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2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan tulee laatia osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma kaavan tavoitteista ja suunnittelun kulusta, 

vuorovaikutuksesta ja aikataulusta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 

kuvataan myös suunnittelun lähtökohdat sekä selvitystarpeet. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelupro-

sessin kuluessa. 

3 SUUNNITTELUALUE SEKÄ OSAYLEISKAAVOITUKSEN TAVOITTEET 

Suunnittelualue sijaitsee metsäalueella reilun 6 km etäisyydellä Iitin 

kuntakeskuksesta länteen. Alustavan kaava-alueen rajauksen mukaisesti kaava-

alueen koko on noin 325 ha. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan suunnittelun 

edetessä sekä voimaloiden sijaintien tarkentuessa selvitysten perusteella. 

Hankekehittäjän tavoitteena on osayleiskaavaprosessin kautta tutkia kuuden (6) 

tuulivoimalan sijoittamista alueelle. Suunnitellut voimalat ovat 

kokonaiskorkeudeltaan noin 230 m. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. 

Osayleiskaavan tavoitteena on luoda edellytykset suunniteltujen tuulivoimaloiden 

sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkon, sähköaseman ja huoltoteiden 

rakentamiseen kaava-alueelle. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä huomioidaan 

myös muita maankäyttötarpeita sekä tavoitteita, jotka nousevat esille 

kaavoitusprosessin edetessä. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä voidaan 
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käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena MRL:n 77 a 

§:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Iitin 

kunnanvaltuusto. 

 

Kuva 2. Alustava osayleiskaavan rajaus.  

Hankealueelle on suoritettu aiemmin YVA-tarveharkinta 200 m 

voimalakorkeudella. ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti hankkeen 

jatkosuunnittelu tapahtuu tuulivoimaosayleiskaavan laatimisella eikä YVA-

menettelyä tarvita. 

4 OSAYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja 

niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 

kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti 

valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000. 14.12.2017 

valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka 

astuvat voimaan 1.4.2018. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
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 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

4.2 Maakuntakaavoitus 

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaavat; 

 Taajamat ja niiden ympäristöt 
 Maaseutu ja luonto 

 Energiamaakuntakaava 

 Kauppa ja merialue 

 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevissa maakuntakaavoissa merkintöjä. 

Alueella on voimassa yleiset, koko kaava-aluetta koskevat määräykset. Kaavassa 

Maaseutu- ja luonto suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee EO/m-merkintöjä 

(maa-aineksen ottoalueita) sekä suunnittelualueen eteläpuolella maakunnallisesti 

merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue.  

Suunnittelu ja päätösvalta maakuntakaavoituksesta siirtyy Iitin osalta Päijät-

Hämeen maakuntaan 1.1.2019 alkaen.   

 

Kuva 3. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta Maaseutu ja luonto. Suunnittelualueen 
likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä.  
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Tätä osayleiskaavaa koskee erityisesti energiamaakuntakaavan yleiset 

määräykset: 

 

 

4.3 Yleiskaava ja asemakaava 

Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja. Lähimmät yleis- ja asemakaavat 

ovat Kausalan kirkonkylän osayleiskaava, Kymi-joen-Mankalan rantayleiskaava ja 

Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven yleiskaava yli 4 km etäisyydellä hanke-alueen 

voimaloista. 

4.4 Rakennusjärjestys 

Iitin kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan vuonna 2011.  

4.5 Maanomistus 

Suunnittelu koskee pääasiassa yksityistä maata. Asianomaisten maanomistajien 

kanssa on laadittu maanvuokrasopimuksia. 

5 SELVITYKSET JA VAIKUTUSTENARVIOINTI 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 §) mukaan: ”Kaavan tulee perustua kaavan 

merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin 

ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan 

tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 

suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen 

ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 

kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla 

kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” 

Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 

1 §) mukaiset vaikutukset:  

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen; 
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 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön. 

 

Kaavoituksen vaikutusten arviointi tehdään sanallisesti asiantuntija-arviona ja 

laaditaan osaksi kaavaselostusta. Vaikutusten arviointityö etenee rinnan 

varsinaisen suunnittelun kanssa niin, että suunnittelussa huomioidaan mahdolliset 

kielteiset vaikutukset ja niiden ehkäisy. 

Osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditaan seuraavat selvitykset kesän 2017-

syksyn 2018 aikana: 

 luonto- ja linnustoselvitykset; 

 muinaismuistoselvitys; 

 maisema- ja näkymäalueselvitys valokuvasovitteineen; 

 melu- ja varjostusmallinnukset 

 

Näiden lisäksi hyödynnetään seudullisen ja valtakunnallisen tason selvityksiä. 

