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1 Osayleiskaavan tarkoitus ja tavoitteet
Osayleiskaavan tarkoitus on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen
Mastokankaan alueelle Raaheen ja Siikajoelle. Kumpaankin kuntaan laaditaan oma
osayleiskaava. Laatimisvaiheessa suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena, ja
kaavat jaetaan kuntakohtaisiksi kaavaehdotuksessa.
Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) kaavoituksen
kanssa rinnakkain. Hanke on supistunut merkittävästi YVAn aikana ja vielä YVAselostuksen valmistuttua.
Kaavan
tavoitteena
on
vähentää
Suomen
energiantuotannon
kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen ilmastostrategian päivityksessä (2013)
tavoitteeksi on asetettu tuulivoimalla tuotetun sähkön osuuden nostaminen
yhdeksään terawattituntiin vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa Suomen
tuulivoimatuotannon kapasiteetin nostamista noin 3000 megavattiin.

2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja
tavoitteet sekä kerrotaan se, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka
kaavojen vaikutuksia arvioidaan työn aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään suunnittelun edetessä
tarpeen mukaan, ja se on nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla kuulutuksissa
ilmoitettuna ajankohtana.

3 Hanke ja sijoituspaikka
Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Raahen kaupungin ja Siikajoen
kunnan alueilla sijaitsevalle Kopsan Mastokankaan alueelle noin 18 kilometriä
Raahen kaupungista kaakkoon. Hankealue sijaitsee Raahen ja Vihannan välisen tien
nro 88 pohjoispuolella (Raahentie) sekä Relletin ja Tuomiojan välisen tien nro 8121
(Tuomiojantie) eteläpuolella.
Kaava-alueelle suunnitellaan enintään 15 tuulivoimalaitosta, joiden yksikkötehot ovat
noin 2,4 – 4,5 megawattia ja ylin korkeus noin 210 metriä maanpinnasta.
Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niiden perustuksista, voimaloiden välisistä
liittymäteistä, maakaapeleina toteutettavasta sisäisestä verkosta ja sähköasemasta,
joka toteutetaan kaava-alueen sisälle kantaverkon yhteyteen.
Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan kiviainesta erityisesti tieyhteyksien rakentamiseen
ja parantamiseen sekä voimaloiden kokoamisessa tarvittavien kenttien
rakentamiseen. Kiviaineksia saadaan noin 3 kilometriä kaava-alueen lounaispuolella
sijaitsevasta Eskolankallion kalliomurskeen kiviaineksen ottoalueelta, paikallisilta
maanomistajilta lähialueelta tai tuulivoima-alueelta.
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4 Alueen kuvaus
4.1

Maankäyttö ja asutus

Kuva 4.1 Lähialueen asutus.
Mastokankaan alue on topografialtaan melko tasainen. Alueen metsät kuuluvat
metsätalouden piiriin.
Asuinrakennuksia on erityisesti kaava-alueen länsi-, pohjois- ja eteläpuolella.
Lomarakennuksia on varsinkin kaava-alueen koillispuolella.
Raahen puolella Kopsan kylä sijaitsee noin kahden kilometrin päässä
tuulivoimaloiden länsipuolella, Romuperä noin neljä kilometriä tuulivoimaloiden
lounaispuolella
ja
Möykkyperä
noin
kolme kilometriä
tuulivoimaloiden
kaakkoispuolella.
Siikajoen puolella lähimpiä asustuskeskittymiä ovat Relletti noin neljä kilometriä,
Korsunperä noin kolme kilometriä tuulivoimaloiden pohjoispuolella ja Vuolunperä noin
viisi kilometriä tuulivoimaloiden itäpuolella.
Raahen puolella Pattijoen Ylipää (Lasikangas) ja Mattilanperä sijaitsevat noin viiden
kilometrin päässä sekä Vihanti noin kymmenen kilometrin päässä. Raahen kaupungin
keskustaan on matkaa noin 13 kilometriä.
Siikajoen puolella Ruukin ja Revonlahden kyliin on matkaa noin 14 kilometriä.
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Kuva 4.2. Luonnonsuojelu-, luonnonsuojeluohjelma- ja Natura-alueet kaava-alueen
läheisyydessä.
Mastokankaan hankealue on suurelta osin puustoista. Kankaiden lisäksi huomattava
osa alueen soista on ojitettu ja puustoittuneita. Toisaalta hankealueella sijaitsee myös
runsaasti hakkuualoja. Avoimia suoalueita sijoittuu mm. Kursunjärven ympäristöön
sekä Valkeisnevalle.
Kaava-alueen kaakkoispuolella sijaitsee valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan
sisältyvä Vaipannevan alue (SSO110339), jonka itäosa kuuluu myös Natura 2000 –
verkostoon (Vaipanneva, FI1106201). Alue on määritelty Natura-alueeksi
luontodirektiivin (SCI) perusteella.
Hankealueelta noin 3 kilometriä luoteeseen sijaitsee Lähdenevan Natura 2000 -alue
(FI1000036), joka on myös soidensuojeluohjelmassa. Alue on luontodirektiivin (SCI)
perusteella suojeltua Natura-aluetta, ja se kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan
(SSO11037).
Kaava-alueen rajan lähellä kaavan luoteispuolella on yksityisten maalla sijaitseva
Roitonmaan rauhoitusalue (MRA207729). Noin kolme kilometriä kaava-alueen rajalta
itä-kaakkoon sijaitsee yksityisten maalla sijaitseva Metsärannan luonnonsuojelualue
(YSA206518).
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Pohjavesialueet

