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1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuu-
teen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä 
kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 
kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaava-
työn osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelu-
työn lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön edetessä. 

2 Suunnittelualue 

Kaava-alue sijaitsee Limingan kunnassa rajautuen Tyrnävän ja Muhoksen kunnanrajoihin. Hankkeen 
etäisyydet keskustaajamiin ovat seuraavat: Liminka 35 km, Muhos 20 km, Tyrnävä 23 km, Utajärvi 
22 km, Temmes 19 km ja Rantsila 21 km. Alue on metsätalouskäytössä.  

 

Kuva 2.1. Kaava-alueen rajaus. 

3 Suunnittelun tavoitteet 

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Limingan alueelle. Kaavoituksen tavoitteena 
on mahdollistaa enintään 8 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden 
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rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyt-
tää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

4 Suunnittelun lähtökohdat 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteut-
tamista. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Tämän 
kaavan suunnitteluun vaikuttavat ainakin seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Ehkäistään melusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.  

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyk-
sien säilymistä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

• Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tar-
peisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.  
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4.2 Maakuntakaava 

 

Kuva 4.1 Ote epävirallisesta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavayhdelmästä (29.6.2021). 
Osayleiskaava-alueen sijainti on osoitettu sinisellä rajauksella. 

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen periaat-
teella vuodesta 2009 lähtien. Voimassa on tällä hetkellä Jaurannevan kaava-aluetta koskien Pohjois-
Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava (saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 25.8.2006). Tätä on 
uudistettu kolmivaiheisesti siten, että 1. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman KHO:n päätök-
sellä 3.3.2017 ja 2. vaihemaakuntakaava 2.2.2017. Kolmas vaihemaakuntakaava on voimassa ilman 
lainvoimaa (maakuntahallituksen päätös 5.11.2018 MRL 201 §:n nojalla). 

Kaava-alueella ei ole Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa tuulivoima-aluemerkintää. Kaava-
alue sijoittuu maakuntakaavan niin sanotulle valkoiselle alueelle, jonka maankäyttöön ei oteta kan-
taa. Tällaisella alueella ei ole todettu mitään valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti 
merkittävää käyttötarkoitusta. Kunta voi sijoittaa valkoiselle alueelle mitä tahansa paikallista toi-
mintaa ottaen huomioon maakuntakaavan muut merkinnät. Kuitenkin seudullisen tai maakunnalli-
sesti merkittävän toiminnan osoittaminen vaatii maakuntakaavan muutoksen. Jaurannevan hanke 
on voimalamäärältään sellainen, että se jää alle maakunnallisen merkittävyyden ja Pohjois-
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Pohjanmaan liitto on tietoinen hankkeesta. Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnissä TUULI-hanke, 
jonka tavoitteena on tarkastella uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita maakunnassa. Pohjois-Poh-
janmaan maakuntakaavan päivittäminen käynnistetään loppuvuodesta 2021 ja tuulivoiman ohjauk-
sen lähtökohtana käytetään TUULI-hankkeesta saatavia tuloksia. 

Kaava-alueen pohjoislaitaa Limingan ja Muhoksen kuntarajalla sivuaa moottorikelkkailureitti tai -
ura. Lounaispuolelle noin 13 kilometrin päähän sijoittuu tieverkkoon kuuluvan Siikalatvan lentolii-
kenteen varalaskupaikan suoja-alue (sv-2) ja sen ympärille osoitettu suoja-alue (sv-3) ulottuu kaava-
alueesta lähimmillään 1,5 km päähän. Lähin kylä (at, Kylmälä) on osoitettu kaakkoon 6,6 km päähän. 

Kaava-alueesta etelään 1,1 kilometriä on osoitettu luonnon monikäyttöalue ja 2,7 km päähän Na-
tura 2000 -verkostoon kuuluva alue sekä luonnonsuojelualue (SL). Muut läheiset Natura 2000 -ver-
kostoon kuuluvat alueet, jotka ovat myös luonnonsuojelualueita (SL) sijoittuvat 9,3 km länteen ja 
4,3 km pohjoiseen. Luonnonsuojelualueita (SL-1 ja SL) sijoittuu kaava-alueen lounais- ja pohjoispuo-
lelle lähimmilleen 1,9 km päähän. Lounaispuolelle on osoitettu myös suojelualueita (S-1) 4,2 km 
päähän. Tärkeä pohjavesivyöhyke on 8,7 km etäisyydellä ja lähin pohjavesialue 8,3 km kaava-alu-
eesta koilliseen.  

