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Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään osayleiskaavan laatimisen lähtökoh-

tia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen eteneminen ja kerrotaan miten osalliset voivat vaikuttaa 

kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin aikana.  

 

 

Suunnittelualueen alustava sijainti. 
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1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Liimattalan kylän länsiosassa, noin 14 kilometriä Äänekosken kaupungista 

pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu luoteisimmasta osastaan Saarijärven ja Äänekosken väliseen 

kuntarajaan. Alueen koillispuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Konginkankaan kirkonky-

lä. Etäisyyttä Saarijärven keskustaan kertyy noin 20 kilometriä. 

Suunnittelualue on yksityisten maanomistuksessa. Suunnittelualueen laajuus on noin 10,7 km². 

Alue on pääasiassa metsätalousvaltainen. Suunnittelualueen ulkopuolella kaakossa sijaitsee loma-
asunto Huosiaisjärven rannalla. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Ruuhimäessä, joista lähim-

pään loma-asuntoon etäisyyttä alustavasta suunnitellusta voimalasta lähimpää on noin 1,5 kilo-

metriä. Liimattalan kylässä sijaitsee useita asuinrakennuksia. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 
1,5 kilometriä länteen lähimmästä alustavasta suunnitellusta voimalan paikasta. Alustavasti suun-

niteltua voimalaitosta lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,8 kilometrin etäisyydellä Häkkiläntien 

pohjoispuolella, jonka varressa on asutusta. Suunnittelualueen rajasta noin 1,9 kilometriä etäisyy-

dellä sijaitsee Ala-Keiteleen Hevosystäväin seuran omistama harjoitusravirata. 

 

Suunnittelualueen alustava rajaus (musta viiva), joka tarkentuu suunnittelun aikana ja kunnanraja 

(punainen viiva). 
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2. Tavoitteet 

Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa suunniteltavan 

tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen se-
kä niitä yhdistävistä maakaapeleista, huolto- ja nostoalueista sekä tuulivoimaloita yhdistävistä 

huoltoteistä. Tuulivoimalat on tarkoitus liittää maakaapelein alueen länsipuolella sijaitsevan 110 kV 

voimalinjan varrelle rakennettavalle uudelle sähköasemalle.  

Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta rakentaa enintään 7 tuulivoimalaa. Suunnitteilla olevien tuuli-

voimaloiden tornien napakorkeus on noin 160–190 metriä ja roottorin halkaisija noin 160–190 

metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on kuitenkin enintään 270 metriä. Tuulivoimaloiden yksikkö-

teho on noin 4–5 MW kuitenkin niin, että tuulipuiston kokonaisteho on alle 45 MW. 

Osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan 

myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. 

Hankkeesta vastaava tuulivoimayhtiö on Energiequelle Oy. Energiequelle on uusiutuvan energian 

alalla toimiva yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa tuulivoima-, aurinkovoima-, biokaasu- ja ener-

giavarastointihankkeita. Taustallamme on yli 20 vuoden kokemus ja vahva asiantuntemus alalta. 
Suomessa yrityksemme toimisto sijaitsee Helsingissä ja meitä on tällä hetkellä viisi työntekijää. 

Energiequelle Oy:llä on Suomessa useita eri vaiheessa olevia tuulivoimahankkeita. Vuonna 2020 

valmistui yrityksemme ensimmäinen tuulivoimapuisto Pyhäjoen Paltusmäelle. 

3. Suunnittelun lähtökohdat 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtio-

neuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjes-

telmää. Alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää myös kuntien kaavoi-

tuksessa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksessa on korostettu sään ääri-
ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista.  Varaudutaan uusiutuvan 

energian tuotantoon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin.    Tuulivoimalat on sijoi-

tettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Voimajohtolinjauksissa hyödyn-
netään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä Tämän tuulivoimapuiston osayleiskaava-aluetta 

koskevat erityisesti seuraavat asiakokonaisuudet: Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, 

terveellistä ja turvallista elinympäristöä, tehokasta liikenneympäristöä, elinvoimaista luonto- ja 
kulttuuriympäristöä sekä luonnonvaroja ja uusiutumiskykyistä energianhuoltoa koskevat asiakoko-

naisuudet.  