Kuva 4.3. Pohjavesialueet.
Edellisessä kuvassa (Kuva 4.3) on esitetty kaava-alueen läheiset pohjavesialueet.
Koivulankangas-Keltakankaan pohjavesialue ulottuu kaava-alueen itäosaan.
4.4

Maanomistus
Hankealue sijoittuu kokonaan yksityisten maanomistajien omistamille maille.
Hankevastaava on tehnyt maanvuokrausta koskevia sopimuksia maanomistajien
kanssa ja pääosa sopimuksista on allekirjoitettu.

5 Suunnittelutilanne
5.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
tulivat voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta
siten,
että
edistetään
niiden
toteuttamista.
Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien
asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne täsmentävät ja
konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja
kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Tämän kaavan
suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
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•
•
•

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien
haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa odotettavissa olevat ympäristöhaitat tunnistetaan
ja niiden vaikutuksia ehkäistään.
Alueidenkäytössä tulee edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
•

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
•
•
•
•
•

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen
turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset.
Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueiden suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet.
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Maakuntakaava

Kuva 5.1 Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta, johon on merkitty kaavaalueen raja.
Mastokankaan tuulipuiston hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaava, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2003 ja se on vahvistettu
ympäristöministeriön päätöksellä 2005.
Maakuntakaavassa hankealueelle ei ole osoitettu aluevarausta. Hankealueen
kaakkoisosa limittyy seuraavien kaavamerkintöjen kanssa: pohjavesialue (sini pisteviiva rajaus), tärkeä pohjavesivyöhyke (sininen pystyviivoitus) ja arvokas harjualue
(MY-hs). Hankealueen eteläpuolella sijoittuu Raahe-Vihanti ja itäpuolelle 110 kV
sähkölinja (z).
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Kuva 5.2. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta, johon on merkitty kaavaalueen raja.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan joulukuussa 2013. Kaavan
pääteemana on energia. Kaava ei ole vielä lainvoimainen.
Maakuntakaavassa Mastokankaan kaava-alue sijoittuu tuulivoimaloiden alueelle (tv1326). Kaava-alueen koillisosassa ja koillispuolella maakuntakaavassa on
luonnonsuojelualue (SL-1), luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue (luo-1),
pohjavesialue (sininen piste-viiva -rajaus), tärkeä pohjavesivyöhyke (sininen
pystyviivoitus) ja arvokas harjualue (MY-hs).
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Yleiskaavat