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristön alue sijoittuu 13,2 km päähän lounaa-
seen ja kohdemainen alue 12,6 km luoteeseen sekä 10 km koilliseen. Valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue (Limingan lakeus) ulottuu lähimmilleen 16 km päähän kaava-alueesta. Perinnemai-
semakohde on osoitettu 9,3 km päähän pohjoiseen. Muinaismuistokohteita on osoitettu länteen, 
luoteeseen ja pohjoiseen, joista lähin on kaava-alueen länsipuolella 3,2 km päässä. Rokuan kansal-
lispuiston alueella noin 11 km etäisyydelle kaava-alueesta itään on tuuli- ja rantakerrostuma (ge-3), 
arvokas harjualue (MY-hs), valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, maakunnalli-
sesti arvokas maisema-alue, jota on ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi, virkistysalue (V), tär-
keä ulkoilu- tai retkeilyreitti ja matkailupalvelujen alue (RM). Lähin tuuli- ja rantakerrostuma on 
kaava-alueesta 7 km koilliseen. 

Kaava-alueesta luoteeseen 4,3 kilometriä on osoitettu rinnakkain 220 kV:n pääsähköjohto (z) ja uusi 
400 kV:n pääsähköjohto. Pääsähköjohto on osoitettu myös kaava-alueesta itään 10 km päähän. 
Turvetuotantoon soveltuvia alueita (tu-1) on lähimmällään 10 km päässä etelään ja 18,5 km päässä 
lounaaseen (tu-2). Turvetuotantoalueista EO-tu lähin sijoittuu koilliseen 14,5 km päähän.  

Kehittämisperiaatemerkintänä on osoitettu kaava-alueesta 9,5 km päähän Rokua-Oulujärvi matkai-
lun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv-3). Maaseudun kehit-
tämisalueina on yli 10 km etäisyydellä kaava-alueesta osoitettu Lakeuden alue (mk-7), Siikajoki-
laakso (mk-4) ja Oulujokilaakso (mk-3). 

Taulukko 4.1 kaava-alueen läheisyydessä olevat maakuntakaavamerkinnät 

Kaavamerkintä Merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys 

 

Luonnonsuojelualue (1. ja 3 vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi 
tarkoitettuja alueita. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella 
ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta, vaan pyritään 
edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välisten ekolo-
gisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 
133 § mukainen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. 



 

 Jaurannevan tuulivoimaosayleiskaava 7 (19) 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
14.9.2021  

 

 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi tarkoitettuja 
suoalueita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 

 

Suunnittelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin suon vesitaloutta muutta-
viin toimenpiteisiin, jotka saat-tavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelu-
määräys on voimassa, kunnes suojelualue perustetaan, kuitenkin enintään 5 
vuotta 1. vaihemaakuntakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Määräys ei koske alu-
eellisesti tärkeää pohjavedenhankintaa. 

 

Suojelualue (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtion maalla olevat Metsähallituksen omalla päätök-
sellä perustettavia soidensuojelualueita. Alueilla on voimassa MRL 33.1 §:n 
mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

Suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin suon vesitaloutta muuttaviin 
toimenpiteisiin, jotka saat-tavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Määräys ei 
koske alueellisesti tärkeää pohjavedenhankintaa. 

 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura 2000 -
verkoston alueet. 

 

Pohjavesialue (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (I 
luokka / 1-luokka) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokka) / muut vedenhan-
kintakäyttöön soveltuvat (2-luokka) pohjavesialueet. 

 

Suunnittelumääräys: Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheutta-
vat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja veden-
hankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä 
riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suo-
jelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta. 

 

Tärkeä pohjavesivyöhyke (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyö-
hykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudul-
lista tarvetta varten. 

 

Arvokas geologinen muodostuma (1. ja 3. vmkk): Tuuli- ja rantakerrostuma 

Merkinnällä osoitetaan luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnalli-
sesti arvokkaat geologiset muodostumat. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, 
ettei maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja, erikoisia 
luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laa-
jalle ulottuvia vahingollisia muutoksia. 

 

Arvokas harjualue (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen harju-
jensuojeluohjelman mukaiset harjualueet ja muut vähintään seudullisesti ar-
vokkaat harjualueet. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, 
ettei maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja, erikoisia 
luonnonesiintymiä tai muinaisjäännöksiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheu-
teta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia. 

 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaiset 
valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla: 

- Aittojärvi–Kyngäs 

- Hailuoto 

- Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 

- Kalajokilaakso 
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- Kuusamon kosket 

- Limingan lakeus 

- Manamansalo 

- Määttälänvaara–Vuotunki 

- Oulujoen laakso 

- Reisjärven Keskikylä–Kangaskylä 

- Säräisniemi 

- Tyräjärven kulttuurimaisemat 

- Virkkula 

 

Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehit-
tämisessä on otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä turvattava mai-
sema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa 
osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja 
kulttuuriympäristöarvot. 

 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maise-
matilojen säilymistä. Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden 
tärkeät linnuston kerääntymisalueet tulee turvata. 

 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maise-
maan. 

 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota julkaisussa Arvokkaat mai-
sema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II (Mietintö 66/1992, ympä-
ristöministeriö, 1993) esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirtei-
den ja arvojen säilymiseen. 

 

Maakunnallisesti tärkeä maisema-alue, jota on ehdotettu valtakunnallisesti 
arvokkaaksi (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joita on 
ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi (Ympäristöministe-
riö, MAPIO-työryhmä, 11.1.2016): 

- Aittojärven ja Livojokivarren kulttuurimaisemat 

- Hailuoto 

- Iijoen jokivarsimaisemat 

- Kalajokilaakson viljelymaisemat 

- Limingan lakeuden kulttuurimaisema 

- Manamansalon kulttuurimaisemat 

- Miilurannan asutusmaisema 

- Määttälänvaaran kulttuurimaisemat 

- Olvassuo 

- Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisemat 

- Oulujokilaakson kulttuurimaisemat 

- Reisjärven kulttuurimaisemat 

- Rokuanvaaran maisemat 

- Rukan vaarajono 

- Tyräjärven kulttuurimaisemat 

 

Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehit-
tämisessä on otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja 
kulttuuriarvot. 

 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa 
osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kult-
tuuriympäristöarvot. 

 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maise-
matilojen säilymistä. 
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Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maise-
maan. 

 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota 2. vaihemaakuntakaavan 
kaavaselostuksen luvussa 3.2.1 sekä 3. vaihemaakuntakaavan kaavaselostuk-
sen luvussa 3.14.3. (Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet) esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen 
säilymiseen. 

 Muinaismuistokohde (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät mui-
naisjäännökset. 

 

Suunnittelumääräys: Kohdetta koskevista maankäytön suunnitelmista on pyy-
dettävä museoviranomaisen lausunto. 

 

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnalli-
sesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009). Osa kohteista ei 
näy kaavakartalla; luettelo valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kult-
tuuriympäristöistä ja -kohteista on esitetty 2. vaihemaakuntakaavan selostuk-
sen liitteissä 4 ja 5 sekä 3. vaihemaa-kuntakaavan selostuksen liitteessä 5 a. 

 

Suunnittelumääräys: Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuu-
riympäristön valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa tulee 
erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa sekä Pohjois-Pohjan-
maan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä kirjattuihin arvoihin 
ja ominaispiirteisiin. 

 Perinnemaisemakohde (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä pe-
rinnemaisema- ja perinnebiotooppikohteita. 

 

Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää koh-
teen kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Valtakunnallisesti arvok-
kaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava ao. vi-
ranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. 

 

Suoja-alue / lentoliikenteen varalaskupaikka (3. vmkk) 

Lisämerkinnällä -2 osoitetaan tieverkkoon kuuluvan varalaskupaikan suoja-
alue. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon lentoliiken-
teen varalaskupaikasta johtuvat maankäytön rajoitukset. 

 

Suunniteltaessa rakentamista alueelle tulee puolustusvoimille varata mahdol-
lisuus lausunnon antamiseen. Alueen maankäytön suunnittelussa on varau-
duttava kattavan rinnakkaistiestön toteuttamiseen. 

 

Suoja-alue / lentoliikenteen varalaskupaikka (3. vmkk) 

Lisämerkinnällä -3 osoitetaan aluetta, jolla on voimassa lentoliikenteen vara-
laskupaikasta johtuvia rajoituksia. 

 

Kylä (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, 
jotka ovat toimintapohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden 
kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taajaman läheisyydessä. 

 

Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen 
asemaa on pyrittävä vahvista-maan sovittamalla yhteen asumisen, 
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alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän 
ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi 
hahmottuvaksi kohtaamispaikaksi. 

 

Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että se sijoittuu palvelu-
jen kannalta edullisesti olevan kyläasutuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyk-
sien läheisyyteen. 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ra-
kentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja -ympäristöön, vesihuollon 
järjestämiseen ja hyvien peltoalueiden säilyttämiseen maatalouskäytössä. 

 

Turvetuotantoalue (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on turpeen ottotoimintaa 
tai joilla on voimassa oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten. 

 

Turvetuotantoon soveltuva alue (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suoalueita. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomi-
oon vaikutukset asutukseen ja kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteis-
vaikutus vesistöihin sekä poronhoitoalueella turvattava poronhoidon edelly-
tykset. 

 

Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon aluei-
den ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrit-
tävä käyttöön, jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoito-
suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyr-
kiä edistämään maatalouskäyttöä sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan 
tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tulee välttää alueiden ottamista maa-
talouskäyttöön. 

 

Alla lueteltujen soiden turvetuotanto on suunniteltava varmistaen, ettei ni-
mettyjen purojen luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuk-
sia (1.vmkk): 

Suon nimi ja valuma-alue Pikkujoki tai puro  

Aittosuo, 60.064    Aitto-oja  

Jaalangansuo, 60.074   Jaalankajoki  

Lavasuo-Alavuotto, 60.035   Haaraoja  

Mantilansuo W, 60.036   Leipioja 

Murtosuo, 60.063   Juurikkaoja  

Pahasuo, 60.074    Jaalankajoki  

Pyörösuo, 60.026   Vuotonoja 

 

Turvetuotantoon soveltuva alue (1. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan suoalueita, jotka soveltuvat pääosin turvetuotantoon. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomi-
oon luonnonarvot, vaikutukset asutukseen ja kulttuuriympäristöön, tuotanto-
alueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä poronhoitoalueella turvattava poron-
hoidon edellytykset. 

 

Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon aluei-
den ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrit-
tävä käyttöön, jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoito-
suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyr-
kiä edistämään maatalouskäyttöä sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan 
tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tulee välttää alueiden ottamista maa-
talouskäyttöön 

 

Alla mainitun suon turvetuotanto on suunniteltava varmistaen, ettei nimetty-
jen purojen luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
(1.vmkk): 
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Suon nimi ja valuma-alue   Pikkujoki tai puro  

Leipisuo-Kapustasuo, 60.036   Leipioja 

 

Virkistysalue (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä, viheralueverkos-
ton kannalta tärkeitä retkeily-, ulkoilu-, urheilu- ja virkistysalueita. 

 

Alueita koskee MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota alueen virkistyskäytön kehittämiseen ja ympäristöarvojen säi-
lymiseen. 

 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota alueen eri 
käyttömuotojen tarkoituksenmukaiseen yhteensovittamiseen. Oulun Virpinie-
men ja Salonselän alueilla erityistä huomiota tulee kiinnittää maa-ainesten 
oton ja yleisen virkistyskäytön yhteensovittamiseen sekä maa-ainesten otto-
alueiden maisemointiin. 

 

Matkailupalvelujen alue (2. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten 
ydinalueita, joihin sisältyy hotelli- ym. palveluja. 

 

Suunnittelumääräys: Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisranni-
kon erityispiirteet. 

 
Pääsähköjohto 400 kV ja 220 kV (1. ja 3. vmkk) 

 
Uusi pääsähköjohto 400 kV (1. ja 3. vmkk) 

 

Maaseudun kehittämisen kohdealue (2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehite-
tään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimin-
taa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä 
yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. 

