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SALON-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

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. Tarvittaessa sen riittävyydestä voidaan järjestää myös neuvottelu (MRL § 64). 

2 Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kauhavan pohjoisosassa, Uudenkaarlepyyn (n. 4 km yhteistä 

rajaa) ja Pedersören (n. 2 km yhteistä rajaa) kuntien rajalla, pääosin Purmon yhteis-

metsän alueella. Etäisyys Kortesjärvelle on noin 10 Kauhavalle 25 km. Suunnittelualue 

sijoittuu Perkiömäentien pohjoispuolelle. 

Kaavoitettavan alueen koko on 570 hehtaaria. Alue saattaa tarkentua kaavaprosessin 

aikana.  

Kauhava kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Uusikaarlepyy ja Pedersöre kuuluvat 

Pohjanmaan maakuntaan. 
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Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. 

 

3 Suunnittelutehtävä 

Kauhavan kaupunki on käynnistänyt Salon-Ylikosken tuulivoimayleiskaavoituksen (kaa-

van luonnosvaiheessa kaavan nimi oli Fräntilä-Salon tuulivoimapuiston osayleiskaava) 

yritysten Tuuliveikot ja Ilmatar aloitteesta 3.3.2014 § 76. Kaavan tarkoituksena on 

mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen ja rakennuslupien myöntäminen enintään 

7 tuulivoimalalle. Tuulivoimalaitokset ovat teholtaan noin 2,5 – 3,3 MW, jolloin puiston 

yhteenlaskettu teho tulisi olemaan enintään 26,4 MW.  

Kaavan ehdotusvaiheessa hanketoimijana jatkavat Tuuliveikot Oy. 

Tuulivoimalat sijoitetaan yksityisten maanomistajien omistamalle alueelle. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen 3.4.2014 koskien YVA-menettelyn 

tarvetta (EPOELY/16/07.04/2014). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei sovelle-

ta tuulivoimapuistohankkeeseen. 
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4 Suunnittelun tavoitteet 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston ra-

kentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet, muut aluetta koskevat maan-

käyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet huomioiden. 

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja siten, että sitä on mahdollista käyttää 

tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaavan 

hyväksymisestä päättää Kauhavan kaupunginvaltuusto. 

Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää niitä ilmastopoliittisia tavoitteita, joi-

hin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennet-

tu kokonaisteho Suomessa 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. 

 

5 Suunnittelun lähtökohdat 

5.1 Suunnittelualueen nykytila 

Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ortoilmakuvassa (MML). 

 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kauhavan kau-

pungin pohjoisrajalla Ylikosken ja Pelkkalan 

sekä Mirkunmäen ja Kauhajärven viljelysalu-

eiden keskelle jäävällä metsäalueella Uuden-

kaarlepyyn ja Pedersören rajojen tuntumas-

sa.  

Maasto on talousmetsäaluetta, joka rajautuu 

idässä Ylikosken peltoalueisiin ja lännessä 

Rajanevan suoalueeseen. Rajanevan suon 

Kauhavan kunnan puolinen osa on turvetuo-

tantokäytössä. Suunnittelualueen eteläpuo-

lelle jäävä Salonneva sekä Rajanevan länsi-

osa ovat avosoita. Suunnittelualueen länsi-

puoliset metsät ovat laajasti kuivatusojitet-

tuja. Suunnittelualueella tai sen välittömässä 

läheisyydessä ei ole järviä, lampia eikä luon-

nontilaisia virtavesiä. 

Noin 2 km:n etäisyydeltä hankealueen länsi-

puolelta kulkee Fingridin 220 kV:n Alajärvi-

Ventusnevan suurjännitelinja. Korteisjärvellä 

sekä Alahärmän Voltissa ja Myllymäessä, 

noin 7-10 km:n etäisyydellä voimalapaikois-

ta, on olemassa olevat suurjänniteverkon 

sähköasemat. 

Suurimmat asutuskeskittymät sijoittuvat 

hankealueen itä- ja kaakkoispuolelle. Hanke-

alueen itäpuolella Ylikoskentien varteen si-
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joittuu kyläasutusta. Kaakkoispuolelle sijoittuu Kortesjärven taajama. Alueen eteläpuo-

lelle sijoittuu kyläasutusta Fräntilän, Ylikosken  ja Tuhkasaaren alueelle. Hankealueen 

länsipuolelle sijoittuu Makkaruksen ja Rinraralon kyläasutusta.  