3.2 Keski-Suomen maakuntakaava 

Suunnittelualueella on vahvistettu 14.4.2009 maakuntakaava, joka sai lainvoiman 10.12.2009. 

Kyseisen maakuntakaavan tarkistus aloitettiin 13.3.2015, maakuntavaltuusto hyväksyi tarkistetun 
kaavan kokouksessaan 1.12.2017 ja maakuntahallituksen päätöksellä tarkistettu kaava astui voi-

maan 26.1.2018. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumosi Keski-

Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan osalta 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavan.  

Voimassa olevassa tarkistetussa Keski-Suomen maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu biota-

louteen tukeutuvalle alueelle sekä matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueelle. Suunnittelualueen 
länsiosassa on luonnonsuojelualuetta ja kulkee voimalinja sekä moottorikelkkareitti. Suunnittelu-

alueen itäpuolella Liimattalan kylän alue sijoittuu asumisen ja vapaa-ajan asumisen sekä kulttuu-
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riympäristön vetovoima-alueelle. Lisäksi kylän alue on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. 

Maakuntakaavaan on osoitettu myös valtatien 4 kehittämisakseli. 

 

Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on lisätty otteeseen 

punaisella ympyrällä. 

3.3 Vireillä oleva Keski-Suomen maakuntakaava 2040 

Keski-Suomen liitto käynnisti maakuntakaavan päivityksen loppuvuodesta 2020. Päivitys koskee 

koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Maakuntakaava päivitetään Keski-

Suomen liiton rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakunta-

kaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mu-

kaan. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 tuli vireille 3.9.2020 jolloin sen ikuinen osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (I-OAS) asetettiin nähtäville. 

 

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 I-OAS:n (Keski-Suomen liitto, 2020) mukaan vireillä olevan 

maakuntakaavan teemoja, muutostarpeita ja tavoitteita ovat tuulivoiman sekä liikenteen muutos-

tarpeet ja tavoitteet sekä hyvinvoinnin aluerakenteen tavoitteet.  
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Vireillä olevan Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa noste-

taan esiin, että Keski-Suomessa voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoimaa koskevat mer-

kinnät ovat vuodelta 2012 ja tästä syystä vanhentuneet tuulivoimatoimialan nopeaan muutokseen 

perustuen. Voimassa olevassa strategiapainotteisessa maakuntakaavassa on osoitettu kaksi aluetta 

tuulivoimatuotantoon. Ikuisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa myös mainitaan, että tuu-

livoimaloiden kokonaiskorkeuden ja tuotantotehojen kasvaessa Keski-Suomesta muodostuu tuuli-

voimatoimijoille kiinnostava alue. Tästä johtuen Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 tavoitteeksi 

tuulivoiman osalta on otettu maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien tuulivoiman tuotantoon 

parhaiten soveltuvien alueiden osoittaminen. 

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen aineistot asetettiin nähtäville 7.3. – 

5.5.2022 väliseksi ajaksi. Liimattalan tuulivoimaosayleiskaavan alue on osoitettu tuulivoimatuotan-

toon soveltuvaksi alueeksi (tu): Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävä tuulivoimatuotan-

toon soveltuva alue. Merkintään ei sisälly MRL 33 §:n mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta. 

Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, liiken-

neväyliin, maisemaan, kulttuuriperintöön, virkistykseen, elinkeinoihin, luontoon ja pohjavesiin. 

Aluetta suunniteltaessa tulee turvata lentoliikenteen ja puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä 

ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyk-

sistä johtuvat rajoitteet. Lisäksi on otettava huomioon tuulivoimatuotannon yhteisvaikutukset. 

Sähköverkkoon liittymisessä on pyrittävä hyödyntämään yhteisiä johtokäytäviä. 

 

Ote Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksesta. Liimattalan tuulivoimapuis-

ton suunnittelualue on merkitty vinorasterilla. 

3.4 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 3.11.2008 hyväksymä oikeusvaikutukseton 
Äänekosken rakenneyleiskaava 2016. Strategian päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

10.3.2014. Rakenneyleiskaava laadittiin oikeusvaikutuksettomana strategisena suunnitelmana ti-
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lanteessa, jossa Äänekosken ja Suolahden kaupungit sekä Sumiaisten kunta olivat muodostaneet 

uuden Äänekosken kaupungin. Osana Äänekosken kaupungin strategiatyön päivittämistä on sa-

manaikaisesti kaupunkistrategian kanssa käyty läpi rakenneyleiskaavan 2016 sisältö. Rakennemalli 
2022 nimettyä maankäytön kehityskuvaa on työstetty Äänekoski 2016 rakenneyleiskaavan pohjal-

ta yleiskaavan karttaa ja merkintöjä päivittämällä. 

