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1.  OSALLISTUMIS -  JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)  

Maankäyttö -  ja rakennuslaki (MRL) määrää pykälässä 63 §, että kaavoitustyöhön tulee sisällyttää 

kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma kaavoituksen osallistumis -  ja vuo-

rovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.  

 

Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava laaditaan maankäyttö -  ja rakennuslain 

77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jonka perusteella voidaan myöntää ylei s-

kaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvat yleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alu-

eille (tv -alueet).  

 

Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava on laadittu yhteismenettelynä tuuli -  ja 

aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) kanssa. Kaavaprosessi 

lähti liikkeelle samanaikaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa. Osayleiskaavan 

osallistumis -  ja arviointisuunnitelma oli kaavan vireilletulovaiheessa yhtenäinen asiakirja ympäris-

tövaikutuste n arviointia  varten laaditun YVA -ohjelman kanssa. Osayleiskaava ja ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelyn asiakirjat eriytettiin toisistaan osayleiskaavan valmistelu vaiheessa ja 

YVA-menettelyn selostusvaiheessa.  

 

Tässä osallistumis -  ja arviointisuunnitel massa kerrotaan se, mitä kaavoitettavalla alueella on suun-

nitteilla, ketkä ovat kaavoituksen osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun on mahdollista 

vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selv i-

tykset sekä vaikutusten arvioinnit.  

 

Osallistumis -  ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kaavoitustyön edetessä.  

2.  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY (YVA)  

Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimahankkeen toteuttaminen edellyttää sekä ympärist övaikutus-

ten arvioinnista annetun lain (YVA - laki) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA -

menettely) toteuttamista että tuulivoimaloiden rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laati-

mista. Tässä hankkeessa noudatetaan kaavoituksen ja YVA: n yhteismenettelyä (MRL 9.3 §, YVA -

laki 25272017, 5 §)  

 

Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimahankkeesta laaditaan YVA - lain mukainen ympäristövaikutus-

ten arviointi samaan aikaan, kun alueelle laaditaan osayleiskaavaa.  

3.  SUUNNITTELUALUE  

Suunnittelualue sijaitse e 3,5 kilometrin päässä Kyyjärven keskustaajaman lounaispuolella. Alue on 

pääosin sekä metsätalouskäytössä että käytöstä poistuvaa turvetuotantoaluetta ( Kuva 3-1).  
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Kuva 3 - 1 . Suunnittelualueen sijainti ja YVA - menettelyn kaavan mukainen alustavahankesuunnitelma.  

4.  SUUNNITTELUN TAVOITTEET  

Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdo llistaa 

WestWind Oy:n suunnitteilla olevan tuuli -  ja aurinkovoimahankkeen sijoittuminen Kyyjärven Kau-

niskankaalle ja laajimmillaan 15 tuulivoimalan rakentaminen osayleiskaavassa osoitetuille alueille. 

Tuuli -  ja aurinkovoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista  perustuksineen, aurinkoenergian tuotan-

toalueista, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuuli -  ja aurinkovoimapuiston sähköasemasta, sähkö-

verkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä 

huoltoteistä.  

 

Yleiska avan käyttöä tuulivoimarakentamisessa koskeva MRL:n muutos (134/2011) on tullut voi-

maan 1.4.2011. Muutoksen myötä ns. tuulivoimakaavalla voidaan suunnitella tuulivoimarakenta-

mista siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan nojalla. Tämä osayleiskaava 

laaditaan MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan 

osayleiskaavan perusteella.  

5.  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

5.1  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö -  ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteista 14.12.2017. Päätöksellä korvattiin valtioneuvoston 3 0.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 
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tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteet tulivat voimaan 

1.4.2018.  

 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö -  ja ra-

kennuslain ja alueidenkäytön suun nittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja 

kestävä kehitys. Maankäyttö -  ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden 

toteutumista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-

oma isten toiminnassa.  

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:  

 

¶ Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  

¶ Tehokas liikennejärjestelmä  

¶ Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  

¶ Elinvoimainen luonto -  ja kulttuuriympäri stö sekä luonnonvarat  

¶ Uusiutumiskykyinen energianhuolto  

 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto -  ja energiapolitiikka, 

jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan energiantuotannon merkittävään 

lisäämis een sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan 

tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.  

5.2  Maakuntakaava  

Kyyjärven kunta sijaitsee Keski -Suomen maakunnan luoteiskulmassa. Kunnassa on  voimassa 

Keski -Suomen maakuntakaava. Keski -Suomen maakunnan alueella on myös vireillä Keski -Suomen 

maakuntakaava 2040. Lisäksi Kyyjärven kunta rajautuu länsiosastaan Etelä -Pohjanmaan maakun-

taan ja suunnittelualue sijoittuu noin kahden kilometrin etäisyyde lle Etelä -Pohjanmaan maakunta-

kaavojen vaikutusalueesta.  

5.2.1  Keski - Suomen maakuntakaava  

Keski -Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski -Suomen maakuntakaavan 1.12.2017 ja se mää-

rättiin maankäyttö -  ja rakennuslain 201 §:n nojalla tulemaan voimaan ennen lainvoimai suuden 

saamista Keski -Suomen maakuntahallituksen kokouksessa 26.1.2018. Korkein hallinto -oikeus hyl-

käsi kaavan hyväksymispäätöstä koskevan valituslupahakemuksen 28.1.2020. Kaava sai lainvoi-

man 28.1.2020.  

 

Keski -Suomen maakuntakaava perustuu Keski -Suomen ma akuntastrategian Aluerakenne 2040 -

suunnitelmaan. Kaavassa painottuvat maakunnan strategiset tavoitteet. Maakuntakaavan sisällössä 

strategiset painotukset näkyvät muun muassa laajahkoina vetovoima -alueina sekä niin, että mer-

kinnät ja määräykset koskevat se udullisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kokonaisuuksia. Keski -

Suomen maakuntakaavan tarkoituksena on liittää alueiden käyttö ja maakuntakaavoitus kiinteäksi 

osaksi maakunnan aluekehittämisen strategista kokonaisuutta. Kaavan ja maakuntaohjelman ta-

voitt eet linkittyvät toisiinsa aluerakenteen, saavutettavuuden, biotalouden, osaamisen ja matkailun 

osalta.  

