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LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN 

MUUTOS 

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

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

tää kaavan laajuuteen 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 arviointisuunnitelmasta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, 

ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikut-

taa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana teh-

tävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön 

edetessä. Tarvittaessa sen riittävyydestä voidaan järjestää myös neuvottelu (MRL 

§ 64). 

 

2 SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue sijaitsee Kristiinankaupungissa, Isojoen kunnan rajan tuntumas-

sa. Etäisyys suunnittelualueelta Kristiinankaupunkiin keskustaan on noin 10 km, 

Isojoen keskustaan noin 12 km. Kaavoitettavalla alueella ei sijaitse vakituisia 

asuinrakennuksia tai vapaa-ajan asuntoja.  
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Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella aluerajauksella.  

 

3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 

CPC Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Lakiakankaan han-

kealueelle Kristiinankaupunkiin. Lakiakankaan tuulivoimapuiston hankealue sijoit-

tuu Karijoen ja Isojoen kuntiin sekä Kristiinankaupunkiin.  

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa lainvoimaista Lakiakangas II tuulivoima-

puiston osayleiskaavaa Kristiinan kaupungissa. Lainvoimainen kaava sallii La-

kiakankaan hankealueelle yhteensä 8 tuulivoimalan rakentamisen. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa voimaloiden kokonaiskorkeutta sekä tar-

kistaa tarvittaessa voimaloiden sijoittelua ja määrää kaava-alueella. 

CPC Finland Oy on tehnyt osayleiskaavamuutoksen laadinnasta hakemuksen Kris-

tiinan kaupungille. Kristiinankaupunki on tehnyt kaavoituksen käynnistämisestä 

päätöksen 26.9.2017. 

Osayleiskaavamuutos laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoima-

loiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaavan hy-

väksyy Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto. 
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4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Suunnittelualueen nykytila 

Suunnittelualue sijoittuu pääosin metsätalousalueelle. Alueella kasvaa pääosin 

nuorta metsää, joiden välisillä alueilla on suomaisia painanteita sekä puoliavoimia 

kallioalueita. Suoalueet on pitkälti ojitettu maa- ja metsätalouden edistämiseksi. 

Alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Suunnittelualueelle sijoittuu olemassa ole-

via metsäautoteitä, joita hyödynnetään tuulivoimapuiston rakentamisen aikana 

sekä toiminnan aikaisena huoltotiestönä.  

Tiiveintä lähiseudun maaseutumainen asutus on kaavoitettavan alueen pohjois-

puolella, Lapväärtinjokilaakson alueella sekä suunnittelualueen eteläpuolella, Kär-

jenkosken alueella. 

4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistukses-

ta on tullut voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. 

Alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää myös kuntien 

kaavoituksessa.  

 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia 

sekä velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. Tuu-

livoimapuiston osayleiskaavassa huomioitavaksi tulevia yleis- ja erityistavoitteita 

on esitetty VAT:in toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa koskevassa 

kohdassa. Niiden mukaisesti: 

 Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edis-

tetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten va-

ralaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuu-

det sekä sotilasilmailun tarpeet. 

 

 Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan 

yksiköihin. 

 

 Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueiden käytössä ja alueidenkäy-

tön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien ris-

kit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, 

erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä 

maiseman erityispiirteet. 
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4.3 Pohjanmaan maakuntakaava 2030 

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 29.9.2008 Pohjanmaan maakun-

takaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010. 

 

Kuva 2 Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualue on osoitettu kuvaan likimää-
räisesti punaisella rajauksella. 

Suunnittelualue sijoittuu jokilaaksojen kehittämisalueelle (mk-1). Merkinnällä 

osoitetaan maaseutuasutuksen alueita jokilaaksoissa, joilla kehitetään erityisesti 

maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön 

sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. mk-

1  -merkintä tarkoittaa erityisesti Lapväärtin jokilaaksoa. 

 

Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuu myös matkailun vetovoima-alue/ mat-

kailun – ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv-1). Merkinnällä osoitetaan 

matkailun kannalta vetovoimaisia alueita. 

 

Kaavoitettavan alueen läheisyyteen sijoittuu kulttuuriympäristön tai maiseman 

vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue. 

 

 
 

 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-

alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. 

 

Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuu maakuntakaavassa myös ohjeellinen tie-

toliikenneyhteys-merkintä, pohjavesialueita, voimajohtoja, vedenottamo sekä ve-

denoton ja maa-ainesoton yhteistoiminta-alue sekä veneväylä. 
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Pohjanmaan vaihekaava 1 (kaupalliset palvelut) 

Vaihemaakuntakaava 1 "Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla" hy-

väksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 14.5.2012 ja vahvistettiin ympäris-

töministeriössä 4.10.2013.Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta vähittäiskaupan 

suuryksiköiden merkinnät Pedersören Edsevössä (KM1) ja Närpiön Högback-

Nixbackissa (KM5). Pohjanmaan liitto haki päätökseen muutosta korkeimmalta 

hallinto-oikeudelta näiltä osin, mutta valitus hylättiin. 