5.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksesta on 

tullut voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyt-

tö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttöta-

voitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää myös kuntien kaavoituksessa.  

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia sekä 

velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. Tuulivoimapuis-

ton osayleiskaavassa huomioitavaksi tulevia yleis- ja erityistavoitteita on esitetty VAT:in 

toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa koskevassa kohdassa. Niiden mukai-

sesti: 

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiu-

tuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikko-

jen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tar-

peet. 

Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. 

Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueiden käytössä ja alueidenkäytön suunnit-

telussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyt-

tö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja 

kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. 
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5.3 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 23.5.2005.  

 

Kuva 3: Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta, johon hankealue on rajattu punaisella varjoste-
tulla viivalla. 

Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen lounaassa on osoitettu Natura 

2000-verkostoon kuuluva alue. 
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Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu turvetuotantovyöhykkeelle, tt-1. 

 

Suunnittelualueen lounaispuolelle sijoittuu pohjavesialue sekä merkittävä muinaisjään-

nös, jonka alueella on voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus. Alueen eteläpuolelle on 

osoitettu 110 kV:n voimajohto.  

 

 
 

Kaavoitettavan alueen kaakkoispuolelle on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman 

vaalimisen kannalta tärkeä alue, valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti 

arvokas kohde, teollisuus- ja varastoalue, palvelujen alue sekä kuntakeskuksen keskus-

tatoimintojen alue. 
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5.4 Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat 

1.1.1 Vaihemaakuntakaava I  

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan ke-

hittymistä merkittäväksi tuulivoiman tuotantoalueeksi. Kaava on ollut ehdotuksena näh-

tävillä 1.12.2014 – 9.1.2015. Kaavassa ei ole osoitettu aluevarauksia nyt laadittavalle 

Fräntilän – Salon tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle. 

1.1.2 Vaihemaakuntakaava II 

Vaihemaakuntakaava II on vireillä. Vaihemaakuntakaava II koskee kauppaa, liikennettä 

ja maisema-alueita. Kaavasta on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä. 

Valmisteilla oleva kaava muuttaa voimaan tullessaan tällä hetkellä lainvoimaisen maa-

kuntakaavan suunnittelumääräyksiä keskustoimintojen alueilta siltä osin, että vähittäis-

kaupan mitoitusluvut huomioidaan uudessa kaavassa keskustamerkintöjen suunnitte-

lumääräyksissä. Niin ikään tämä kaava kumoaa nyt lainvoimaisen maakuntakaavan lii-

kenneinfrastruktuuriin liittyvät vanhentuneet merkinnät. Maisema-alueiden osalta ku-

moutuvat maakuntakaavan aikaisemmat merkinnät maiseman vaalimisen kannalta tär-

keistä alueista. 

1.1.3 Vaihemaakuntakaava III 

Vaihekaava III on vireillä ja koskee turvetuotantoa, suoluontoa ja bioenergiaa. Kaavas-

ta on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä. 

5.5 Pohjanmaan maakuntakaava 

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 29.9.2008 Pohjanmaan maakuntakaa-

van. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010. 

Pohjanmaan maakuntakaavan merkinnät hankealueiden läheisyydessä ovat ohjeellinen 

ulkoilureitti, virkistys-/matkailukohde (patikkapolku llvestupa-llveskivi, kulttuuriympä-

ristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (Åvistin kylärait-

ti) ja pyöräilyreitti. 
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Kuva 4 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti suhteessa Pohjanmaan maakuntakaa-
vaan. 

Suunnittelualueen koillispuolelle on osoitettu at-alue kohdemerkintä. Merkinnällä on 

osoitettu Vilobackan kyläalue. 

Pohjanmaan maakuntakaavaa täydentävissä vaihemaakuntakaavoissa ei osoiteta alue-

varauksia suunnittelualueen läheisyyteen. 

5.6 Yleis- ja asemakaavat 

Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse kaavoitettuja alueita. Lähin kaavoitettu 

alue sijaitsee noin 5 km:n etäisyydellä suunnittelualueesta (Kortesjärven keskustataa-

jama). 