 

Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston suunnittelualue sijaitsee Keski -Suomen maakunta-

kaavassa ( Kuva 5-1, Taulukko 1) Kyyjärven keskustatoimintojen alakeskuksen (ca) sekä kuntakes-

kuksen länsipuolella ja maisema/matkailutieksi osoitetun valtatien 16 eteläpuolella. Kaavassa suun-

nittelualueen eteläpuolta rajaa Saarisuo -Valleussuo -Löytösuo -Hirvilampi - luonnonsuojelualue (SL) , 

josta osa on osoitettu Natura 2000 -alueeksi. Lisäksi suunnittelualueen läpi on osoitettu kaakko -
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luodesuuntaisesti moottorikelkkailureitti ja voimalinja. Koko suunnittelualue on maakuntakaavassa 

lisäksi osoitettu biotalouteen tukeutuvana alueen.  

 

 

Kuva 5 - 1 . Keski - Suomen maakuntakaavasta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella.  Kartalla on esitetty 

myös kaavan mukainen YVA - menettelyn hankkeen toteutusvaihtoehto.  

Taulukko 1 . Suunnittelualueella ja hankkeessa huomioitavat voimassa olevan Keski - Suomen maakuntakaavan 

merkinnät ja määräykset.  

 

 

 
Biotalouteen tukeutuva alue  
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa -  ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita.  
 
Suunnittelumäärä ys: Alueen suunnittelussa varmistetaan maa -  ja metsätalouden ja mui-
den maaseutuelinkeinojen toiminta -  ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja 
yhtenäisten metsä -  ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.  
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Valtatie/kantatie (vt/kt)  
Valtateinä osoitetaan valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä vä-
littäviä maanteitä. Kantateinä osoitetaan valtateitä täydentäviä, maakuntia palvelevia 
maanteitä, jotka yhdistävät kaupunkitasoisia keskuksia tärkeimpiin liikennesuun tiin.  
 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  
 
Suunnittelumääräys : Valta -  ja kantateitä tulee kehittää käyttäjälähtöiseen palvelutasoajat-
teluun perustuen siten, että varmistetaan etenkin pitkämatkaisen liikenteen sujuvuus ja 
turvallisuus. Valtatietä 4 kehitettäessä tulee ottaa huomioon EU:n TEN ïT-ydinliikennever-
kolle asetut vaatimukset.  
 
Teillä tulee varautua kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla 
sekä linjausmuutoksiin, eritasoliittymiin, rinna kkaistie -  ja liittymäjärjestelyihin sekä lisä-
kaistoihin/ohituskaistoihin, jotka täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä.  
 

 

  

 
Maisema - /matkailutie  
Merkinnällä osoitetaan maisemallisesti arvokas tie.  
 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  
 

 

  

 
Moottorikelkkailureitti  
Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena.  
 

 

  

 
Ulkoilureitti  
Merkinnällä osoitetaan Keski -Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ulkoilureit-
tejä ohjeellisina.  

 

 

 
Voimalinja (z)  
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat sekä suunnitelmiltaan riittävän valmiit (voimajoh-
tohankkeelle tehty YVA - lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tai sähkö-
markkinalain mukainen ympäristöselvitys) 110 kV, 220 kV ja 400 kV voimalinjat.  
 
Linjalla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  
 

  

 

 
Luonnonsuojelualue  
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu 

alue. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  
 
Suojelumääräys : Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa 
alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes suojelualue varsinaisesti pe-
rustetaan. Naturaan tai suojeluohjelmiin kuulumattomat al ueet on eritelty alueluettelossa 
ja niiden toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen.  
 

 

  

 
Natura 2000 - alue  
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.  
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Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava - aluetta koskevat yleismääräykset:  
 
Biotalous  
Maa-  ja metsätalous sekä turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että kulloinkin voimassa olevassa 
Keski -Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan.  
  
 
Turvetuotanto  
Alla mainituilla valuma -alueilla turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja vesiensuojelumenetelmien 
tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kokonaistuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, 

että se ei vaikuta vesien til aan heikentävästi. Valuma -alueet ovat 14.5 Jämsän reitti Kankarisveteen saakka; 
14.6 Saarijärven reitti; 14.7 Rautalammin reitti; 14.9 Mäntyharjun reitti; 35.4 Ähtärin ja Pihlajaveden reitti; 
35.6 Keuruun reitti; 14.44 Kivijärven -Vuosjärven valuma -alue poi s lukien Vuosjärvi; 14.45 Isojoen -Jääjoen 
valuma -alue; 14.273 Rumaoja -Myllyojan valuma -alue; 14.376 Vanajajärven valuma -alue; 14.378 Iso -Vir-
maksen valuma -alue; 14.463 Kannonjoen valuma -alue; 14.483 Tervajoen valuma -alue.  
  
 
Uusiutuva energia  
Asuin - , kaupp a- , teollisuus - , työpaikka -  tai vapaa -ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan 
selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet  
  
 
Kulttuuriympäristö  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja maakunnalli-
sesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen 
tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Maa-
kunnallisesti me rkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluette-
lossa.  
  
 
Luonnonvarat  
Pohjavesiluokituksen mukaisia alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden kemi-

allinen ja määrällinen tila ei niiden vaik utuksesta heikkene. Pohjavesiluokituksen alueet on esitetty maakun-
takaavan alueluettelossa.   