Kuva 5.3. Olemassa olevat yleiskaavat. Mastokankaan alue on merkitty vihreällä
kuvan keskelle. Lähialueen lainvoimaiset osayleiskaavat on osoitettu sinisellä.
Hankealueella ei ole yleiskaavoja. Lähin osayleiskaava-alue on noin 1 kilometrin
päässä kaava-alueen lounaispuolella sijaitseva Kopsan kyläkeskusalueen
osayleiskaava, joka on Pattijoen kunnanvaltuuston vuonna 1998 hyväksymä
yleiskaava. Kopsan kyläkeskusalueen osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Muut
Mastokankaan hankealuetta lähimmät osayleiskaavat ovat Kopsan tuulivoimapuiston
II:n vaiheen osayleiskaava ja Raahen kultakaivoksen osayleiskaava. Lisäksi
hankealueen luoteispuolella on vireillä kaksi osayleiskaavaa, Someronkangas ja
Yhteinenkangas, joiden koko ja sijainti eivät ole selvillä.
5.4

Asemakaava
Hankealueella ei ole asemakaavoja. Lähin asemakaava on Raahen kultakaivoksen
asemakaava.
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Kuva 5.5. Mastokankaan hankealue suhteessa lähiseudun tuulivoimahankkeisiin.
5.6

Tuulivoimarakentamisen ohjeistus
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on vuonna 2011 säädetty 10a luku (pykälät 77a –c),
jossa on tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset.
Ympäristöministeriö
on
määritellyt
tuulivoimarakentamisen
ulkomelutason
suunnitteluohjearvot (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, ympäristöhallinnon ohjeita
4/2012), joilla ei kuitenkaan ole juridista sitovuutta. Niissä tuulivoimaloiden yöajan
äänitaso ei saa olla yli 40 dB asumiseen käytettävillä alueilla, eikä yli 35 dB lomaasumiseen käytettävillä alueilla.
Luonnos 17.11.2014 valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason
ohjearvosta oli lausunnoilla vuoden 2014 lopussa. Siinä tuulivoimaloiden yöajan
äänitaso ei saa olla yli 40 dB, ja sama raja koskee pysyvää ja vapaa-ajan asutusta.
Lisäksi luonnoksessa on esitys mittaustulokseen tehtävästä 5 dB korjauksesta, jos
tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella.
Raahen kaupunki edellyttää tuulivoimalan sijoittelussa suhteessa vakituiseen
asutukseen
noudatettavaksi
vähintään
kahden
kilometrin
etäisyyttä
(kaupunginvaltuuston päätös 27.10.2014).
Siikajoen kunnassa noudatetaan ohjeellista 2 kilometrin etäisyyttä tuulivoimaloista
vakituiseen asutukseen, mutta siitä on voitu poiketa, kun melumallinnuksella on
pystytty osoittamaan, etteivät säädösten määrittelemät ohjearvot ylity. Mastokankaan
tuulipuiston osayleiskaavassa on kuitenkin noudatettava yhtenäistä käytäntöä
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Raahen kaupungin kanssa kaavamääräyksissä ja turbiinien etäisyyksissä
(minimietäisyys 2 km olemassa olevista asutuksesta). Turbiineja ei saa rakentaa
pohjavesialueelle.

6 Laadittavat selvitykset
Hanketta koskevat selvitykset tehdään YVA-menettelyn yhteydessä. Tällaisia
selvityksiä ovat muun muassa seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Havainnekuvat valokuvaupotuksina
Tuulivoimaloiden melu- ja välkemallinnukset
Luontoselvitykset (kasvit, eläimet, geologiset muodostelmat)
Pohjavesialueet
Maisemaselvitys
Kulttuurihistorialliset kohteet
Muinaisjäännösten inventointi
Asutuksen sijainti

7 Vaikutusten arviointi
Hanketta koskevat vaikutusten arvioinnit tehdään YVA-menettelyn yhteydessä, ja
niitä hyödynnetään kaavan vaikutusten arvioinnissa. Vaikutusten arviointi tehdään
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti seuraavista asioista:
•
•
•
•
•
•
•

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Vaikutukset maa- ja kallioperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä luonnon monimuotoisuuteen
Vaikutukset yhdyskuntaan, energiatalouteen ja liikenteeseen
Vaikutukset alueen turvallisuuteen
Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön (sisältää muinaisjäännökset) ja rakennettuun ympäristöön
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan myös mahdollisuuksia ja keinoja vaikutusten
lieventämiseen.