 

Kehittämisperiaatteet: 

Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnal-
lisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tu-
keutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhyk-
keenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, py-
syvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimin-
taedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suun-
nitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asut-
tuna. 

 

Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen 
ja mahdollisuuksien pohjalta. 

 

Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden 
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön ve-
denlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen. 

 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat 
rajoitukset rakentamiselle. 

 

Aluekohtaiset täydentävät suunnittelumääräykset: 

mk-3 Oulujokilaakso 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
Oulujoen vedenlaadun, erityisesti Oulun käyttöveden laadun turvaamiseen. 
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Voimalaitosympäristöjen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon 
alueiden kulttuuriperintöarvot ja kalateiden toteuttamismahdollisuudet. 

Jokilaakson virkistys- ja matkailupalvelujen kehitystä on pyrittävä edistämään 
varaamalla riittävästi alueita virkistystoimintaa ja reittejä varten. Rantaan ja 
muille ympäristöltään vetovoimaisille alueille on jätettävä riittävän laajat ja 
mahdollisimman yhtenäiset vihervyöhykkeet jokisuistosta Rokualle ja Oulujär-
velle. Veneilyä varten on varattava riittävästi laituri- ja rantautumispaikkoja. 

 

Alueiden käyttöä suunniteltaessa tulee varautua Oulu-Kajaani-Vartius -käytä-
vän liikenneyhteyksien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen kansain-
välisen kehittämiskäytävän palvelutason mukaiseksi. (2. ja 3.vmkk) 

 

mk-4 Siikajokilaakso 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Sii-
kajoen vedenlaadun parantamiseen. (2.vmkk) 

 

mk-7 Lakeuden alue 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ra-
kentamistavan ohjaukseen sekä Tyrnävän- Limingan High Grade -alueella eri-
tyisviljelyn ja siihen liittyvien toimintojen kehittämisedellytysten turvaami-
seen. (2.vmkk) 

 

Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue 
(1., 2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota virkistysalueiden ja -reittien verkoston muodostamiseen 
sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakenta-
misen sopeuttamiseen ympäristöön. 

 

Aluekohtaiset kehittämisperiaatteet:  

mv-3 Rokua–Oulujärvi 

Alueen kehittäminen perustuu hyvinvointi- ja virkistyspalveluihin, kansallis-
puistoon ja Rokua Geopark –kokonaisuuteen, Oulujärveen sekä muuhun luon-
toon ja ulkoiluun liittyviin virkistystoimintoihin. (2.vmkk) 

 Luonnon monikäyttöalue (1., 2. ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luon-
tokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. 

 

Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämi-
seen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristö-
arvojen säilymiseen. (3.vmkk) 

 

Matinsuo - Lääväsuo - Kivisuon aluekokonaisuuden maankäytön suunnitte-
lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota arkojen eläinlajien elinmahdollisuuk-
sien säilymiseen. (1.vmkk) 

 
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun 
pääreittejä. 

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset: 

Tuulivoimaloiden rakentaminen (1. ja 3. vmkk) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

 

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät 
ole merkitykseltään seudullisia. 

 

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti maakuntakaavassa osoite-
tuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille 
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alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia asu-
tukseen, maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön. 

 

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Tapauskoh-
taisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli tuulivoimarakentaminen ei hei-
kennä alueiden linnustoarvoja. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvok-
kaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -ver-
koston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan luo -alueiden ja seudullisesti merkittä-
vien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti 
asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakenta-
misen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja 
välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 

 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrittävä keskittämään yhteiseen 
johtokäytävään. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajär-
jestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset 
puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee turvata puolustus-
voimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajär-
jestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

Maa- ja metsätalous (2. vmkk) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen tuotan-
tokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asutuksen tavoitteet ja maatalouden, 
mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. 

 

Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. 
Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä yhteen sovittamalla eri 
käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. 

Muita maakuntakaavamääräyksiä 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

 

Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja lentopaikkojen ympäristöjen yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa. (Hanhikivikaava) 
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4.3 Yleis- ja asemakaavat 

 

Kuva 4.2. Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2020. Osayleiskaava-alueen sijainti on osoitettu sinisellä 
rajauksella. 