6 OSALLISET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 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.” 

Osallisia, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava 

saattaa vaikuttaa: 

 Kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat sekä 

virkistysalueiden käyttäjät 

 Kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat 

 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 Alueella ja lähialueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt, kuten 

kotiseutuyhdistykset ja kyläneuvostot (esim. Perheniemen kyläyhdistys) 

 Yhteisöt jotka edustavat tiettyä toimintoa tai väestöryhmää, esim. 

luonnonsuojelujärjestöt ja metsästysseurat.  

 Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhdistykset 

 Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt, esim. energia- ja vesihuoltolaitokset (mm. 

Suomen Erillisverkot Oy, Ilmatieteen laitos, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Fortum 

Oyj, Digita Ab, Ukkoverkot Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, 

Corenet, paikalliset radioyrittäjät). 

 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 Kunnalliset hallintokunnat ja asiantuntijatahot, kuten rakennusvalvonta ja 

ympäristöterveydenhuolto 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto, Päijät-Hämeen liitto, 

naapurikunnat, Kymenlaakson pelastuslaitos, Liikennevirasto ja 
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liikenneturvallisuusvirasto Trafi, Museovirasto, Kymenlaakson 

maakuntamuseo, LUKE, Metsähallitus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

(AVI), Puolustusvoimat. 

 

7 TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINNEN  

Maankäyttö- ja rakennuslain 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.” 

Osayleiskaavatyön aikana aineistojen nähtävillä oloista julkaistaan kuulutukset 

Iitin kunnan internetsivuilta www.iitti.fi sekä Iitinseutu-lehdessä.  Maanomistajille 

lähetetään myös infokirjeet aloitus-, luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Lisäksi 

järjestetään yleisötilaisuudet aloitus- ja luonnosvaiheissa. 

 

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat asetetaan kaavan eri vaiheissa nähtäville Iitin 

Kunnantalon yhteispalvelupisteessä (Rautatienkatu 20, 47400 Kausala), minkä 

lisäksi aineisto on nähtävänä kunnan internetsivuilta www.iitti.fi. Kaava-

asiakirjojen nähtävillä olojen aikana voi jättää palautetta osoitteeseen: Iitin 

kunta, kirjaamo, PL 32, 47401 Kausala, sähköposti: kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa suunnittelutyön 

kuluessa. 

 

8 KAAVOITUKSEN JA PÄÄTÖKSENTEON VAIHEET 

Osallisten näkökulmasta tärkeimmät osallistumisen ja vuorovaikutuksen 

ajankohdat ovat:  

Vireilletulo (kevät 2018) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 30 vuorokauden 

ajaksi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää mielipiteensä OAS:sta 

Iitin kunnalle nähtävilläolon aikana. OAS:ia päivitetään koko kaavoitusprosessin 

ajan tarvittaessa. 

Järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu sekä yleisötilaisuus. 

Kaavaluonnos (kesä-syksy 2018) 

Kaavaluonnos (valmisteluaineisto) laaditaan kaavalla asetettujen tavoitteiden, 

laadittujen selvitysten perusteella ja Iitin kunta asettaa kaavaluonnoksen 

nähtäville 30 päivän ajaksi 

Nähtävillä olosta kuulutetaan. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus 

esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta suullisesti tai kirjallisesti (MRA 30 §). 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta.  

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus. 

http://www.iitti.fi/
mailto:kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi
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Kaavaehdotus (syksy-talvi 2018) 

Kaavaluonnoksesta annettuihin kirjallisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin annetaan 

perustellut vastineet. 

Kaava-ehdotus laaditaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen sekä muiden 

tarkentuneiden tavoitteiden perusteella ja Iitin kunta asettaa kaavaehdotuksen 

nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan julkisesti. 

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää muistutus 

kaavaehdotuksesta (MRA 19 §). Muistutukset toimitetaan kirjallisessa muodossa 

kunnanhallitukselle ennen kaavan nähtävillä olo ajan päättymistä. Viranomaisilta 

pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta. 

Hyväksyminen (talvi 2018-2019) 

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut 

vastineet. Iitin kunnanvaltuusto päättää osayleiskaavan hyväksymisestä.  

Päätöksestä kuulutetaan kohdassa 7 esitetyn mukaisesti. 

Päätökseen tyytymätön voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen 

hakea hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Päätöstä koskeva valitus on jätettävä 30 päivä kuluessa hyväksymispäätöksestä 

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

 

 


