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ILOSJOEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 

Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää 

kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-

vaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat 

lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä 

ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu 

aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset 

sekä vaikutusten arvioinnit. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön ede-

tessä. 

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 2.10–16.10.2014. Kirjallisia mie-

lipiteitä saapui 5 kpl. Kaksi mielipiteistä oli yhteismielipiteitä. Toisessa oli 52 ja toisessa 

7 allekirjoitusta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei ole tarpeen täydentää saadun palautteen pe-

rusteella. Muutoin mielipiteet on merkitty tiedoksi sekä huomioidaan mahdollisuuksien 

mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 

 

Suunnittelualue (s.1) 

Suunnittelualue on osoitettu kartoilla likimääräisesti, koska lopullinen kaava-alue tar-

kentuu selvitysten perusteella  

 

Laadittavat selvitykset (s.9) 

Luettelossa on esitetty tuulivoimapuistoa koskevan osayleiskaavan laatimisen kannalta 

keskeiset selvitykset. Itse selvitykset tai kaava-aineisto ei ole ollut nähtävillä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana, joten itse selvitysten laatuun ja riit-

tävyyteen on tässä vaiheessa ollut mahdotonta ottaa kantaa. 

 

Arvioitavat vaikutukset ( s. 10) 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Itse osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 

vaikutusten arviointia ei vielä suoriteta. Itse selvitykset tai kaava-aineisto ei ole ollut 

nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana, joten vaikutusten 

arvioinnin laatuun ja riittävyyteen on tässä vaiheessa ollut mahdotonta ottaa kantaa. 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus (s. 11) 

Osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuu, kappaleen ”8 Osallistuminen ja vuorovaiku-

tus” mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on osa kaavamateriaalin erillis-
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asiakirja-aineistoa, joten se on nähtävillä kaavan eri vaiheissa. Osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelmaa voidaan myös tarvittaessa päivittää kaavaprosessin edetessä. 

 

MIELIPITEIDEN PÄÄKOHDAT 

 

Esko Lounamaa ja Klaus Gummerus 

Lintu-, kasvi- ja luontoselvitykset on tehty kovin ylimalkaisesti. Lintujen ja nisäkkäiden-

vaikutusarvioinnit tulisi suorittaa useana vuodenaikana. Lintulaskentamenetelmistä tuli-

si osoittaa ajankohta, toimenpiteen pituus ja maastopäivien lukumäärä. 

Vaaditaan selvitettäväksi mm. alueen vaikutus pohjaveden muodostumiseen, Natura-

alueisiin, vakituisen asunnon- ja loma-asunnon rakentamiseen. 

Tiedustellaan mm. vaikutuksista kyläyhteisössä, radio- ja televisiokuuluvuuteen.  Maini-

taan lausunnot luontoyhdistyksiltä, lintuyhdistyksiltä, metsästysseuroilta. 

 

Ilosjoen asukkaat ja kesäasukkaat, 52 allekirjoittanutta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on puutteellinen. 

 

Suunnittelualue on rajattu epämääräisesti kartalle eikä tekstistä ilmene riittävän selväs-

ti alueen sijainti. Sivulla 6 esitetty suunnittelualue poikkeaa 3. vaihemaakuntakaavaan 

merkitystä tuulivoimapuiston alueesta (tv) merkittävästi. 

Ilmaistaan huoli alueen mahdollisista käyttörajoituksista ja elinvoimaisen luonnon hä-

viämisestä. 

Voimaloiden vaikutusta läheisten asuntojen sisämelutasoon ei ole selvitetty riittävän 

laajasti. On tarpeellista odottaa lähiaikoina valmistuvaa STM:n päätöstä asumisterveys-

asetuksista, jossa määritellään nykyistä sitovammat raja-arvot sisämelulle. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei ole riittävästi otettu kantaa suunnittelualueen 

läheisyyteen sijoittuviin muihin tuulivoimahankkeisiin ja erityisesti näiden yhteisvaiku-

tukseen. 

OAS:ssa esitetyt laadittavat selvitykset ovat puutteellisia tai kokonaan tekemättä. Ei 

käy ilmi onko vaaditut selvitykset tehty ja milloin. Lepakkoselvitys on tekemättä. Met-

son ja teeren soidinpaikkainventointi on kokonaan tekemättä. 

Tiedustellaan miten kuntalainen voi kuulemisajan umpeuduttua kaavoitusprosessin ai-

kana täydennetyistä tiedoista esittää mielipiteensä. Vaaditaan osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma uudelleen kuulutettavaksi ja asetettavaksi nähtäville mielipiteiden antami-

seksi mikäli asiakirjaa täydennetään kaavoituksen aikana. 

3. vaihemaakuntakaavaa ei ole vahvistettu ympäristöministeriössä. 

Hankkeen vaihtoehtoja ei ole selvitetty, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen tuuli-

voimapuiston toteuttamatta jättäminen. 

Toivotaan että hankkeen jatkokäsittelystä luovutaan. 

 

Riitta Anttila 

Ilmoittaa ettei hyväksy sitä, että mahdollista tuulienergian tuotantoa tuetaan veromak-

sajien varoilla kohtuuttoman pitkään. 
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Kieltää omistamallaan metsätilalla 601-404-21-63 Metsä-Pyörälä mahdollisten tuuli-

voimaan käyttöönottoon liittyvien teiden ja kaapelointien aiheuttamat maastotyöt. 

 

Linnanperän- ja Liuhalammentien asukkaat, 7 allekirjoittanutta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on puutteellinen. 

Voimaloiden vaikutusalueella sijaitsevien vakituisten asuntojen sekä loma-asuntojen si-

sämeluntasoa ei ole selvitetty riittävän tarkasti, etenkin matalataajuisen melun osalta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitut selvitykset melusta, välkkeestä sekä 

maisemalle ja maankäytölle aiheutuvista haitoista on oltava päivitetyt selvitykset ennen 

osayleiskaavan laadintaa. 

Tiedustellaan kuinka asianosaiset voivat ottaa kantaa, jos osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmaa täydennetään kuulemisajan jälkeen. 

 

Tervasuon Jahti ry 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on puutteellinen. 

Huomautetaan että Suomi on sopijaosapuolena Bernin yleissopimuksessa, joka velvoit-

taa entistä paremmin huomioimaan elinympäristöt maankäytön suunnittelussa. 

Ei ole huomioitu metson ja teeren soidinpaikkoja. Lisäksi tulee huomioida alueella esiin-

tyvät Luontodirektiivin II ja IV (a) mukaiset lajit. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedot tulee olla päivitetty ja tiedot ajantasaiset 

ennen kaavan laadintaa. 

 

 