Kaava-alueella on voimassa Oulun seudun yleiskaava 2020. Yleiskaavassa hanke sijoittuu kokonai-
suudessaan kaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Muita kaavamerkintöjä ei kohdistu 
alueelle. 

Tämän jälkeen läheisimmät kaava-alueet sijoittuvat hankkeen kaakkoispuolelle Utajärvelle Rokuan 
kansallispuiston alueelle: Rokuan yleiskaava 11 km ja Rokuan asemakaava 15 km. 
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4.4 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin 

 

Kuva 5.5. Jaurannevan kaava-alue suhteessa lähiseudun (maks. 30 km) tuulivoimahankkeisiin 
(10.9.2021). 

Kaava-alueesta itään noin 8,6 km päässä on esisuunnitteluvaiheessa Utajärven Ahmaksen 18 voi-
malan tuulivoimahanke. Siikalatvan Honkakankaan 15 voimalan tuulivoimahanke sijoittuu 23 km 
päähän etelään. Esisuunnitteluvaihetta pidemmällä olevia hankkeita ei sijoitu 30 kilometrin sä-
teelle. 

5 Laadittavat selvitykset 

Kaavoituksen yhteydessä tehdään mm. seuraavat selvitykset:  

• Meluselvitys 

• Selvitys varjostusvälkkeestä 

• Näkymisalueanalyysi 

• Kuvasovitteet voimaloiden näkymisestä 

• Arkeologinen selvitys 

• Luontoselvitykset 
− Lintujen kevät- ja syysmuuton seuranta 
− Liito-oravaselvitys 
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− Pöllöjen soidinselvitys 
− Metson soidinpaikkaselvitys 
− Viitasammakkoselvitys 
− Pesimälinnustoselvitys 
− Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 
− Lepakkoselvitys 
− Petolintuselvitys 

6 Vaikutusten arviointi 

Yleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja raken-
nuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäris-
töönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoimarakentamisella voi 
olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin.  

Yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, maisema-, kulttuu-
riympäristö-, melu-, välkevarjostus- ja ilmastovaikutuksia. Vaikutuksia arvioidaan tarvittavassa laa-
juudessa myös esimerkiksi liikenteeseen sekä maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen.  

Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Osa vaikutuksista rajoittuu aivan tuulivoi-
maloiden rakennuskohteiden läheisyyteen. Osa vaikutuksista, kuten maisema- ja linnustovaikutuk-
set, saattavat ulottua laajemmalle alueelle. Arvioinnissa hyödynnetään ympäristöministeriön laati-
maa ohjeistusta tuulivoimarakentamisesta ja sen vaikutusten arvioinnista. 

7 Osallistuminen ja tiedottaminen 

7.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa kantaan kaavojen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaa-
voista mielipiteensä (MRL 62 §). 

MRL 62 § mukaan osallisia ovat kaava-alueiden ja sen vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, 
alueella toimivat yritykset ja elinkeinon harjoittajat ja työssäkäyvät eli kaikki ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa. 

Osallisia ovat myös ne viranomaiset, yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt, jotka toimivat alueella tai 
joiden toimialaa kaavassa käsitellään. Näitä ovat ainakin: 

Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset 

• Kaavan vaikutusalueen asukkaat  

• Kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 

• Yritykset ja elinkeinonharjoittajat  

• Virkistysalueiden käyttäjät  

• Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat 

• Tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdistykset  

• Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 

• Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset.  

Näitä ovat ainakin: 
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• Fingrid Oyj 

• Digita Oyj 

• Telia Finland Oyj 

• Elisa Oyj 

• DNA Oyj 

• Oulun Puhelin Oyj (Finnet OPOY) 

• Limingan Vesihuolto Oy 

• Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö 

• Sonera Carrier Networks Oy (TeliaSonera) 

• Finavia Oyj 

• Air Navigation Services Finland Oy 

• Suomen Turvallisuusverkko Oy 

• Lakeuden Luonto Ry 

• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Limingan kunnanhallitus ja -valtuusto sekä lautakunnat 