 

Ote oikeusvaikutuksettomasta Äänekosken rakenneyleiskaavasta 2016. Alustavan suunnittelualu-

een sijainti on lisätty otteeseen punaisella rajauksella. 

 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä on seuraavia merkintöjä: 
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Osa suunnittelualueella sijaitsevista lammista ja järvistä kuuluvat oikeusvaikutteiseen Äänekosken 
rantayleiskaavaan. Näitä ovat Niemislampi ja Ruuhilampi suunnittelualueen länsiosassa ja  
Huosiasjärvi suunnittelualueen ulkopuolella kaakossa. Huosiasjärvelle on osoitettu kaksi rakennus-
paikka, joista toinen on toteutunut ja toinen ei. Suunnittelualuetta ympäröivät muut lammet ja 
järvet kuuluvat myös kyseiseen Äänekosken rantayleiskaavaan. Kyseessä on voimassa olevan ran-
taosayleiskaavan muutos tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualueelle sijoittuvien alueiden 

osalta.  

 



 

 

 

9 

 

Ote Äänekosken oikeusvaikutteisesta rantayleiskaavasta. Alustavan suunnittelualueen sijainti on 

lisätty otteeseen mustalla rajauksella. 

  

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä on seuraavia merkintöjä: 

 

Loma-asuntoalue 

Alue on tarkoitettu loma-asumiseen. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen sau-

narakennuksen sekä talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu ker-

rosala on enintään 250 m². Alle 1500 m2:n rakennuspaikalla rakennusoikeus on 10 

% rakennuspaikan pinta-alasta.  

Numero osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä maaseutumaiseen 

rakentamiseen. 

Asutusta ei saa sijoittaa 150-200 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Pysyvän asutuk-

sen talousrakennukset on sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen. Maankäyt-

tö ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen rakennusoi-

keus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai s-merkinnällä osoi-

tettuihin kohtiin. 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle voi sijoittaa rantarakentamista 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-

asutusluonteiseen lomarakentamiseen. 

Aluetta voidaan käyttää myös tavanomaista tehokkaampaan rakentamiseen, mikä 

edellyttää yksityiskohtaisemman suunnitelman laatimista. Suunnitelmassa tulee 

vähintään 15 % rantaviivasta osoittaa rakentamattomaksi alueeksi. 

 

Vesialue. 

Suunnittelualueen länsipuolella on Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava tullut lainvoi-

maiseksi 20.2.2020. 

 

3.5 Asemakaavat 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole voimassa olevia asemakaavoja.  

3.6 Rakennusjärjestys 

Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 11.12.2006. 

3.7 Muut hankkeet, suunnitelmat ja päätökset 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen (KESELY/946/2029) 

2.12.2019 perusteella hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista 

(YVAL 252/2017). 

Liimattalan tuulivoimahankkeen läheisyydessä ei ole suunnitteilla tai rakennettu muita tuulivoima-

hankkeita. Lähimmät suunnitellut hankkeet sijoittuvat lähimmillään noin 18 km päähän Liimattalas-

ta. Tällaisia tiedossa olevia tuulivoimahankkeita ovat: 

• Kannonkoski, noin 60 tuulivoimalaa, turbiiniteho 6-10 MW, ABO Wind Oy. Etäisyys Liimat-

talasta noin 12 kilometriä luoteeseen. 

• Äänekoski, Honkakangas: enintään 4 voimalaa, Greenwatt Honkakangas Oy Ab. Etäisyys 

Liimattalasta noin 18 km pohjoiseen.  

• Saarijärvi, Haapalamminkangas: enintään 5 voimalaa, yhteensä korkeintaan 30 MW, Winda 

Power Oy. Etäisyys Liimattalasta noin 21 km länteen. 

• Multia, Nikara: 25-29 voimalaa, yhteensä korkeintaan 290 MW, Energiequelle. Etäisyys 

Liimattalasta noin 23 km lounaaseen. 