5.7 Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat muut tuulivoimahankkeet 

Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse rakennettuja tuulivoimapuistoja. Hankealu-

een eteläpuolella n. 1,5 km:n päässä on Isonnevanmäen rakennettu tuulivoimala (Tuu-

liveikot). Alla olevassa kuvassa on esitetty Fräntilän-Salon tuulivoimapuiston sijainti 

suhteessa tiedossa oleviin lähialueella sijaitseviin tuulivoimapuistojen hankkeisiin (Ti-

lanne 11.5.2015). 
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Kuva 5 Fräntilän-Salon tuulivoimapuiston sijainti suhteessa tiedossa oleviin lähialueella 
sijaitseviin tuulivoimapuistojen hankkeisiin. 
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6 Laadittavat selvitykset 

Laadittava selvitys Uusi vai 
päivitettävä/ 
täydennettävä 

Täydennettävä vanha selvitys 
(nimi, laatija ja valmistumisvuo-
si) 

Selvityksen laatija 

Layout, tiet, sähkönsiirto uusi - Numerola Oy 

Arkeologinen inventointi uusi - Keski-Pohjanmaan Arkeolo-
giapalvelu 

Melumallinnus  uusi - Numerola Oy 

Matalataajuinen melu uusi - Numerola Oy 

Varjostusmallinnus uusi - Numerola Oy 

Näkemäalueanalyysi ( ZVI) + 
havainnekuvat 

uusi - Numerola Oy 

Luontoselvitys  

 Kasvillisuus- ja luonto-
tyypit 

 Pesimälinnusto 

 Muuttolinnusto 

 Liito-oravaselvitys 

 Lepakot 

Uusi - FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy 
 
Thermopolis Oy 

luontodirektiivin II ja IV liitteiden 
lajikohtaiset selvityk-
set soveltuvin osin 

uusi - Thermopolis Oy 

Metson ja teeren soidinpaikkain-
ventointi 

uusi - Thermopolis Oy 

Maisemaselvitys uusi - FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy 

 

Kaavan ehdotusvaiheen selvitykset: 

 Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniik-

ka Oy, 2015) 

 Kortesjärven tuulivoimapuiston linnusto ja lepakkoselvitys (FCG Suunnittelu- ja 

tekniikka Oy, 2015) 

 Kanalintu, liito-orava ja viitasammakkoselvitys (Thermopolis Oy, 2014) 

 Salon- Ylikosken tuulivoimayleiskaavan luontoselvitykset: Lintujen syysmuutto 

(Latvasilmu osk, 2016) 

 Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostus- ja näkyvyysmallinnukset sekä ha-

vainnekuvat ( Numerola Oy, 2016) 

 Fräntilän-Salon tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi (Keski-Pohjanmaan 

ArkeologiaPalvelu, 2014) 
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7 Arvioitavat vaikutukset 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä 

muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoima-rakentamisella 

voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. 

Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, mai-

sema-, melu- ja varjostusvaikutuksia.  Vaikutuksia arvioidaan tarvittavassa laajuu-

dessa myös esimerkiksi liikenteeseen sekä maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. 

Vaikutusten arviointi perustuu tehtäviin selvityksiin.  

Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Osa vaikutuksista rajoittuu ai-

van tuulivoimaloiden rakennuskohteiden läheisyyteen. Osa vaikutuksista, kuten maise-

ma- ja linnustovaikutukset, saattavat ulottua laajemmalle alueelle. Arvioinnissa hyö-

dynnetään ympäristöministeriön laatimaa ohjeistusta tuulivoimarakentamisesta ja sen 

vaikutusten arvioinnista. 

8 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

8.1 Tiedottaminen 

Fräntilän – Salon tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta ja vaiheista ilmoite-

taan lehdissä ”Komiat” ja ”Järviseudun Sanomat” sekä Kauhavan kaupungin teknisellä 

osastolla osoitteessa Päämajantie 6, 62375 Ylihärmä.  

Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri viranomaisilta ja yhtei-

söiltä, sekä käydään tarvittaessa työneuvotteluja. Osallisille järjestetään tarvittaessa 

tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 

Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan edellä mainituissa lehdissä ja Kauhavan kaupun-

gin kotisivuilla (www.kauhava.fi). Asiakirjat ovat nähtävänä Kauhavan kaupungin tekni-

sellä osastolla. 

Tuulivoimahankkeesta ilmoitetaan1 erikseen Viestintäviraston ohjeenmukaisesti radio-

järjestelmien käyttäjille. 

 

8.2 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaprosessin aikana järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu sekä tarvitta-

essa viranomaisneuvottelu sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut nähtävillä ja sitä 

koskevat muistutukset ja lausunnot saatu. Tarvittaessa kaavaa käsitellään muissakin 

työneuvotteluissa. Neuvotteluihin kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa suunnit-

telussa käsitellään. 

Osayleiskaavan vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä niiden viranomaisten 

kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat. 

                                           
1 Viestintäviraston tiedote tuulivoimapuiston rakentajille 9.10.2014 (Dnro: 1153/809/2014) 

https://www.viestintavirasto.fi/attachments/VIESTINTAVIRASTO_1153_809_2014_Tiedote_tuulivoimapuiston_rakentajille.pdf
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8.3 Osalliset 

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide valmisteluvaiheen kuulemisen aikana (= 

kaavaluonnos) ja esittää muistutus kaavaehdotuksesta sen nähtävillä olo aikana.  

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

saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuten: 

 

 kaavan vaikutusalueen asukkaat  

 yritykset ja elinkeinonharjoittajat  

 virkistysalueiden käyttäjät  

 kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 

 Kauhavan kaupungin hallintokunnat  

 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 Pohjanmaan ELY-keskus 

 Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto 

 Pohjanmaan maakuntaliitto 

 Pohjanmaan pelastuslaitos 

 Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi 

 Liikennevirasto 

 Museovirasto 

 Etelä-Pohjanmaan museo 

 Puolustusvoimat 

 Viestintävirasto 

 Uudenkaarlepyyn kaupunki  

 Pedersöden kunta  

 

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 mm: 

 Kortesjärven metsästysseura  

 Ylikosken kyläyhdistys  

 Mantelan Turve 

 Fingrid Oyj 

 Digita Oy 

 Finavia 

 Kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat 

 Luonnonsuojeluyhdistykset 

 Lintutieteelliset yhdistykset 
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8.4 Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 

Kaavoituksen aloitusvaihe ja vireilletulo (elokuu 2014) 

 

Osayleiskaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 

ilmoitetaan paikallislehdessä sekä Kauhavan kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla.  

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

kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja 

vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. 

Osayleiskaavasta järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu. 

Osayleiskaavan luonnosvaihe (elokuu 2015) 

 

Osayleiskaavan luonnosaineisto asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. 

Kunta päättää luonnoksen asettamisesta nähtäville. Nähtäville asettamisesta kuulute-

taan.  

Nähtävilläolon aikana järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus. 

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta 

kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaluonnos on tavoiteaikataulun mukaan nähtävillä kesä-

kuussa 2014. Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitel-

lään koosteeksi. 

 

Osayleiskaavan ehdotusvaihe (Tammikuu –huhtikuu 2017) 

 

Osayleiskaavaehdotus valmistuu alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2014 Kauhavan 

kaupunki päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi. 

Yleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjallinen ilmoitus yleiskaa-

voitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan 

haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnal-

la tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ilmoitus lähetetään tavallisena kirjeenä 

postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Ilmoituksessa 

mainitaan yleiskaavan oikeusvaikutteisuudesta. 

Osayleiskaavan nähtäville panosta kuulutetaan.  

Osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa 

Muistutus on toimitettava kirjallisena Kauhavan kaupungille ennen nähtävillä olon päät-

tymistä. 

Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.  

Osayleiskaavan hyväksymisvaihe (Kesäkuu  – syyskuu 2017) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisneuvottelu jär-

jestetään kaavoitukseen tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti 

nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu.  

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vas-

tineet.  
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Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää Kauhavan kaupunginvaltuusto. Osayleiskaavan 

hyväksymispäätöksestä kuulutetaan. 

Osayleiskaavan tulee kuukauden valitusajan jälkeen voimaan kuulutuksella. 

 

9 Palaute ja lisätiedot  

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa aina siihen asti kunnes 

yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville. Palaute osoitetaan Kauhavan kaupungille.  
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