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Perheniemen tuulivoimaosayleiskaava, kaavaehdotus

Tekninen lautakunta 16.04.2019   § 40

Perheniemen tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille kunnanhallituksen
päätöksellä 20.11.2017 § 263 Solarwind Oy:n aloitteesta.

Kaavan laatija arkkitehti, YKS-590 Janne Tolppanen (FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy), on laatinut Perheniemen tuulivoimaosalyleiskaavan
kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos-aineisto on päivätty teknisen lautakunnan
kokouksen 16.4.2019 päivämäärällä.

Janne Tolppasta kuullaan kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana.

Julkinen kaavaluonnos-aineisto (kaavakartta, kaavaselostus liitteineen) jaetaan
esityslistan oheismateriaalina. 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.

Ehdotus Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää

1. asettaa 16.4.2019 päivätyn, julkisen kaavaluonnosaineiston MRA 30 §:n
mukaisesti yleisesti nähtäville 25.4. - 27.5.2019 

2. että luonnosvaiheen yleisötilaisuus pidetään 16.5.2019 klo 17.00 - 19.00
Iitin Kunnantalon valtuustosalissa (Rautatienkatu 20, Kausala)

3. tiedottaa nähtävillä olosta ja mielipiteiden esittämismahdollisuudesta
sekä yleisötilaisuudesta kuulutuksella internetissä kunnan kotisivuilla ja
Iitinseutu-lehdessä

4. pyytää luonnoksesta lausunnon osallisilta viranomaisilta.

Päätös Tekninen lautakunta:

 Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa
 kaavan laatija, arkkitehti Janne Tolppasta (FCG Suunnittelu ja Tekniikka
 Oy) klo 19.00 asti. Hän piti esittelyn kaavaluonnosaineistosta ja selvitti  
siihen liittyviä asioita.

 Keskustelun kuluessa Maria Kokkonen esitti Riitta Alestalon kannattamana, 
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että asia jätetään pöydälle,  koska aineisto on laaja ja siihen perehtymiseen
 on jäänyt niin lyhyt aika esityslista-aikataulun takia. Tämän johdosta
 puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa asian
 pöydällepanoon sekä tiedusteli, voiko lautakunta yksimielisesti hyväksyä
 pöydällepanon.  Lautakunta ei hyväksynyt pöydällepanoa yksimielisesti,
 joten puheenjohtaja teki seuraavan, hyväksytyn äänestysesityksen:
 "Suoritetaan  nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat asian
 käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka  kannattavat asian
 pöydällepanoa, äänestävät EI".
 Suoritetussa,  ääntenlaskijoiden tarkastamassa ja hyväksymässä
 äänestyksessä  annettiin 5  JAA-ääntä (Mikkola Jari, Viitala Leena,
 Palkinen Antti, Söderholm Merja, Sundberg Esa) ja 3 EI-ääntä (Aalto
 Janne, Alestalo Riitta, Kokkonen Maria).

 Asian käsittelyn jatkuessa,  esittelijän päätösehdotukseen ei tehty
 vastaehdotuksia, ja puheenjohtaja totesi keskustelun päätyttyä lautakunnan
 päättäneen hyväksyä esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
 ________

Tekninen lautakunta 26.11.2019   § 127

Perheniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva kaavaluonnos on ollut
julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 25.4.2019 - 27.5.2019.
Nähtäville asettamisesta on kuulutettu Iitinseutu-lehdessä sekä Iitin kunnan
internetsivuilla. Kaava-alueen maanomistajille on lähetetty infokirjeet.
Yleiskaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot osallisilta viranomaisilta.

Lausuntoja yleiskaavaluonnoksesta saatiin 17 ja mielipiteitä 16.

Kaavan laatija, arkkitehti Janne Tolppanen (FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Oy) on laatinut lausunnoista ja mielipiteistä kaavan laatijan 15.11.2019 päivätyn
vastineen, joka jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

Valmisteluvaiheen kuulemisen perusteella kaavaluonnokseen (karttaan
merkintöineen) on tehty seuraavat muutokset:
 ·        Tielinjaus eteläisten voimaloiden välistä siirretty Pieni Haapasuon
pohjoispuolelle
·        Lounaisnurkan voimalan tv-aluetta on aavistuksenomaisesti kasvatettu,
jotta roottori mahtuu kokonaan tv-alueelle.
·        M-1 merkintöjä lisätty kaavakartalle.
·        Uusien ja parannettavien teiden merkintöjä on täsmennetty.
·        Uusi taustakartta (edellinen alkoi olla vanha ja merkintöjä muuttunut
taustakartalla).
·        Teksti ”Alueelle saa sijoittaa vähäistä maa- ja metsätaloutta palvelevaa
rakentamista. Uuden rakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida
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Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016 Tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan
suositus rakentamisen sijoittamisesta 1,5 kertaa tuulivoimaloiden
kokonaiskorkeuden mukaisen etäisyyden päähän tuulivoimaloista.” on siirretty
koko yleiskaava-aluetta koskevien määräysten alta M-1-alueen määräyksen alle.
·        Muinaismuistokohteita koskevasta määräyksestä on poistettu lause
”Kohteen numero viittaa yleiskaavan selostuksen kohdeluetteloon.”,  ja
kohdemerkinnästä poistettu numerolisä, koska muinaismuistokohteita on vain
yksi, eikä taulukko selostuksessa näin ollen ole järkevä.

