvitykset:





Luontoselvitykset
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
Melu- ja varjostusselvitykset (WindPro -ohjelman mallinnuksin)
Arkeologinen inventointi

Lisäksi selvitetään mm. osayleiskaavan vaikutukset asumisen olosuhteisiin, metsätalouteen, marjastukseen ja metsästykseen, elinkeinoihin ja talouteen sekä sosiaaliset vaikutukset. Vaikutusten
arvioinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden osallisten näkemykset.
Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin ympäristövaikutusten arviointi-menettelyn
(YVA) yhteydessä. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin,
alueella suoritettuihin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin.
Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua.
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K AAVO ITUKSEN YHTEENSOV
Y
VITTAMINE
EN YVA- ME
ENETTELYN
N KANSSA
YVA-lain 5 §:n mukaa
an "yhteisviiranomaisen, kaavaa laativan kunn
nan tai maa
akunnan liito
on ja
hankkeesta
a vastaavan on oltava rriittävässä yh
hteistyössä hankkeen
h
arrviointimene
ettelyn ja kaavoituksen yhtteensovittam
miseksi".
Ympäristöv
vaikutusten arviointimen
nettely on tä
ärkeä osa osayleiskaavan
n laadintaa. Ympäristöva
aikutusten arviointia varte
en tehdyissä
ä selvityksissä on huom
mioitu osayle
eiskaavoituks
sessa tarvitttavat
selvitystarp
peet, jolloin osayleiskaa va voidaan laatia
l
YVA menettelyn
m
se
elvitysaineis
ston pohjalta
a.

Kuva 3. YV
VA-menettellyn suhde m
maankäyttö- ja
j rakennusllain mukaise
een kaavapro
osessiin.

O SALLLISTUMIN
NEN

JA VU
UOROVAIK
KUTUS

O SALLIISET
Os
sallisia ovat


kiinteiistönomistajat



ne, jo
oiden asumis
seen, työhön
n tai muihin oloihin valm
misteilla olev
va kaava sa
aattaa huomattavasti vaikuttaa:
v
o





kaavan vaik
k
kutusalueen asukkaat, yritykset
y
ja elinkeinonh
harjoittajat, virkistysalue
eiden
k
käyttäjät,
ka
aavan vaikuttusalueen maanomistaja
at ja haltijat

virano
omaiset, joid
den toimialaa
a suunnittelu
ussa käsitellään:
o

k
kunnan
hallintokunnat ja
a lautakunna
at

o

n
naapurikunn
nat (Ylitornio
o)

o

Lapin elinkeino-, liikenn
L
ne- ja ympäristökeskus (ELY), Lapin
n liitto, Lapiin pelastusla
aitos,
L
Lapin
aluehallintovirasto
on (AVI), Liikenneviras
L
sto, Liikente
een turvallisuusvirasto Trafi,
T
M
Museovirasto
o, Rovaniem
men kaupung
gin ympäristövalvonta ((hoitaa myö
ös Pellon kunnan
y
ympäristötoi
inta) ja Puol ustusvoimatt

yhteis
söt, joiden to
oimialaa suu nnittelussa käsitellään:
o

a
asukkaita
ed
dustavat yht eisöt kuten asukasyhdis
stykset sekä kylätoimikunnat

o

ttiettyä intres
ssiä tai väesstöryhmää edustavat
e
yh
hteisöt, kute n luonnonsu
uojeluyhdisty
ykset
j yrityksiä edustavat y
ja
yhteisöt; Pellon riistanho
oitoyhdistys,, Napapiirin Erä ry ja Ra
atasj
järven
Maa- ja Kotitalou
usseura ry

o

elinkeinonha
e
arjoittajia ja yrityksiä ed
dustavat yhteisöt; Palisskuntain yhd
distys, Orajä
ärven
p
paliskunta
ja
a Lohijärven paliskunta

o

muut paikalllisella tai alu
m
ueellisella ta
asolla toimivat yhteisöt k
kuten tienho
oitokunnat ja
a ves
siensuojeluy
yhdistykset; Suomalais-rruotsalainen rajajokikom
missio

o

erityistehtäv
e
viä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia
niona- ja vesilaiitokset; Torn
l
laakson
Sähkö Oy, Fingrrid Oyj, Finavia Oyj ja lähialueen vessiosuuskunn
nat
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O SALLIISTUMINEN
N
Osallisilla on
o oikeus otttaa osaa ka
aavan valmis
steluun, arvioida sen vaiikutuksia ja lausua kaav
vasta
mielipiteen
nsä (MRL 62 §). Osallisi lla on myös
s mahdollisuus esittää n
neuvottelun käymistä os
sallistumis- ja arviointisuun
a
nnitelman rii ttävyydestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristöke
eskukselle ennen
kaavaehdo
otuksen nähttäville asetta
amista (MRL 64 §).

Kuva 4. Ylleiskaavoituk
ksen vaiheett sekä osallis
stumismahdollisuudet.

R AJAT YLITTÄVÄT
T VAIKUTU KSET JA KA
ANSAINVÄ LINEN KUU
ULEMINEN
Palovaaran
n hankealue sijaitsee läh
himmillään noin
n
7,7 kilom
metrin etäisy
yydellä Torniojoesta ja RuotR
sin rajasta. Kaavan totteuttamisella
a saattaa olla
a rajat ylittä
äviä vaikutuk
ksia.
ö- ja rakenn
nuslaki ja -assetus (MRL 199 § ja MR
RA 99 §) sisä
ältävät säännökset valta
akunMaankäyttö
nan rajan ylittävien
y
va
aikutusten hu
uomioon otttamisesta, jo
otka perustu vat Euroopa
an talouskom
mission yleissop
pimukseen, nk.
n Espoon ssopimukseen
n.
Ruotsin va
altiolle annettaan mahdolllisuuden lau
usua kaavas
sta valmistelluvaiheessa. Osallistumiis- ja
arviointisuunnitelma käännetään
k
ruotsiksi ja toimitetaan
n yhteysvira
anomaisena toimivalle Lapin
L
ELY-keskuk
kselle. ELY-k
keskus toim
mittaa käännö
öksen ympä
äristöministe
eriölle ja ympäristöminis
steriö
edelleen Ruotsin valtio
olle. Mahdoll isesti Ruotsista tulevat lausunnot
l
kä
äydään läpi osana kaava
aprosessia.

S UUNN
NITTELU -

JA PÄÄT
TÖKSENTE
EKOVAIHE
EET

JA AIKATAU
ULU

K AAVO ITUKSEN VIREILLETU
V
ULO ( TAMM
MIKUU – HU
UHTIKUU 2014)
2
Osayleiskaavan vireille
e tulosta ja osallistumis
s- ja arvioin
ntisuunnitelm
man nähtävilläolosta ilm
moitetaan Meän
n Tornionlaa
akso -lehdesssä sekä Pe
ellon kunnan
n ilmoitusta
aululla ja ku
unnan intern
net sivuilla. Os
sallistumis- ja
j arviointisu
uunnitelmaa täydennetään tarvittaesssa kaavoitu
usprosessin aikana.
Osallistumis- ja arvioin
ntisuunnitelm
ma (OAS) as
setetaan näh
htäville, jollo
oin osallisilla ja kunnan asuka
kailla on mahdollisuus
m
esittää mie
elipiteensä siinä esitetyis
stä osallistu mis- ja vuorovaikutusm
menetelmistä se
ekä kaavan vaikutusten
v
arvioinnista. Osayleiska
aavasta järje
estetään ens
simmäinen viranv
omaisneuv
vottelu.