Vireillä oleva Keski -Suomen maakuntakaava 2040  

Keski -Suomen liitto käynnisti maakuntakaavan päivityksen loppuvuodesta 2020. Päivitys koskee 

koko Keski -Suomen maak unnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Maakuntakaava päivitetään Keski -

Suomen liiton rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakunta-

kaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mu-

kaan. Kes ki -Suomen maakuntakaava 2040 tuli vireille 3.9.2020 jolloin sen osallistumis -  ja arvioin-

tisuunnitelma (I -OAS) asetettiin nähtäville.  

 

Keski -Suomen maakuntakaavan 2040 I -OAS:n (Keski -Suomen liitto 2020) mukaan vireillä olevan 

maakuntakaavan teemoja, muutost arpeita ja tavoitteita ovat tuulivoiman sekä liikenteen muutos-

tarpeet ja tavoitteet sekä hyvinvoinnin aluerakenteen tavoitteet.  

 

Vireillä olevan Keski -Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis -  ja arviointisuunnitelmassa nos-

tetaan esiin, että Keski -Suomessa  voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoimaa koskevat 

merkinnät ovat vuodelta 2012 ja tästä syystä vanhentuneet tuulivoimatoimialan nopeaan muutok-

seen perustuen. Voimassa olevassa strategiapainotteisessa maakuntakaavassa on osoitettu kaksi 

aluetta tuuli voimatuotantoon. Ikuisessa osallistumis -  ja arviointisuunnitelmassa myös mainitaan, 

että tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja tuotantotehojen kasvaessa Keski -Suomesta muodostuu 

tuulivoimatoimijoille kiinnostava alue. Tästä johtuen Keski -Suomen maakuntakaa van 2040 tavoit-

teeksi tuulivoiman osalta on otettu maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien tuulivoiman tuo-

tantoon parhaiten soveltuvien alueiden osoittaminen.  
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Keski -Suomen maakuntakaava 2040 tausta -aineistoksi ovat valmistuneet Keski -Suomen tuuliv oi-

mapotentiaali (kartta) 17.12.2021  (Keski -Suomen liitto 2021)  sekä Maakotkan esiintymisen paino-

pistealueiden tunnistaminen Keski -Suomessa  (Jyväskylän Yliopisto 2021)  

 

Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston suunnittelualue sijoittuu Keski -Suomen maakunta-

kaavan 2040 tausta -aineistoksi laaditun Keski -Suomen tuulivoimapotentiaali  17.12.2021 -kartalla 

osittain tuulivoimapotentiaalia omaavalle alueelle ( Kuva 5-2). Muita laajoja tuulivoimapotentiaalia 

omaavia alueita selvityksessä on osoitettu Kyyjärven suunnittelualueen pohjoispuolella kulkevan 

Vaasantien pohjoispuolelle sekä suunnittelualueen itäpuolelle Ratiperän ja Korpiperän alueille. Sel-

vityksessä on myös esitetty suunnittelualueen läpi kulkeva olemassa oleva johtoverkko sekä suun-

nittelualueen eteläpuolelle sijoittuva laajempi hiljainen alue.  

 

 

Kuva 5 - 2 . Karttaote Keski - Suomen liiton vuoden 2021 tuulivoimapotentiaaliselvityksestä sekä Kauniskankaan tuu-

livoimahankkeesta.  
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Keski -Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen aineistot asetettiin nähtäville 7.3. ï 

5.5.2022 väliseksi ajaksi. Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueesta osa on 

osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi (tu).  

 

Tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta (tv) koskevalla merkinnällä osoitettaan merkittävä tuul i-

voimatuotantoon soveltuva alue ( Kuva 5-3). Merkintään ei sisälly MRL 33 §:n mukaista ehdollista 

rakentamisrajoitusta. Suunnittelumääräys: Alueen suunn ittelussa on otettava huomioon vaikutuk-

set asutukseen, liikenneväyliin, maisemaan, kulttuuriperintöön, virkistykseen, elinkeinoihin ja puo-

lustusvoimien toimintaedellytykset  sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, 

kuten tutkajärjestelm istä ja radioyhteyksistä johtuvat rajoitteet.  

 

Lisäksi on otettava huomioon tuulivoimatuotannon yhteisvaikutukset. Sähköverkkoon liittymisessä 

on pyrittävä hyödyntämään yhteisiä johtokäytäviä.  

 

Kohdekohtaiset tarkentavat määräykset: Alueiden Hanhineva, Ha utakangas, Kauniskangas, Kettu-

kangas, Kontuvuori, Korkeakangas ja Lehtomäki suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suun-

nitelma tai hanke yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa tarkasteltuna 

ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoit tamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston 

alueiden perusteena olevia luonnonarvoja.  

 

Alueen Pitkälänvuori suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset UNESCO:n maail-

manperintºkohteeseen.ò  

 

 

Kuva 5 - 3 . Karttaote Keski - Suomen maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksesta. Kauniskankaan tuuli -  ja aurinko-

voimapuiston suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla  sekä harmaalla katkoviivalla etäisyysvyöhykkeet 

suunnittelualueesta.  



Ramboll  -  Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava  

 

  

 

10 / 23  

5.2.2  Et elä - Pohjanmaan maakuntakaavat  

Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Etelä -Pohjanmaan maakuntarajasta. Etelä -Poh-

janmaalla on voimassa Etelä -Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, Etelä -Pohjanmaan vaihemaa-

kuntakaava I, Etelä -Pohjanmaan vaihemaakuntak aava II ja Etelä -Pohjanmaan vaihemaakunta-

kaava III.  

 

Etelä -Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2003 ja 

vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005 ja kokonaismaakuntakaavan muutoksen osalta 

5.12.2006. Kokonaismaakuntak aava kokoaa yhteen alueidenkäytön ja aluerakenteen kehittämisen 

pääperiaatteet ohjeeksi yksityiskohtaisemmalle suunnittelu -  ja kehittämistyölle. Se on voimassa 

muiden kuin I ja II vaihemaakuntakaavassa käsiteltyjen sisältöjen osalta.  