 

Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu Pohjanmaan aluevarauksia vai-

hemaakuntakaavassa 1. 

 

Vaihekaava 2 (uusiutuvat energiamuodot) 

Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan 12.5.2014, ja ympäristöminis-

teriö vahvisti sen 14.12.2015. 

 

 
 
Kuva 3 Ote Pohjanmaan vaihemaakuntakaavasta 2.   Suunnittelualue on osoitettu kuvaan 

likimääräisesti. 

Vaihemaakuntakaavassa Suunnittelualue sijoittuu tv-1 alueelle. Merkinnällä osoi-

tetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisille tuulivoimapuis-

toille. 

 

Pohjanmaan maakuntakaava 2040 

 

Pohjanmaan liitto työstää parhaillaan koko maakunnan ja sen eri yhteiskunnalliset 

toiminnot kattavaa kokonaismaakuntakaavaa.  Kaavaluonnos ei ole ollut vielä 

nähtävillä (tilanne 06/2017). 
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4.4 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 

Etelä-Pohjanmaan voimassa olevan maakuntakaavan (Maakuntakaava 2005) 

valmistelu aloitettiin vuonna 1999. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 1.12.2003 

ja se vahvistettiin Ympäristöministeriössä 23.5.2005. 

 

 

Kuva 4. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta, johon hankealue on rajattu likimääräi-
sesti punaisella viivalla 

Maakuntakaavassa suunnittelualueen läheisyyteen ei ole osoitettu aluevarauksia. 

Alueen itäpuolelle sijoittuu Lakiakankaan vedenhankintaa varten tärkeä pohja-

vesialue.  Isojoen varsi on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta tärkeänä alueena. 

 

 

Kaavoitettavan alueen itäpuolelle sijoittuu maaseudun kehittämisen kohdealue, 

ohjeellinen ulkoilureitti sekä kyläalue (at). Kaavoitettavan alueen kaakkoispuolelle 

sijoittuu luonnonsuojelualue (SL-2). Alue kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. 
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Kaavoitettavan alueen kaakkoispuolelle sijoittuu myös  arvokas harjualue tai muu 

geologinen muodostelma (ge). 

 

 

 

 

4.5 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavat 

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeri-

össä 31.10.2016. Vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa, ja se täydentää 

voimassa olevia maakuntakaavoja. I vaihemaakuntakaava sisältää kaksikymmen-

täkolme tuulivoimaloiden aluetta, voimajohtoverkoston ja luonnon monimuotoi-

suuden kannalta tärkeän alueen.  Kaava on korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

käsittelyssä eikä ole saanut näin ollen vielä lainvoimaa. 

 

 

Kuva 5 Ote Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavasta.  Suunnittelualue on osoitettu li-
kimääräisesti kuvaan punaisella rajauksella. 

 

Vaihemaakuntakaavassa I, Lakiakankaan hankealue on osoitettu tuulivoima-

loidenalueeksi. 
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Vaihemaakuntakaava II - Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Maakun-

tahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakun-

takaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja keskus-

tatoimintoja. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 30.5.2016. Kaava on tullut 

voimaan 11.8.2016 julkaistulla kuulutuksella. Suunnittelualueelle tai sen läheisyy-

teen ei ole osoitettu aluevarauksia vaihemaakuntakaavassa II. 

Vaihemaakuntakaava III - Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioener-

gialaitokset, energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat 

Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan III vai-

hemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava koskee turvetuotantoa, suo-

luonnon suojelua, bioenergialaitoksia, energiapuun terminaaleja ja kulttuurimai-

semia. 

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää maakunnan 

energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä 

turvetuotantoalueita sekä turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon koh-

teiden säilyminen. Lisäksi tavoitteena on edistää energiapuun logistiikkaketjun 

toimivuutta ja tehokuutta, sekä tarpeen mukaan osoittaa maankäyttöratkaisu uu-

sille vähintään seudullisesti merkittäville bioenergialaitoksille. 

Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on myös osoittaa päivitetyt valtakunnallisesti 

ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja antaa ohjeistus alueiden mai-

sema-arvojen säilyttämiseksi. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää voimassa olevan 

maakuntakaavan osalta maisema-alueiden, rakennettujen kulttuuriympäristöjen 

ja muinaismuistokohteiden välistä eroa. Kaavassa osoitetaan näiden lisäksi myös 

puolustusvoimien alueet. 