• Saarijärvi, Soidinmäki ja laajennus: enintään 8 voimalaa, yhteensä korkeintaan 27 MW, 

Megatuuli Oy. Etäisyys Liimattalasta noin 23 km lounaaseen. 
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• Saarijärvi, Riekko: enintään 9 voimalaa, Ilmatar Windpower Oyj. Liimattalasta noin 29 km 

länteen. 

• Karstula, Koiramäki: 6 voimalaa, Greenwatt Oy, noin 38 km luoteeseen 

• Vesanto, Honkamärki, 6 tuulivoimalaa, Tuulivoimapuiston Vöyrinkangas Oy, Megatuuli Oy, 

noin 39 km lounaaseen. 

Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitetut tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Vehkoo ja Ilos-

joki sijoittuvat noin 50 kilometrin etäisyydellä lounaaseen ja 56 kilometrin etäisyydelle pohjoiseen 

Multialle ja Pihtiputaalle. 
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4. Laadittavat selvitykset 

Kaavoituksen lähtötieto- ja selvitysaineistona toimivat YVA -tarveharkintaa varten laaditut ympäris-

töselvitykset, joita päivitetään tarvittaessa. Tuulivoimahankkeen yleissuunnittelua tehdään samaan 

aikaan osayleiskaavan suunnittelun kanssa. Tuulivoimaloiden sijoittaminen tulee perustumaan tuu-
livoimatoimijan laatimiin sijoitussuunnitelmiin ja osayleiskaavan aikana laadittaviin erillisselvityk-

siin, mallinnuksiin ja arviointeihin. Osayleiskaavan valmistelussa huomioidaan seuraavat YVA-

tarveharkintaa varten laaditut selvitykset: 

− kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys  

− liito-oravaselvitys 

− metsäkanalintuselvitys  

− pesimälinnustoselvitys 

− lepakkoselvitys 

− meluselvitys 

− välkeselvitys 

− maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 

− näkemäalueanalyysi  

− yhteisvaikutusten selvitys 
 
Kaavoituksen yhteydessä laadittuja selvityksiä ovat seuraavat: 

− arkeologinen inventointi  

− havainnekuvat ja näkyvyysanalyysi 

− maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys 

− lintujen kevät- ja syysmuutonseuranta (vuoden 2019 seurannan raportointi) 

− uuden metsäautotieyhteyden liito-oravaselvitys 2021 

 

5. Arvioitavat vaikutukset 

Osayleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välilli-

siä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuulivoimalan rakentamisen, käytön 
että käytöstä poiston vaikutuksia. Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkit-

täviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Tuulivoimahankkeissa merkittäväksi tunnistettuja 

vaikutuksia ovat erityisesti melu- ja varjon vilkkumisvaikutukset, linnustovaikutukset sekä maise-

mavaikutukset. 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympä-

ristörasituksen suhteen. Vaikutusten arvioinnin menetelminä käytetään asiantuntija-arvioita paik-

katietoanalyyseja, kartta- ja ilmakuvatulkintoja sekä maastokäyntejä. 

Keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia tässä hankkeessa ovat: 

 

– vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin 

– vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön mm. maakuntakaavaan 

– vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

– liikennevaikutukset 

– vaikutukset ilmastoon 

– meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset 

– vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

– vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin 

– vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin 
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– turvallisuusvaikutukset  

– vaikutukset elinkeinoihin ja talouteen 

– vaikutukset puolustusvoimien toimintaan  

– lentoestevaikutukset ja vaikutukset ilmailuun 

– yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

6. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Alla on 

lueteltu suunnittelutyön keskeiset osalliset: 

• Kaavan ja sen vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat, asukkaat ja loma-asukkaat, yritykset 

ja elinkeinon harjoittajat, virkistysalueiden käyttäjät 

• Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

o  Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta 

o  Äänekosken ympäristölautakunta 

o  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

o  Keski-Suomen liitto 

o  Keski-Suomen museo 

o  Keski-Suomen pelastuslaitos 

o  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

o  Äänekosken Energia Oy 

o  Elenia Oy 

o  Finavia 

o  Fingrid Oyj 

o  Digita Oy 

o  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

o  Luonnonvarakeskus 

o  Metsähallitus 

o  Metsäkeskus Keski-Suomi 

o  Saarijärven kaupunki 

o  Puolustusvoimat 

o  Luonnonvarakeskus LUKE 

o  Suomen Erillisverkot Oy (Virve) 

o  Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE Oy) 

o   

o  Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) 