 

Etelä -Pohjanmaan kok onaismaakuntakaavassa suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat turvetuo-

tantovyöhyke (tt -2 ja tt -3), yhdysvesijohdon tarve (vj), voimajohto (z), kalliokiviaineksen ottoalue 

(EO) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma, Pe solan talo-

ryhmä).  

 

Etelä -Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Se on vahvistettu Ympäristömi-

nisteriössä 31.10.2016 ja se sai lainvoiman 30.11.2017. Etelä -Pohjanmaan vaihemaakuntakaa-

vassa I suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat tuuliv oimaloiden alue (tv 11) ja voimajohto (z).  

 

Etelä -Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Maa-

kuntavaltuusto hyväksyi kaavan 30.5.2016 ja se tuli voimaan 11.8.2016. Kaavaa koskeva kaava-

muutos tuli voimaan 21.4.2020. Etelä -Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa II  suunnittelualueen  

läheisyyteen sijoittuu valta -  tai kantatie (valtatie 16).  

 

Etelä -Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi III vaihemaakuntakaavan 3.12.2018. Vaihemaa-

kuntakaava III hyväksymispäätöksestä on kuitenkin jätetty 5 valitusta hallinto -oikeuteen, j otka 

hallinto -oikeus hylkäsi 17.7.2021 antamallaan päätöksellä. Vaihemaakuntakaava III on kuulutettu 

voimaan 23.8.2021. III vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bio-

energialaitoksia, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita.  III vaihemaakuntakaavassa suunni-

tellulle voimajohtoreitille sekä suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu turvetuotantoalue sekä tur-

vetuotantoon soveltuva alue.  

 

Ote Etelä -Pohjanmaan lainvoimaisista maakuntakaavoista on esitetty alla ( Kuva 5-4, Taulukko 2).  
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Kuva 5 - 4 . Ote Etelä - Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä. Kuvaan on lisätty Kauniskankaan tuuli -  ja aurin-

kovoimapuiston suunnittelualue punaisella rajauksella ja tuulivoimahankkeen alustava voimajohtolinjaus punai-

sella palloviivalla.  

Taulukko 2 . Suunnittelussa huomioitavat Etelä - Pohjanmaan maakuntakaavojen merkinnät ja määräykset.  

 

 

Tuulivoimaloiden alue (Vaihemaakuntakaava I, alue nro. 11)  
Merkinnällä osoitetaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. MRL:n 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuulivoimaloiden alueilla.  
 
Suunnittelumääräys : Lisäksi kaavamerkintää koskevat (annetut) yleiset suunnittelumää-
räykset.  
 
Tuulivoimaloiden alueiden 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19 ja 22 yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomioita alueella pesivään, aluetta 
säännöllisesti käyttävään ja alueen yli muuttavaan linnustoon, kulttuuri -  ja luonnonmai-
semaan sekä pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin.  
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Turvetuotantoalue (Vaihemaakuntakaava III)  
 

 

 

Turvetuotantoon soveltuva alue (Vaihemaakuntakaava III)  
 
Suunnittelumääräys I, joka koskee koko maakuntaa:  
Turvetuotantoon soveltuvan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon turvetuotannon vaikutukset asutukseen. Alueen käyttöönoton suunnittelussa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen ja valuma -
alueella yhtäaikaisesti tuotannossa olevien alueiden määrään siten, että turvetuotanto 
osaltaan ot taa huomioon vesienhoidon toimenpideohjelmissa asetetut tavoitteet ja edis-
tää niiden toteutumista. Suunnittelussa on huomioitava tuotantoalueiden yhteisvaikutuk-
set vesistöihin ja  
valuma -alueen kokonaiskuormitus, sekä tarvittaessa vaiheistettava tuotantoa h uomioiden 
alapuolisten vesistöjen tila. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvit-
tää happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja suunniteltava tuotanto siten, ettei se ai-
heuta merkittävää hapanta huuhtoumaa.  
 
 

 

 

Valtatie tai kantatie (Vaihemaakuntakaava II ja vaihemaakuntakaavan II muu-
tos)  
 
Merkinnän tarkempi kuvaus ja suunnitteluperiaate: Merkinnällä osoitetaan kattavan ver-
kon TEN -T- tie (vt3) ja valta -  ja kantatiet. Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakun-
tien välistä pitkämatkaista liikennettä ja kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvele-
vat maakunnan sisäistä verkkoa. Suunnittelussa ja rakentamisessa valta -  ja kantateillä 
on asetettu korkeammat laatu -  ja palvelutasotavoitteet.  
 
Suunnittelumääräys:  Yksityiskohtai semmassa suunnittelussa on otettava huomioon pää-
tieverkon liikennemäärät, liikenteen sujuvuus ja kasvu sekä liikenneturvallisuus. Merkit-
tävästi parannettavia risteysjärjestelyjä ja muita parannustoimenpiteitä on mahdollista 
toteuttaa edellä mainittujen näk ökohtien perusteella. Suunnittelussa on huomioitava ar-
vokkaat maisema -alueet, ympäristö ja melunsuojaus.  
 

Alueella on voimassa MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  
 

 

  

Yhdysvesijohdon tarve (Kokonaismaakuntakaava 2005)  

 

 

Voimajohto (Kokonaismaakuntakaava 2005, vaihemaakuntakaava I)  
 
Merkinnällä osoitetaan Etelä -Pohjanmaan voimassaolevan maakuntakaavan (23.5.2005) 
osoittamat voimajohdot ja voimajohtojen uusilla johtovarauksilla osoitetut, sittemmin to-
teutuneet voimalinjat.  
 
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.  

 

 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (Kokonais-
maakuntakaava 2005)  
 
Suunnittelumääräys :  
Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan 
näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnalli-
sesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaiselta 
ja ympäristökeskukselta lausunto.  
 

 

  

Kalliokiviaineisen ottamisalue (Kokonaismaakuntakaava 2005)  
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Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava -aluetta koskevat suunnittelumääräykset:  

Kokonaismaakuntakaava 2005:  

Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä on varau-
duttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, 
jossa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä raideliikenteen 
kehittämine n on otettava huomioon.  

Vireillä oleva Etelä -Pohjanmaan maakuntakaava 2050  

Etelä -Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 29.11.2021 (§ 126) käynnistää maakuntakaavan uudis-

tamisen. Etelä -Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on tarve kokonaisuuden tarkastelulle eli  

kaikki teemat yhdistävälle, uudelle kokonaismaakuntakaavalle. Maakuntakaavan laadinta on käyn-

nistetty välittömästi maakuntahallituksen päätöksen jälkeen. Kaavan osallistumis -  ja arviointisuun-

nitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021 -15.2.2022 välisen ajan jo kaisessa Etelä -Pohjanmaan kun-

nassa  

 

Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus vuonna 

2023. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä -Pohjanmaan maakuntakaa-

van 2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaa n se kumoaa aiemmat kokonais -  ja vaihemaakuntakaa-

vat.  

5.3  Yleiskaavat  

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleis - , asema -  tai ranta -asemakaavoja tai niiden osia 

(Kuva 5-5).  

 

 

Kuva 5 - 5 . Yleis -  ja asemakaavat suunnittelualueen läheisyydessä.  
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Alle 20 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee kaikkiaan 10 voimassa olevaa yleiskaa-

vaa:  

 

Pohjoispuolella:  

¶ Kyyjärvi: Peuralinnan tuulivoimayleiskaava (Hyväksytty 8.6.2015) noin 6 km päässä. Yleis-

kaava mahdollistaa 8 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Alueelle on myönnetty luvat 7 voi-

malan rakentamiselle.  

¶ Perho: Rantayleiskaavan muutos ja laa jennus (Hyväksytty 24.5.2013) noin 9,5 km päässä  

¶ Perho: Alajoen tuulivoimapuiston osayleiskaava (Hyväksytty 1.2.2016) noin 12 km päässä. 

Yleiskaava mahdollistaa 7 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Alueelle on myönnetty luvat 7 

tuulivoimalan rakentamisel le.  

¶ Perho: Perhon keskustan yleiskaava (Hyväksytty 4.10.2005) noin 18 km päässä.  

¶ Perho: Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaava (Hyväksytty 15.12.2014) noin 18 km päässä. 

Yleiskaava mahdollistaa 9 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Alueen kaikki tuulivoi malat on 

rakennettu ja ne ovat tuotannossa.   

 

Itäpuolella:  

¶ Kyyjärvi: Hallakankaan tuulivoimaosayleiskaava (Hyväksytty 19.10.2015) noin 17 km päässä. 

Yleiskaava mahdollistaa 9 tuulivoimalan rakentamisen. Alueelle on myönnetty luvat 8 tuulivoi-

malan rakentami selle.  

¶ Kyyjärvi: Kyyjärven rantaosayleiskaava (Hyväksytty 23.6.2003) noin 11,5 km päässä.   

¶ Kyyjärvi: Kyyjärven rantaosayleiskaavan muutos (Hyväksytty 27.4.2009) noin 14 km päässä.  

 

Eteläpuolella:  

¶ Karstula: Vihisuon tuulivoimayleiskaava (Hyväksytty 4.4.201 6) noin 7,5 km päässä. Yleiskaava 

mahdollistaa 9 voimalan rakentamisen alueelle. Alueella on vireillä kaavan mukainen Korkea-

kankaan tuulivoimahanke, jonka 9 tuulivoimalalle on myönnetty luvat ja niiden rakentaminen 

on käynnistynyt.  

¶ Karstula: Itäisten ja lä ntisten vesistöjen rantaosayleiskaava. Osayleiskaava koostuu neljästä 

osa-alueesta (länsi - , kaakkois - , pohjois -  ja itäosa). Osayleiskaava on tullut voimaan kaakkois -

, pohjois -  ja itäosan osalta 15.4.2021. Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston läheisi n 

läntinen osa -alue ei ole vielä lainvoimainen. Läntinen osa -alue sijaitsee lähimmillään noin 6 

kilometrin päässä Kauniskankaan suunnittelualueesta.  

5.4  Asema -  ja ranta - asemakaavat  

Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kyyjärven kunnan keskustaajamassa noin 5 kilomet-

rin etäisyydellä. Kyyjärven keskustaajaman asemakaavoissa maankäyttö on osoitettu monipuolisille 

keskustatoiminnoille. Pohjoisen Keski -Suomen karttapalvelun mukaan tammikuussa 2021  

 

Lähimmät ranta -asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kyyjärve n ja Karstulan kunnan alueilla noin 5 ï

8 kilometriä suunnittelualueen eteläpuolella.  

5.5  Vireillä olevat yleis -  ja asemakaavat  

Kyyjärven kunnalla on parhaillaan vireillä Pienvesistöjen rantaosayleiskaava , joka saatettiin vireille 

Kyyjärven kunnanhallituksen pä ätöksellä 31.3.2008 ( Kuva 5-6). Osa pienvesistöjen rantaosayleis-

kaavan suunnittelualueesta sijoittuu Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston suunnittelualu-

eelle se kä sen välittömään läheisyyteen. Kyyjärven kunnan kaavoituskatsauksen 2019 ï2020 mu-

kaan vähäisen rakentamispaineen takia kaavahanketta ei ole viety eteenpäin, mutta alustava kaa-

valuonnos on kunnan rakennusvalvonnan käytettävissä poikkeamishakemusten yhteyde ssä. Alus-

tavassa kaavaluonnoksessa Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston suunnittelualueelle sijoit-

tuu vesialuetta (W), turpeenottoaluetta (EO), maa -  ja metsätalousaluetta (M) sekä rantarakenta-

miseen tarkoitettua aluetta (RA), jolle on osoitettu yhte ensä 5 rakennuspaikkaa.  
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Kuva 5 - 6 . Kyyjärven kunnassa valmisteilla oleva Pienvesistöjen rantaosayleiskaava n ote ja suunnittelualueen raja.  

5.6  Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin  

Kauniskankaan  tuuli -  ja aurinkovoimapuiston  suunnittelualueen  läheisyyteen sijoittuu useita eri vai-

heissa olevia tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko vaihtelee muutamista suunnittelutarve-

ratkaisuilla toteutetuista suurempiin 20 ï72 voimalan hankkeisii n. Osa hankkeista on suunnittelu-

vaiheessa, osa rakentuu parhaillaan ja osa on toiminnassa. Tuulivoimahankkeet on esitetty alla 

olevissa kuvassa ( Kuva 5-7) ja taulukossa ( Taulukko 3).  
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Kuva 5 - 7 . Muut tuulivoim ahankkeet noin 30 km etäisyydellä Kauniskankaan tuuli -  ja aurinkovoimapuiston suun-

nittelualueesta.  
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Taulukko 3 . Tuulivoimahankkeen noin 30 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta (STY 2022).  
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Alajärvi, Möksy  Ilmatar  15  Luvitettu  7,0  Länsi  

Karstula,  

Hanhineva  
Energiequelle  11  Kaavoitus aloitettu  7,5  Kaakko  

Soini,  

Korkeamaa  

SABA Wind Oy 

Ab 
20  Kaava tai STR valmis  8,5  Lounas  

Kyyjärvi,  

Peuralinna  

Suomen Hyöty-

tuuli Oy  
7 Luvitettu  9,8  Pohjoinen  

Kyyjärvi,  

Kämppäkangas  

Myrsky energia 

Oy 
9 Hanke käynnistetty  10,5  Pohjoinen  

Karstula,  

Korkeakangas  
OX2 9 Rakenteilla  12,8  Kaakko  

Alajärvi,  

Louhukangas  
Ilmatar  27  Luvitettu  14,5  Länsi  

Perho,  

Alajoki  

Suomen Hyöty-

tuuli Oy  
7 Luvitettu  16,6  Pohjoinen  

Soini,  

Isokangas  

Suomen Hyöty-

tuuli Oy  
3 Kaava tai STR valmis  18,0  Lounas  

Soini,  

Loukkusaari  

Suomen Hyöty-

tuuli Oy  
3 Kaava tai STR valmis  20,0  Lounas  

Perho,  

Limakko  

Taaleri Pääoma-

rahastot Oy  
9 Tuotannossa  22,5  Pohjoinen  

Kyyjärvi,  

Hallakangas  
Winda Power Oy  8 Luvitettu  23,0  Itä  

Perho,  

Kokkoneva  

Suomen Hyöty-

tuuli Oy  

38ï

45  
YVA käynnissä  23,8  Pohjoinen  

Soini / Ähtäri, 

Kimpilammin-

kangas  

Energiequelle  29  YVA käynnissä  29,4  Etelä  

Karstula,  

Mustalammin-

mäki  

Greenwatt Oy  8 

Muutosprosessi 

kesken. Tarkoituksena 

vähentää 2 

tuulivoimalapaikkaa  

31,0  Kaakko  

Karstula,  

Koiramäki  
Greenwatt Oy  8 

Muutosprosessi  

kesken. Tarkoituksena 

vähentää 2 

tuulivoimalapaikkaa  

31,0  Kaakko  
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6.  LAADITTAVAT SELVITYKSET  

Osayleiskaavoituksen ja YVA -hankkeen yhteismenettelyn aikana alueelta ja sen lähiympäristöstä 

on tehty muun muassa seuraavat selvitykset:  

Osayleiskaavan laadinnassa tukeudutaan seuraaviin  hankkeen YVA -menettelyn yhteydessä laadit-

tuihin selvityksiin:  

¶ Asukaskysely  

¶ Arkeologinen inventointi  

¶ Melu -  ja välkeselvitys  

¶ Näkyvyysanalyysi ja havainnekuvat  

¶ Luontotyyppikartoitus  

¶ Sähkölinjan luontoselvitys  

¶ Pöllöselvitys  

¶ Lintujen kevätmuuttoselvitys  

¶ Lintujen syysmuuttoselvitys  

¶ Metsojen soidinpaikkaselvitys 2020  

¶ Metsojen soidinpaikkaselvitys 2021  

¶ Pesimälinnustoselvitys  

¶ Päiväpetolintujen kesäseuranta 2020  

¶ Päiväpetolintujen syysseuranta 2020  

¶ Päiväpetolintujen talviseuranta 2020 ï2021  

¶ Päiväpetolintujen kevät ja kesäseuranta 2021  

¶ Lintujen törmäysmallinnus: muuttolinnut ja maakotka  

¶ Viitasammakkoselvitys 2021  

¶ Lepakkoselvitys  

¶ Nisäkkäiden lumijälkilaskenta 2021  

¶ 110  kV voimajohdon liito -oravaselvitys  

¶ Liito -oravaselvitys  

¶ Maisema -  ja kulttuuriympäristöselvitys  

¶ Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi Natura 2000 -verkostoon kuuluvista kohteista 

Saarisuo -Valleussuo -Löytösuo -Hirvilampi (FI0900043, SAC/SPA), Haukisuo -Härkäsuo -Kuk-

koneva (FI0900093, SAC/S PA), Pohjoisneva (FI0800012) sekä tarveharkinta kohteesta 

Peuralamminneva (FI0900031)  

7.  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

Osayleiskaavan sekä tuuli -  ja aurinkovoimahankkeen vaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyn yhteydessä. Osayleiskaavan vaiku tukset kuvataan myös osayleiskaavaselos-

tuksissa.  