Maakuntahallitus on hyväksynyt 3. vaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksen 

19.12.2016 olleessa kokouksessaan. Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on 

ollut nähtävillä 11.1.-10.3.2017 välisen ajan.   
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Kuva 6 Ote vaihemaakuntakaavaluonnoksesta III. Suunnittelualue on osoitettu likimääräi-
sesti kuvaa. 

Suunnittelualueen eteläpuolelle on osoitettu maakunnallisesti arvokas maisema-

alue. 

 

 
 

 

4.6 YVA-menettely 

Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen YVA-menettely käynnistyi huhti-

kuussa 2012. Etelä-Pohjanmaan ELY keskus on antanut lausunnon YVA-

selostuksesta 14.6.2013 (EPOELY/17/07.04/2012). Lausunnossaan yhteysviran-

omainen katsoo, että arviointiselostuksessa on käsitelty hyvin ne asiat, jotka YVA- 

laki vaatii ja pitää arviointiselostusta riittävänä. 

 

4.7 Yleiskaavat ja asemakaavat 

Kaavamuutosalueella on voimassa lainvoimainen Lakiakangas II tuulivoimapuis-

ton osayleiskaava. Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuu Isojoen kuntaan lain-

voimaiset Lakiakangas I tuulivoimapuiston osayleiskaava (KHO 17.8.2016) sekä 

Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaava (HAO 31.3.2016).   

Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuu Lappfjärdin tuulivoimapuiston osayleis-

kaava. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi Lappfjärdin tuulivoima-

puiston osayleiskaavan 9.11.2015. Kaava ei ole vielä lainvoimainen, vaan on edel-

leen Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä (tilanne 04/2017). 
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Kuva 7 Lakiakangas Ii tuulivoimapuiston osayleiskaava, Kristiinankaupunki 

 

Kuva 8 Lakiakangas I tuulivoimapuiston osayleiskaava sijoittuu sekä Karijoen että Isojoen 
kuntiin. 
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Kuva 9 Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaava sijoittuu sekä Isojoen kunnan että 
Kristiinankaupungin alueille. 

 

Kuva 10 Lappfjärdin tuulivoimapuiston yleiskaava sijoittuu suunnittelualueen länsipuolelle. 
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Kuva 11  Lähialueen asema- ja yleiskaavojen sijainti suhteessa suunnittelualueeseen. 
Lappfjärdin tuulivoimapuiston yleiskaavan sijainti on merkitty likimääräisesti katkoviilalla 
kuvaan. Lakiakankaan Isojoen hankealue on merkitty kuvaan punaisena alueena.  Kaava-
muutosalue on merkitty kuvaan keltaisena alueena. 

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu useita yleiskaavoitettuja alueita. Asema-

kaavoitetut alueet eivät sijaitse suunnittelualueen tuntumassa. Lähialueen yleis- 

ja asemakaavoja ovat mm.: 

 Lapväärtin osayleiskaava, 2010 
 Kristiinankaupungin rantayleiskaava, 1998 
 Dagsmarkin osayleiskaava, 2012 
 Metsälän tuulivoimapuiston osayleiskaava,  
 Uttermossan tuulivoimapuiston yleiskaava, 2015 

 Lapväärtin asemakaava, 2010 
 

4.8 Sähkönsiirto 

Lakiakankaan hankealue tullaan yhdistämään 110 kilovoltin (kV) voimajohdolla 

Kristiinankaupungin pohjoispuolella sijaitsevalle Kristinestad -nimiselle sähköase-

malle. 

4.9 Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat muut tuulivoimahankkeet 

Suunnittelualueen pohjoispuolelle Karijoen kuntaan on rakennettu kaksi tuulivoi-

malaa Lakikanakaan hankealueen pohjoisosaan, Lakiakangas I tuulivoimapuiston 

osayleiskaava-alueelle. Metsälän tuulivoimapuistoa rakennetaan parhaillaan. Toi-

set rakennetut tuulivoimapuistot sijoittuvat yli 10 kilometrin etäisyydelle suunnit-

telualueesta. Suunnittelualueen ympäristössä on edelleen hyvin eri suunnittelu-

vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita. 
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Kuva 12 Tiedossa olevien lähimpien tuulivoimapuistohankkeiden sijainti suhteessa La-
kiakankaan suunnittelualueeseen.  
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5 LAADITTAVAT SELVITYKSET 

YVA:aa ja osayleiskaavaa varten on laadittu mm. seuraavat selvitykset: 

 Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen luontoselvitys / FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012 

 Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen Natura-tarveharkinta / 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012 

 Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen muinaisjäännösselvitys / 

Kulttuuripalvelut Heiskanen & Luoto Oy, 2012 

Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen aikana, havainnekuvat, 

melu- ja varjostusmallinnukset sekä näkemäanalyysi ja tätä kautta vaikutusten 

arviointi päivitettiin useaan eri otteeseen. 

Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksessa päivite-

tään seuraavat selvitykset: 

 Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys 

 Havainnekuvat ja näkemäanalyysi  

 Arkeologinen inventointi tarvittaessa 

Kaava-asiakirjoja päivitetään kaavatyön aikana kauttaaltaan. 

 

6 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan kaavan keskeiset vaiku-

tukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat 

ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuuli-

voimarakentamisella voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. 

Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-

, maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksia.  Vaikutuksia arvioidaan tarvittavassa 

laajuudessa myös esimerkiksi liikenteeseen sekä maankäyttöön ja yhdyskuntara-

kenteeseen. Vaikutusten arviointi perustuu tehtäviin selvityksiin.  

Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Osa vaikutuksista rajoit-

tuu aivan tuulivoimaloiden rakennuskohteiden läheisyyteen. Osa vaikutuksista, 

kuten maisema- ja linnustovaikutukset, saattavat ulottua laajemmalle alueelle. 

Arvioinnissa hyödynnetään ympäristöministeriön laatimaa ohjeistusta tuulivoima-

rakentamisesta ja sen vaikutusten arvioinnista. 
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7 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Lakiakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva tiedostus tapahtuu Suu-

pohjan Sanomat lehdessä. 

 

7.1 Osalliset 

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtä-

villäolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. MRL 62 §:n mukaan 

osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai mui-

hin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 

joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: 

 kaavan vaikutusalueen asukkaat  
 yritykset ja elinkeinonharjoittajat  
 virkistysalueiden käyttäjät  
 kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 

 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 
 asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat 
 tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdis-

tykset  
 elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 
 erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset 

  

Edellä mainittuja ovat: 

 
 Kristiinankaupungin yrittäjät 
 Sydbottens Natur och Miljö 
 kyläseura 
 metsästysseura 
 Findgrid Oyj  

 Digita Oy  
 Caruna Oy 

 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 
 Isojoen kunta 
 Kristiinankaupunki 
 Karijoen kunta 
 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 Pohjanmaan ELY-keskus 
 Etelä-Pohjanmaan liitto  

 Pohjanmaan liitto 
 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
 Pohjanmaan pelastuslaitos 
 Etelä-Pohjanmaan museo 
 Pohjanmaan museo 
 Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut 
 Puolustusvoimat 

 Trafi 
 Liikennevirasto 
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 MTK 
 Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 
 Länsirannikon ympäristöyksikkö 

 

 

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa. 

 

 

7.2 Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu 

Kaavoituksen aloitusvaihe ja vireilletulo (toukokuu 2017 – elokuu 2017) 

Osayleiskaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä 

olosta ilmoitetaan paikallislehdessä sekä Kristiinan kaupungin ilmoitustaululla ja 

kotisivuilla. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla 

ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallis-

tumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin 

aikana. 

Osayleiskaavan luonnosvaihe (elokuu 2017 – lokakuu 2017) 

Kaupunki päättää luonnoksen asettamisesta nähtäville. Nähtäville asettamisesta 

tiedotetaan julkisesti ja nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tarvittaessa tiedo-

tus- ja keskustelutilaisuus. 

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana kaavaluon-

noksesta kirjallisesti. Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot viranomaisilta. 

Saatu palaute käsitellään koosteeksi. 

Osayleiskaavasta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

Osayleiskaavan ehdotusvaihe (lokakuu 2017 –tammikuu 2018) 

Kristiinankaupunki päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 30 päivän 

ajaksi. 

Osayleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Osallisilla on oikeus tehdä 

kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisille 

kaava-alueen maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa olevien 

osoitteiden mukaisesti. Muistutus on toimitettava kirjallisena Kristiinankaupungille  

ennen nähtävillä olon päättymistä. 

Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Osayleiskaavasta 

järjestetään ehdotusvaiheessa tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

Osayleiskaavan hyväksymisvaihe (toukokuu 2018) 

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut 

vastineet. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan. 

Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti. 

Aikataulu tarkentuu kaavaprosessin edetessä. 
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8 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Kristiinan 

kaupungille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana. 

 

9 YHTEYSTIEDOT 

Kristiinankaupunki 

Kristiinankaupunki 

 

Ari-Johan Myllyniemi 

tekninen johtaja 

puh: 040 5599229 

ari-johan.myllyniemi@krs.fi 

 

Lapväärtintie 10 

64100 Kristiinankaupunki 
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Susanna Paananen, ins. AMK,  FISE YKS - 585 
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Puh: 044 704 6280 

susanna.paananen@fcg.fi 
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CPC Finland Oy 

 

Erik Trast 
toimitusjohtaja 

 
PL 533 
00101 Helsinki 

puh: +49 173 -288 90 12 

etrast@cpc-germania.com  

www.cpc-germania.com 
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