8 Vaikutusalue
Eri vaikutustyypeillä on erisuuruinen vaikutusalue. Seuraavassa taulukossa on
kuvattu sitä, mikä on tarkastelualueen laajuus eri vaikutustyypeillä.
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Taulukko 8.1. Tarkastelualueen laajuus eri vaikutustyypeittäin.
Vaikutustyyppi

Tarkastelualueen laajuus

Ihmiset, maankäyttö,
elinkeinotoiminta

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulipuiston alue lähiympäristöineen, noin 1–4
kilometrin päähän kaava-alueen rajasta.

Melu ja varjon
vilkkuminen

Vaikutukset arvioidaan mallinnusten mukaan, noin 1–2 kilometrin päähän
kaava-alueen rajasta.

Virkistyskäyttö
ja metsästys

Arviointi kohdistetaan kaava-alueelle.

Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö

Vaikutusten arviointi keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–12
kilometrin päähän tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset
noin 30 kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista.

Muinaisjäännökset

Vaikutukset arvioidaan rakennuspaikkakohtaisesti kaava-alueella.

Luonto

Luontoarvot ja pohjavesivaikutukset arvioidaan kaava-alueella ja sen
välittömässä läheisyydessä tunnistetuilla arvokkailla luontokohteilla ja
pohjavesialueilla.

Eläimistö

Vaikutukset arvioidaan kaava-alueelta. Linnuston osalta tarkastellaan myös
muuttoreitit.

Liikenne

Vaikutukset arvioidaan tieosuuksilla, joille hankkeen toteuttamisesta voi
aiheuta liikenteen kasvua.

9 Osallistuminen ja tiedottaminen
9.1

Osalliset
Osallisilla on oikeus ottaa kantaan kaavojen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja
lausua kaavoista 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
•
•
•

Kaavojen vaikutusalueen asukkaat
Kaava-alueiden maanomistajat
Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat

Raahen kaupunki
•
•
•

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Raahen kaupungin lautakunnat

Siikajoen kunta
•
•
•

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Siikajoen kunnan lautakunnat
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Naapurikunnat
•

Pyhäjoen kunta

Viranomaiset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Finavia
Puolustusvoimat
Viestintävirasto
Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto
Jokilaakson pelastuslaitos

Yritykset ja yhteisöt
•
•
•
•
•
•
•
•
9.2

Anvia Oy
Digita Oy
Elenia Oy
Fingrid Oyj
Luonnonvarakeskus
Metsänhoitoyhdistykset
Metsästysseurat
Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt

Nähtävilläolo ja mielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan laatimisvaiheen aineisto (kaavaluonnos)
sekä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta ilmoitetaan
Raahelaisessa ja Siikajokilaakso-lehdessä sekä Raahen kaupungin nettisivulla
(Raahen puolen kaava-aineisto) ja Siikajoen kunnan nettisivulla (Siikajoen puolen
kaava-aineisto) sekä virallisilla ilmoitustauluilla. Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat
esittää kirjallisesti mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan
valmisteluaineistosta. Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisia muistutuksia.
Kaavaluonnoksista ja kaavaehdotuksista pyydetään nähtävilläoloaikana lausunnot
tarvittavilta
viranomaistahoilta.
Tarvittaessa
järjestetään
suunnitteluja
viranomaiskokouksia. MRL 66 pykälän mukainen toinen viranomaisneuvottelu ELYkeskuksen kanssa pidetään ennen kaavaehdotuksen laittamista nähtäville. Kaavan
hyväksyy Siikajoen kunnan osalta kunnanvaltuusto ja Raahen kaupungin osalta
kaupunginvaltuusto.

9.3

Valitus
Osallisilla on mahdollisuus valittaa Raahen kaupunginvaltuuston ja Siikajoen
kunnanvaltuuston päätöksistä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

OAS
16 (18)

Mastokankaan tuulipuiston osayleiskaava
1.10.2015

10 Tavoiteaikataulu
Työvaihe
Kaavoituksen käynnistäminen
Selvitysvaihe
Kaavaluonnosvaihe
Kaavaehdotusvaihe
Kaavan hyväksyminen

Tavoiteaikataulu
tammi-maaliskuu 2015
kesä–joulukuu 2014
maalis–kesäkuu 2015
elo–lokakuu 2015
marras-joulukuu 2015

Kaavaehdotusta ei tehdä ennen kuin on saatu lausunto YVA-selostuksesta.