 

Kaavaselostuksessa arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö -  ja rakennuslain sekä 

maankäyttö -  ja rakennusasetuksen mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöön muun mu-

assa muuttamalla alueen maisemakuvaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoimarakentami-

sella voi olla myös vaikutuksia luonnonarvoihin ja elinoloihin. Aurinkovoiman rakentamisen aikaan 

saamat vaikutukset ovat pääosin paikallisia ja vaikuttavat paikallisesti alueen maankäyttö ön esi-

merkiksi vähentämällä aluetta turvetuotanto tai metsätalouskäytöstä.  

 

Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti tuuli -  ja aurinkovoimahankkeen 

luonto - , maisema - , melu -  ja välkevaikutuksia. Kaavoituksen yhteydessä vaikutuksia arvioidaan riit-

tävässä laajuudessaan myös muun muassa alueen maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen sekä 
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liikenteeseen.  Lisäksi arvioidaan yhteisvaikutuksia alueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.  

Kaavan vaikutusten arviointi perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin sekä tuuli -  ja aurinkovoima-

hankkeen ympäristövaikutusten arvioi nnista saatuihin tuloksiin.  

8.  OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN  

8.1  Osalliset  

Osallisilla on oikeus ottaa kantaa kaavojen valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua 

kaavoista mielipiteensä (MRL 62 §).  

 

Maankäyttö -  ja rakennusalin 62 §:n mukaan osallisia  ovat kaava -alueen maanomistajat ja kaikki 

ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaa-

vaprosessissa osallisia ovat myös ne viranomaiset, yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt, jotka toimivat 

alueella tai joid en toimialaa kaavassa käsitellään.  

Taulukko 4 . Kaavaprosessin osalliset ja yhteismenettelyn tahot, joilta pyydetään lausuntoja.  

Taho  Rooli  

Asukkaat, kiinteistöjen  

omistajat ja muut osalliset  

Kaavan vaikutusalueen asukkaat  

Yleiskaava -alueen maanomistajat  

Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat  

Kaavaprosessin osallisia  

Kyyjärven kunta  
Kyyjärven kunnan hallintokunnat  

Ympäristöterveydenhuolto  
Kaavaprosessin osallisia  

Naapurikunnat  

Alajärven kaupunki  

Perhon kunta  

Kivijärven kunta  

Karstulan kunta  

Soinin kunta  

Kaavaprosessin osallisia  

Viranomaiset sekä  

yritykset ja yhteisöt  

Keski -Suomen ELY -keskus  

Etelä -Pohjanmaan ELY -keskus  

Keski -Suomen liitto  

Etelä -Pohjanmaan liitto  

Keski -Pohjanmaan liitto  

Keski -Suomen museo  

Etelä -Pohjanmaan museo  

Keski -Pohjanmaan museo  

Länsi -  ja Sisä -Suomen aluehallintovirasto AVI  

Liikenne -  ja viestintävirasto Traficom  

Väylä (liikennevirasto)  

Puolustusvoimat, pääesikunta  

Puolustusvoimat, PV3 logistiikkarykmentti  

Metsähallit us, luontopalvelut  

Keski -Suomen pelastuslaitos  

Ilmatieteen laitos  

Luonnonvarakeskus LUKE  

Suomen metsäkeskus  

Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE)  

Suomen Erillisverkko Oy  

Fingrid Oyj  

ANS Finland  

 

Kaavaprosessin osallisia  

Kyyjärven kunta toimittaa lau-

suntopyynnöt kaava -  ja YVA -

asiakirjoista  
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Yritykset ja yhteisöt  

MTK Keski -Suomi  

Digita Oyj  

Finavia  

Teleoperaattorit  

Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry  

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski -Suomen piiri  

Keski -Suomen metsänhoitoyhdistys  

Yksityistiekunnat  

Karstulan -Kyyjärven riistanhoitoyhdistys  

Kyyjärven yrittäjät ry  

Elenia Verkko Oy  

Kalastuskunnat  

Vesienhoitoyhdistykset  

Suomen riistakeskus  

Kyyjärven Erämiehet  

Hokkalan kyläyhdistys ry  

Vehkaperän kyläyhdistys ry  

Teleope raattorit  

 

Kaavaprosessin osallisia  

8.2  Viranomaisyhteistyö  

Kaavaprosessin yhteydessä järjestetään viranomaisneuvottelut  aloitusvaiheessa sekä ehdotusvai-

heessa (MRL 66.2 §, MRA 18 §).  

8.3  Osallistuminen ja vuorovaikutuksen toteuttaminen  

Osayleiskaavan vireilletulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta sekä kaavan voi-

maantulosta on tiedotet tu  ilmoituksina, kuulutuksina ja tiedotteina alueen sanomalehdissä (Torstai -

lehti, Keskisuomalainen, Viispiikkinen, Järviseutu - lehti ja P erholainen), Kyyjärven kunnan viralli-

sella ilmoitustaululla sekä Kyyjärven kunnan internetsivuilla.  Kaava -alueen ja lähialueen (suunnit-

telualue +1,2 km) maanomistajia on tiedotettu kirjeitse.  

 

Nähtävilläoloaikana osalliset voivat esittää mielipiteensä kaav aluonnoksesta ja antaa muistutuksen 

kaavaehdotuksesta.  

Kaavaluonnosvaihe  

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto asetetaan nähtäville Kyy-

järven kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan 

lehtikuulutuksella Torstai - lehdessä, Keskisuomalaisessa, Viispiikkisessä, Järviseutu - lehdessä ja 

Perholaisessa , kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdol-

lisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta.  Kaav a-alueen ja lähialueen (suunnittelualue+1,2 km) 

maanomistajia tiedotetaan kirjeitse.  

 

Valmisteluaineistosta (kaavaluonnos) kuulemisen yhteydessä nähtäville asete taan  kaava -aineist o.  

Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaavaluonnos selostuksineen sekä erillisenä asia-

kirjana YVA -selostus. Asiakirjat asetetaan nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten ja 

siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomainen  Keski -Suom en ELY-keskus  antaa YVA -selostuksesta 

perustellun päätelmänsä, jolloin YVA -menettely päättyy.  Perusteltu päätelmä huomioidaan kaava-

ehdotusta valmisteltaessa muun palautteen kanssa.  
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Valmisteluaineiston  nähtävillä oloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jos sa esitellään osayleiskaava-

luonnos ja kaavan toteuttamisen arvioidut vaikutukset. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot 

viranomaisilta.  

 

Toinen viranomaisneuvottelu käydään, kun kaavan valmisteluaineisto ( kaavaluonnos )  on ollut näh-

tävillä ja kun sitä koskevat lausunnot ja mielipiteet on saatu. Saatu palaute käsitellään ja huomioi-

daan osayleiskaavaehdotusta laadittaessa . 

Kaavaehdotusvaihe  

Kaavaluonnos tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä ympäristövaiku tusten arvi-

oinnista saadun Keski -Suomen ELY -keskuksen perustellun päätelmän pohjalta osayleiskaavaehdo-

tukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja kotisivuille 30 päivän ajaksi. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot kaavan kann alta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.  

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään osayleiskaava-

ehdotus ja kaavan toteuttamisen arvioidut vaikutukset.  

 

Ulkopaikkakunnalla asuvia kaava -alueen ja siihen rajoi ttuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse.  

Kunnan asukkaat ja osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen (MRA 27 §) 

ennen nähtävillä olon päättymistä. Saaduista palautteista laaditaan tiivistelmä ja jokaiseen muis-

tutukseen ja lausu ntoon laaditaan perusteltu vastine. Saatu palaute otetaan huomioon kaavaehdo-

tuksen valmistelussa hyväksymiskäsittelyä varten.  

 

Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, 

MRA 18 §), kun kaavaehdotus on ollu t julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot 

saatu.  

 

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kan-

nanotto esitettyyn mielipiteeseen.  

 

Mahdolliset muutokset täydennetään kaavaehdotuksee n nähtävillä olon jälkeen.  

Kaavan hyväksymisvaihe  

Kunnanvaltuusto päättää osayleiskaavan hyväksymisestä. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 

67 § ja MRA 94 §:n mukaisesti.  

 

Osayleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä 

Hämeenlinnan hallinto -oikeuteen. Hallinto -oikeuden päätöksestä valittamisesta Korkeimpaan hal-

linto -oikeuteen on haettava ensin Korkeimman hallinto -oikeuden myöntämä valituslupa. Mikäli va-

lituksia kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä ei jätetä , kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden 

kuluttua kunnanvaltuuston päätöksestä. Voimaantulosta kuulutetaan Kyyjärven kunnan virallisessa 

tiedotuslehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.kyyjarvi.fi  

8.4  Valitus  

Osallisilla on mahdollisuus valittaa Kyyjärven kunnan päätöksistä hallinto -oikeuteen.  Hallinto -oi-

keuden päätöksestä valittamisesta Korkeimpaan hallinto -oikeuteen on haettava ensin Korkeimman 

hallinto -oikeuden myöntämä valituslupa. Mikäli valituksia kunnanva ltuuston hyväksymispäätök-

sestä ei jätetä, kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden kuluttua kunnanvaltuuston päätöksestä.  

 

  

http://www.kyyjarvi.fi/
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9.  HANKKEEN ETENEMINEN JA T AVOITEAIKATAULU  

Kaava -YVA-yhteismenettelyssä kaavoituksen ja YVA -menettelyn yleisötilaisuudet ja kuulemiset yh-

distetään (YVA - laki 22 §). Tiedottaminen toteutetaan YVA - lain (252/2017) ja asetuksen (277/2017)  

sekä maankäyttö -  ja rakennuslain (132/1999) ja -asetuksen (895/1999) edellyttämässä laajuu-

dessa.  

 

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 21.12.2020 § 174 Kauniskankaan alueelle tuulivoimaa  

koskevan osayleiskaavan laatimisen WestWind Oy:n esityksestä ja toimittanut Keski -Suomen ELY - 

keskukselle Kauniskankaan tuulivoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointisuunnitel-

man (YVA -suunnitelma). Kyyjärven k unnanhallitus asetti kokouksessaan 19.4.2021 § 56 Kaunis -  

kankaan tuuli -  ja aurinkovoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis -  ja arviointisuunnitelman ja  

YVA- lain 16 § mukaisen YVA -suunnitelman nähtäville ja päätti vireilletulosta tiedottamisesta. Osal-

list umis -  ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.5. -1.8.2021 välisen ajan. Yhteysviranomainen an - 

toi lausuntonsa osallistumis -  ja arviointisuunnitelmasta (YVA -suunnitelma) 30.8.2021 (KE-

SELY/165/2020).  

 

Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaavalu onnos selostuksineen sekä erillisenä asia -  

kirjana YVA -selostus. Asiakirjat asetetaan nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten ja  

siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomainen antaa YVA -selostuksesta perustellun päätelmänsä,  

jolloin YVA -me nettely päättyy.  

 

Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville arviolta loppu - 

vuodesta 2022 ja josta pyydetään mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että  

osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymiskäsitte lyyn arvioilta vuonna 2023. Osayleiskaavan hy-

väksyy Kyyjärven kunnanvaltuusto.  

 

 

Kuva 9 - 1 . Kaava - YVA - yhteisme nettelyn  eteneminen. (Ympäristöministeriö 2017)  