Lisäksi kaava-asiakirjoihin on tehty muut kaavan laatijan vastineen mukaiset
korjaukset. Kaavaehdotus on laadittu kaavaluonnoksen pohjalta kaavan laatijan
vastineessa 15.11.2019 esitetyin muutoksin.

Esityslistan oheismateriaana jaetaan 15.11.2019 päivätystä
kaavaehdotusaineistosta kartta määräyksineen, selostus, selostuksen liite 3 ja 4
sekä tarkistettu OAS. Muut asiakirjat ovat luonnosvaiheen mukaiset; ja ne on
jaettu aiemmin. 

Lisäksi kaava-asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa
www.iitti.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet

Kaavan laatijaa, arkkitehti Janne Tolppasta kuullaan kokouksessa kutsuttuna
asiantuntijana. 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.

Ehdotus Tekninen johtaja:

 Tekninen lautakunta  päättää

1. yhtyä 25.4.2019 - 27.5.2019  nähtävillä olleesta 16.4.2019  päivätystä
kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden ja lausuntojen osalta kaavan

 laatijan 15.11.2019 päivättyyn vastineeseen ja toimittaa sen mielipiteen jättäneille
tiedoksi.

2. esittää kunnanhallitukselle, että 15.11.2019  päivätty kaavaehdotus
asetetaan MRL 65 §:n/MRA 19 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville
vähintään 30 päivän ajaksi Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan
verkkosivuille. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus
kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen
nähtävänäoloajan päättymistä.

3. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan seuraavasti:
- kuulutus kunnan verkkosivuilla ja Iitinseudussa
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- kirjeitse (viimeistään viikkoa ennen nähtävilläoloajan alkamista)
maanomistajille.

4. esittää kunnanhallitukselle, että ehdotuksesta pyydetään lausunnot
osallisilta viranomaisilta (MRA 20 §).

5. todeta, että hanketoimijan ja kaavan laatijan kanssa on sovittu
yleisötilaisuuden järjestämisestä myös tässä vaiheessa ja esittää, että
yleisötilaisuus järjestetään 17.12.2019 klo 17.00 - 19.00 Kunnantalon
valtuustosalissa.

Päätös Tekninen lautakunta:

 Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa
 kaavan laatija, arkkitehti Janne Tolppasta (FCG Suunnittelu ja Tekniikka
 Oy) klo 18:07 - 19.21. Hän kävi läpi kaavaluonnoksesta annetut lausunnot
 ja mielipiteet sekä vastineet niihin ja kaavaehdotuksen sekä mitä on
 muuttunut luonnosvaiheesta. Lisäksi hän kävi läpi uudet valokuvasovitteet.
 Todettiin, että havainnekuvat 10 ja 11 (selostuksen liitteessä 3) ovat
 tarkentuneet tekniselle lautakunnalle esityslistan mukana toimitetusta.

 Keskustelun kuluessa Riitta Alestalo esitti Maria Kokkosen kannattamana,
 että kaavaehdotusta ei viedä eteenpäin vaan selvitetään tuulivoima-alueen
 siirtäminen Tillolaan, jossa tuulivoiman sijoittaminen on huomioitu
 maakuntakaavassa. Perustelut: melu- ja  maisemahaitat.

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu
 vastaehdotus, on suoritettava äänestys ja teki seuraavan hyväksytyn
 äänestysesityksen: Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka
 kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka
 kannattavat Riitta Alestalon vastaehdotusta, äänestävät "EI". Suoritetussa,
 ääntenlaskijoiden tarkastamassa ja hyväksymässä äänestyksessä annettiin 4
 "JAA"-ääntä (Ahonen Esko, Mikkola Jari, Palkinen Antti, Sundberg Esa) ja
 4 "EI"-ääntä (Aalto Janne, Alestalo Riitta, Kokkonen Maria, Viitala Leena)
 sekä 1 tyhjä ääni (Söderholm Merja).

 Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen, puheenjohtajan äänen
 ratkaistessa, Riitta Alestalon vastaehdotuksen mukaisesti, että  
 kaavaehdotusta ei viedä eteenpäin vaan selvitetään tuulivoima-alueen
 siirtäminen Tillolaan, jossa tuulivoiman sijoittaminen on huomioitu
 maakuntakaavassa. Perustelut: melu- ja maisemahaitat.

 Merkittiin, että lautakunta piti tauon tämän asian jälkeen klo 19.48 - 19.56,
 ja että kunnanhallituksen edustaja Juha Vierumäki poistui kokouksesta
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 tauon aikana klo 19.51.
 ________

  Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 2.12.2019

 <lisää_nimi>
 pöytäkirjanpitäjä

Yhteystiedot Iitin kunta
 Rautatienkatu 20-22, PL 32
 47401 Kausala
 puh. 020 615 9600
 faksi 020 615 9617
 kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi


