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Maakuntahallitus 

Ote pöytäkirjasta 

 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan vireilletulo ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 

 

Mkh 11.10.2021 § 129 

413/05.00.00/2021 

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen ja päivittämisen tarvetta aiheuttavat useat 

kansainväliset, valtakunnalliset ja maakunnalliset strategiat ja poliittiset linjaukset sekä 

lainsäädännön muutokset. Ilmastonmuutos on vahvana teemana kaikessa valtakunnallisessa 

päätöksenteossa, ja ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää uusiutuvien energiamuotojen käyttöön 

ottamista. Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on uudistettu. Monien merkittävien 

hankkeiden, kuten liikenne-, infrastruktuuri- sekä muiden suurhankkeiden toteuttamisen 

edellytyksenä on ajan tasalla oleva maakuntakaava. 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen on ohjelmoitu 

toteutettavaksi vuosina 2021-2023. Pohjois-Pohjanmaa on mukana energiamurroksessa, joka 

edellyttää uusia energian tuottamisen, varastoinnin ja siirron ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen 

hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta energia on keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys, johon 

sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus. 

Ilmastomaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen suunnitellut pääteemat 

ovat: 

Aluerakenne ja saavutettavuus (kansallinen alueidenkäytön kehityskuvatyö ja aluerakennetyö) 

- Liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet (LJ-työ, infrahankkeet, edunvalvonta, Oulun 

seudun Kehityskuva 2030+) 

- Energiantuotanto, varastointi ja siirto (TUULI-hanke ja erillisselvitys) 

- Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu (TUULI-hanke) 

- Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arviointi 

(Pohjois-Pohjanmaan energiamurros ja ilmastovaikutusten arviointi maakuntakaavassa on 

maakuntaohjelman 2022-2025 Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa -teeman 

kärkihanke)   

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 § mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun 

lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että 

alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

(osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 

lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
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MRL:n 63 § mukaisesti laaditussa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa 

noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioinnista. Lisäksi 

esitetään tietoja maakuntakaavan lähtökohdista, tavoitteista, laadittavista selvityksistä ja 

aikataulusta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liiteaineistona. Suunnitelmaa 

päivitetään kaavoituksen edetessä siten, että se on jatkuvasti ajan tasalla, ja asiakirjan 

ajantasaisuudesta voi myös antaa palautetta. 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan vireilletulosta kuulutetaan ja OAS 

asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään osallisten lausunnot ja mielipiteet. 

(Valmistelijat: suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen p. 050 301 7546 ja kaavoituspäällikkö Mari 

Kuukasjärvi p. 040 685 4015) 

 

Maakuntajohtajan esitys 

   

Maakuntahallitus päättää 

1. käynnistää Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimisen ja kuuluttaa 

kaavan vireilletulosta 

2. asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 

3. pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

4. valtuuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.  

 

Päätös 

Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. 

Liitteet 

 Liite 1 Pohjois-Pohjanmaan ilmastomaakuntakaava OAS 

 

Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa   

 

Riitta Pitkänen 

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja 



 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  3/3 

Maakuntahallitus 
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Muutoksenhakukielto koskee pykäliä: § 129 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen ei voi hakea muutosta, jos: 

1. päätös koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §), 

2. päätös koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ja asia voidaan saattaa ratkaista-

vaksi työtuomioistuimessa (TTL 1 § ja KVhl 50 § 2 mom). 

3. laissa on säädetty muutoksenhakukiellosta asiassa tehtyyn päätökseen. 
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