 

• Yhteisöt, yhdistykset ja merkittävät yritykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

o Kalastuskunnat/osakunnat 
o Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys 

o Kotiseutu-, ympäristö-, yrittäjä- ja muut yhdistykset mm. Kotiseutuyhdistys Kömin 
Kilta ry 

o Kyläyhdistykset mm. Konginkankaan kyläyhdistys ry 
o Luonnonsuojelupiiri ja -yhdistykset 
o Maa- ja metsätalouden etujärjestöt 
o Metsästysseurat 
o Sähköyhtiöt kuten, Äänekosken Energia 

o Muut verkkoyhtiöt (kuitu) 
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7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämi-
nen  

7.1 Aloitusvaihe kevät 2020 

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta sekä 

kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotettiin Äänekosken kaupungin viralli-

sella ilmoitustaululla, Äänekosken kaupungin virallisessa tiedotuslehdessä (Pikkukaupunkilainen) ja 
kaupungin kotisivuilla (www.aanekoski.fi) sekä erillistiedoksiannoilla mahdollisille ulkopaikkakunta-

laisille maanomistajille. 

Ennen valmisteluvaiheen kuulemista järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

7.2 Valmisteluvaihe (kaavaluonnos) kevät - kesä 2020 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosaineisto asetettiin nähtäville MRA 30 §:n 
mukaisesti Äänekosken kaupungintalon aulaan (Hallintokatu 4, 1. krs) ja kaupungin kotisivuille 

(www.aanekoski.fi). Luonnosvaiheen aikana osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaa-

vasta kirjallisesti kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kaavasta pyydettiin lausun-

not viranomaisilta. 

Kaavan valmisteluaineistoja esiteltiin yleisötilaisuudessa 29.6.2020 etäyhteydellä järjestetyssä we-

binaarissa. 

7.3 Ehdotusvaihe (kaavaehdotus I) syksy 2021  

Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, 

MRA 18 §), kun kaavaehdotus joko ennen kaavaehdotuksen viimeistelyä tai kun kaavaehdotus on 

ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat muistutukset ja lausunnot saatu. 

Kaavaehdotus asetettiin virallisesti nähtävillä MRA  27 §:n mukaisesti 30 päivää Äänekosken kau-

pungintalon aulassa ja kaupungin kotisivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutus kaavaeh-

dotuksesta. Kaavaehdotuksesta annettu muistutus tuli toimittaa kirjallisena kuulutuksessa ilmoitet-
tuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteena, ilmoite-

taan kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn muistutukseen. Kaavaehdotuksesta 

pyydettiin lausunnot viranomaisilta. 

Kaavaehdotusaineistoja esiteltiin  yleisötilaisuudessa 30.11.2021 Konginkankaan koululla. 

7.4 Kaavaehdotusvaihe (kaavaehdotus II) kevät 2022 

Kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti 30 päiväksi Äänekosken kau-

pungintalon aulassa ja kaupungin kotisivuilla. Osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus kaavaeh-

dotuksesta. Kaavaehdotuksesta annettu muistutus tulee toimittaa kirjallisena kuulutuksessa ilmoi-

tettuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteena, ilmoite-

taan kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn muistutukseen. Kaavaehdotuksesta 

pyydetään lausunnot viranomaisilta. 

7.5 Hyväksymisvaihe kesä 2022 

Kaupunginvaltuusto päättää osayleiskaavan hyväksymisestä. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan 

MRL 67 § ja MRA 94 §:n mukaisesti.  

Osayleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia kau-
punginvaltuuston hyväksymispäätöksestä ei jätetä, kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden kuluttua 

http://www.aanekoski.fi/
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kaupunginvaltuuston päätöksestä. Voimaantulosta kuulutetaan Äänekosken kaupungin virallisessa 

tiedotuslehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.aanekoski.fi. 

8. Aikataulu  

Kaupunginhallitus päätti kaavan vireille tulosta 17.2.2020. Aikataulutavoitteena on kaavan hyväk-

symiskäsittely kesällä 2022. 
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