• Hankealueen läheiset kunnat (Muhos, Tyrnävä, Siikalatva, Utajärvi) 

• Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Pohjois-Pohjanmaan alueellinen vastuumuseo (Pohjois-Pohjanmaan museo) 

• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI 

• Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 

• 3. Logistiikkarykmentti 

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

• Väylävirasto 

• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 

• Oulun seudun ympäristötoimi 

• Metsähallitus 

• Metsäkeskus 

• Ilmatieteen laitos 

7.2 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaprosessin yhteydessä pidetään viranomaisneuvottelut kaavan laatimisvaiheessa ja kaavan eh-
dotusvaiheessa (MRL 66.2 §, MRA 18 §).  

7.3 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osayleiskaavan vireilletulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta sekä kaavan voi-
maatulosta tiedotetaan Limingan kunnan internetsivuilla www.liminka.fi ja Rantalakeus-, Terva-
reitti sekä Siikajokilaakso-lehdessä. 

Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavan valmisteluaineistosta (kaavaluonnos). Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisia muistu-
tuksia. Kaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) nähtävilläolon aikana järjestetään yleisötilaisuus 
tai sen estyessä esittelytilaisuus netin kautta. Tarvittaessa järjestetään toinen yleisötilaisuus kaava-
ehdotuksen nähtävilläolon aikana.  

Kaavoitukseen liittyvä materiaali on nähtävillä Limingan kunnanvirastossa (Lakeustalo, C-talo 3. krs, 
Liminganraitti 10 C) sekä kunnan internetsivuilla www.liminka.fi. 

http://www.liminka.fi/
http://www.liminka.fi/
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Kaavan vireilletulo 

Kaavan vireille tulosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella ja kunnan nettisivuilla. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jolloin OAS:sta pyydetään lausuntoja. 

Kaavan valmisteluvaihe 

Kaavan laatimisvaiheen aineiston nähtävillä olosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella ja kunnan netti-
sivuilla. Kaavan laatimisvaiheen aineisto (kaavaluonnos, kaavaselostus, tarvittavat selvitykset) ase-
tetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jolloin aineistosta pyydetään lausuntoja ja osallisilla on mahdol-
lisuus lausua mielipiteensä (MRA 30 §:n mukainen kuuleminen). 

Kaavaehdotusvaihe 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 65 §). Nähtävillä olosta tiedotetaan lehti-
ilmoituksella. Kaava-aineisto on nähtävillä myös sähköisesti internetissä. Kaavaehdotuksesta pyy-
detään lausuntoja ja osalliset voivat esittää siitä mielipiteensä (muistutuksen).  

Kaavan hyväksyminen 

Kaavan hyväksyy kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kunnanvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä 
tiedotetaan ELY-keskukselle, Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytä-
neet. Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan kunnan nettisivulla, virallisella ilmoitustaululla ja 
Rantalakeus-, Tervareitti sekä Siikajokilaakso-lehdessä (MRA 93 §).  

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus valittaa Limingan kunnanvaltuuston päätöksistä hal-
linto-oikeuteen. 

8 Tavoiteaikataulu 

Osayleiskaavan laadinnan tavoiteaikataulu 

Työvaihe  Tavoiteaikataulu 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  6–9/2021 

Kaavan laatimisvaihe (kaavaluonnos) 9–11/2021 

Kaavaehdotusvaihe 12/2021–4/2022 

Kaavan hyväksyminen 5–8/2022 

 

9 Yhteystiedot 

Kaavaa laativa konsultti 

Sitowise Oy 
Maankäytön suunnittelija, FM (YKS 685) Matti Konttinen 
Voudintie 3 
90400 Oulu 
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puh. 044 427 9681 
matti.konttinen@sitowise.com 

Limingan kunta 

Kunnanarkkitehti, Venanzia Rizzi 
puh. 050 525 9352 
venanzia.rizzi@liminka.fi 

Hankevastaava 

Myrsky Energia Oy 
Janne Tolppanen 
puh. 044 2787 307 
janne@myrsky.fi 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaava-aineistoista 

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet jätetään osoitteeseen  

Lakeustalo, C-talo 3. krs 
Liminganraitti 10 C 
91900 Liminka 

tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@liminka.fi. 