11 Vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa
11.1

Perusselvitykset, kaavoituksen käynnistäminen ja tavoitteet
Kuulutusten kautta jaetaan tietoa osallistumis- ja arviointisuunnittelman nähtävillä
olosta. OAS:aan, kaavan perusselvityksiin ja tavoitteisiin voi ottaa kantaa OAS:n
nähtävillä olon aikana.

11.2

Kaavan laatimisvaihe
Erilliset kaavaluonnokset Raahen ja Siikajoen alueilta laaditaan niin, että ne ovat
valmiit samoihin aikoihin ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kanssa.
Kaava-aineisto laitetaan nähtäville 30 päivän ajaksi kohdassa 9.2 kuvatulla tavalla.
Nähtävillä
olosta
tiedotetaan
kuuluttamalla.
Kaavaluonnosta
esitellään
yleisötilaisuudessa joka voidaan mahdollisesti pitää samaan aikaan YVA-selostuksen
yleisötilaisuuden kanssa.
Kaavaluonnoksista pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta
(MRL 65 §, MRA 27 § ja 28 §).
Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä.
(MRL 65 § 2).
Osalliset voivat nähtävillä olon aikana esittää kaavaluonnoksesta mielipiteitä.

11.3

Kaavaehdotusvaihe
Kaavaluonnoksista saatavan palautteen perusteella muokataan kaavaluonnokset
kaavaehdotuksiksi. Raahen kaupunginhallitus ja Siikajoen kunnanhallitus hyväksyvät
ehdotukset omien kuntiensa osalta ja asettavat ne nähtäville 30 päivän ajaksi
kohdassa 9.2 kuvatulla tavalla. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuuluttamalla. Ennen
kaavaehdotusten
hyväksymistä
pidetään
ELY-keskuksen
kanssa
viranomaisneuvottelu (MRL 66.2 §, MRA 18 §).
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta
(MRL 65 §, MRA 27 § ja 28 §).
Mahdolliset muistutukset on toimitettava Raahen osalta Raahen kaupungille tai
Siikajoen osalta Siikajoen kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä (MRL 65 §
2).
Osalliset voivat
muistutuksia.

nähtävillä

olon

aikana

jättää

kaavaehdotuksista

kirjallisia
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Kaavan hyväksyminen
Kaavaehdotuksen lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaan voidaan tehdä
vähäisiä muutoksia.
Kaavan
hyväksyy
Raahessa
kaupunginhallituksen
käsittelyn
jälkeen
kaupunginvaltuusto
ja
Siikajoella
kunnanhallituksen
käsittelyn
jälkeen
kunnanvaltuusto. Kaava tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on
lainvoimainen ja se on kuulutettu (MRL 52 §).
Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, PohjoisPohjanmaan liitolle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet (MRL 67 §). Kaavan
lainvoimaisuudesta kuulutetaan (MRA 93 §) kohdassa 9.2 kuvatulla tavalla.

12 Yhteystiedot
Raahen kaupunki
Tekninen keskus
Ruskatie 1
92140 Pattijoki
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén
puh. 040 830 3159,
sähköposti: mathias.holmen(at)raahe.fi
Kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen
puh. 044 439 3575
sähköposti: kaija.seppanen(at)raahe.fi
Siikajoen kunta
Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä
puh. 040 3156 234
merja.ojanpera(at)siikajoki.fi
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Kaavaa laativa konsultti
Sito Oy
DI (YKS 245) Timo Huhtinen
Tuulikuja 2
02100 Espoo
puh. 040 542 5291
timo.huhtinen(at)sito.fi
Hankevastaava
Tuulikolmio Oy
Tytti Nikunen
Lars Sonckin Kaari 14
02600 Espoo
puh. 040 560 1218
sähköposti: tytti.nikunen(at)tuulikolmio.fi

13 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa nähtävilläolon
aikana Raahen kaupunkiin tai Siikajoen kuntaan edellä esitettyihin osoitteisiin.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa.
Osallisella on mahdollisuus saattaa suunnitelman riittävyys alueellisen
ympäristökeskuksen arvioitavaksi neuvottelumenettelyä käyttäen (MRL 64 § ja MRA
31 §).