O SAYLE
EISKAAVAN
N LUONNOS
SVAIHE ( LO
OKAKUU 2 014 – TA MMIKUU 2 015)
Osayleiskaavan luonno
osaineisto assetetaan näh
htäville mielipiteiden esiittämistä varten. Pellon kunnanhallitus
s päättää luo
onnoksen as ettamisesta nähtäville 30
3 päivän aja
aksi. Nähtäv
ville asettam
misesta tiedoteta
aan julkisestti ja nähtävi llä olon yhte
eydessä järje
estetään tied
dotus- ja kes
skustelutilais
suus.
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Osallisilla ja
j kunnan jäsenillä on mahdollisuu
us esittää mielipiteensä nähtävillä oloaikana
o
ka
aavaluonnokses
sta kirjallise
esti tai suul lisesti. Kaav
valuonnos on
o tavoiteaik
kataulun mu
ukaan nähtä
ävillä
helmikuuss
sa 2015. Luonnoksesta pyydetään myös lausun
nnot viranom
maisilta. Saa
atu palaute käsitellään koo
osteeksi.

O SAYLE
EISKAAVAN
N EHDOTUS
SVAIHE ( H UHTIKUU – KESÄKUU
U 2015)
Osayleiskaavaehdotus valmistuu a
alustavan aikataulun mu
ukaan kesäk
kuussa 2015. Pellon kun
nnanhallitus pää
ättää sen nä
ähtäville asetttamisesta 30
3 päivän aja
aksi.
Osayleiskaavan nähtäv
villä olosta iilmoitetaan julkisesti.
j
Kunnan asuk kailla ja osa
allisilla on oiikeus
tehdä muistutus kaa
avaehdotuks esta. Ehdottusvaiheessa
a ulkopaikk
kakuntalaisille kaava-alueen
maanomisttajille tiedotetaan postittse kunnassa
a tiedossa olevien osoittteiden muka
aisesti. Muisttutus
on toimitetttava kirjallis
sena Pellon k
kunnanhallittukselle enne
en nähtävillä
ä olon päätty
ymistä.
Osayleiskaavaehdotuksesta pyyde
etään lausunnot viranomaisilta. Ossayleiskaava
asta järjeste
etään
ehdotusvaiiheessa toine
en viranoma
aisneuvottelu
u.

O SAYLE
EISKAAVAN
N HYVÄKSY
YMISVAIHE
E ( ELOKUU – MARRAS
SKUU 2015
5)
Kaavaehdo
otuksesta an
nnettuihin m uistutuksiin ja lausuntoihin annetaa
an perustellu
ut vastineet.. Pellon kunnan
nvaltuusto hyväksyy
h
ossayleiskaava
an. Osayleisk
kaavan hyvä
äksymispäättöksestä ilm
moitetaan kuulutuksella.

Y HTEY
YSTIEDOT
T
Osayleiskaav
O
van valmiste
elusta saa lis
sätietoja inte
ernet-sivuilta
a www.pello..fi
sekä
s
seuraav
vilta henkilöiltä:

Pellon
P
ku
unta
Kunnantie
K
4,, 95700 PELLO
Esa
E
Kassine
en
Rakennustar
R
rkastaja, osa
astopäällikkö
ö
puh.
p
0400 35
58 584
esa.kassinen
e
n@pello.fi

FCG
F
Suunniittelu ja Tekniikka Oy
13 - 17 D, 90100
Hallituskatu
H
9
OULU
Janne
J
Tolpp
panen
Maankäytön
M
suunnittelija
a
arkkitehti
a
puh.
p
044 278
8 7307
janne.tolppa
anen@fcg.fi

Kai
K Tolonen
Oulun
O
aluepä ällikkö
arkkitehti SAFFA, LuK
puh. 044 771
1 8419
ka
ai.tolonen@ffcg.fi

Tuulivoimapu
T
uistohankkeesta lisätieto
oja saa hank
kkeesta vasttaavalta wpd
d Finland Oy:ltä:
wpd
w
Finland
d Oy
Keilaranta
K
13
3, 02150 ES
SPOO
Riikka
R
Arffm
man
puh.
p
040 96 1 6611
r.arffman@w
r
wpd.fi

FCG Suunnitttelu ja tekniik
kka Oy
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