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HONKAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Khall 20.02.2019 § 18
Arvio kuntastrategian toteutumisen kannalta: positiivinen
Halsuan Tuulivoima Oy (hankevastaava) suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Honkakankaan alueelle. Hankealue sijaitsee
Halsuan kunnassa Kanalan kylän alueella, noin 15 km etäisyydellä
Halsuan keskustasta itään. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa Honkakankaan tuulivoimapuiston alueelle enintään noin 41 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
Hankealue on pääosin asumatonta metsäistä aluetta. Liitteenä on
esitetty alustava rajaus hankealueesta. Osayleiskaava-alueen rajausta tarkennetaan tarvittaessa virnaomaisten kanssa käytävien
neuvottelujen pohjalta.
Hankkeen YVA-menettely on aloitettu vuonna 2015 YVA-ohjelman
laadinnalla, josta Etelä-pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa 28.1.2016 (EPOELY/4677/2015). Hankkeen YVA-selostus on
tarkoitus laatia vuoden 2019 aikana.
Hankkeen osayleiskaavan laadinta on käynnistetty ensimmäisen kerran vuonna 2014 nimellä Halsuan itäisten tuulivoimapuistojen osayleiskaava. Hanketoimija esittää, että muuttuneiden suunnitelmien ja
uuden prosessin johdosta vanha kaavamenettely lopetetaan ja
kuulutetaan uudelleen kaavoitus vireille ajantasaisilla suunnitelmilla.
Halsuan Tuulivoima Oy esittää Halsuan kunnalle, että kunta käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 77 §:n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan suoraan myöntää yleiskaavan perusteella. Halsuan Tuulivoima
Oy esittää kaavoittajaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä, jossa
kaavoituksesta vastaa maankäytön suunnittelija Janne Tolppanen.
Halsuan Tuulivoima Oy vastaa osayleiskaavan laadinnan ja tarvittavien selvitysten suunnittelukustannuksista.

Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää, että Halsuan kunta muuttuneiden suunnitelmien ja uuden prosessin johdosta lopettaa Halsuan itäisten tuulivoimapuiston osayleiskaavamenettelyn ja käynnistää oikeusvaikutteisen Honkakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen
maankäyttö- ja rakennuslain 77 §:n mukaisesti siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella. Hanketoimijan esityksen mukaisesti kaavoittajaksi hyväksytään
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kunnanhallituksen jäsenet Mira Kukkola ja Pirkko
Patana sekä kunnanvaltuuston Ivpj Maarit Hotakainen poistuivat
esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Khall 20.03.2019 § 37
Honkakankaan tuulivoima-alueen kaavoitus on käynnistetty Halsuan
kunnanhallituksessa 20.2.2019. Halsuan Tuulivoima Oy:n kanssa on
tehty kaavoitussopimus alueen kaavoituksesta.
Honkakankaan tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden enimmäismäärää
on OAS-vaiheessa laskettu 37 kappaleeseen.
Kaavan laadinnasta vastaava konsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy on laatinut kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Siinä esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät, kerrotaan kaavoituksen pääperiaatteet, suunnittelun eteneminen , alustava aikataulu sekä kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa
suunnitteluprosessin kuluessa.
Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä, sähköasemasta sekä muista mahdollisista tuulivoimatuotantoon tarvittavista rakennelmista.
Yleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston
rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.
Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää, että Honkakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava tulee vireille ja sen osalta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksytään ja sitä voidaan päivittää koko
prosessin ajan..
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kunnanhallituksen jäsenet Petri Hotakainen, Mira
Kukkola ja Pirkko Patana sekä kunnanvaltuuston I vpj Maarit
Hotakainen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi. Pirkko Patanan varajäsen Kirsi Kanala ja Petri Hotakaisen
varajäsen Mari Saukko osallistuivat kokoukseen asian osalta.
Khall 03.12.2019 § 115
Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202
Honkakankaan tuulivoima-alueen voimaloiden lukumäärä on luonnosvaiheessa 28 kpl. Määrää on piennennetty tehtyjen eri selvitysten
perusteella ja sijoittelua muutettu. Kaavaluonnosta on tehty yhtäaikaa YVA-menettelyn kanssa. Asiasta on pidetty viranomaisneuvottelu ELY:ssä 27.9.2019.
Kaavaluonnos laitetaan julkisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisua
varten 10.12.2019 - 7.2.2020 väliseksi ajaksi.
Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus päättää laittaa Honkakankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 10.12.2019 - 7.2.2020 väliseksi ajaksi.
Päätös:
Kunnanhallitus ei ollut päätösvaltainen päättämään asiasta.
Khall 05.12.2019 § 128
Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202
Nähtävänä pidettävään kaavaluonnokseen liittyvään kaavaselostukseen liitetään kartta, jossa ovat arvokkaat maisema-alueet ja merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt.

Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus päättää laittaa Honkakankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 32 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 10.12.2019-7.2.2020 väliseksi ajaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi asiakirjoihin voidaan tehdä
pieniä teknisiä muutoksia teksteihin.
Merkitään, että Tuukka Jussinmäki poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi. Jussinmäen varajäsen Pertti Kauppinen oli
paikalla asian käsittelyn ajan.
Merkitään, että Antti Kujala saapui kokoukseen asian käsittelyn
aikana klo 19.07.
Khall 29.06.2020 § 65
Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202
Ehdotusvaiheen kaavaluonnoksessa on otettu huomioon lausunnoissa ja muistutuksissa esiin tulleita asioita. Olennaisimmat muutokset
luonnosvaiheen kaavaluonnokseen ovat kuuden tuulivoimalan poisto
Kotkannevan läheisyydestä sekä niiden lisääminen muualle
kaava-alueelle, suokohteiden parempi huomioiminen ja kaava-alueen merkittävä supistaminen.
Asiasta on pidetty viranomaistyöneuvottelu 1.6.2020.
Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus päättää laittaa
Honkakankaan tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen
kaavaluonnoksen ja kaava-aineiston julkisesti nähtäville 2.7. 31.8.2020 väliseksi ajaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kunnanhallituksen jäsenet Tuukka Jussinmäki, Mira
Kukkola ja Pirkko Patana poistuivat esteellisinä kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi. Pirkko Patanan varajäsen Minna Miettinen oli
paikalla kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Khall 19.05.2021 § 54
Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202

Edellisen ehdotusvaiheen kaavaluonnokseen tulleiden lausuntojen ja
muistutuksien johdosta on tehty lisäselvityksiä varsinkin metsäpeurojen vasomisalueiden määritysten osalta. Olennaisin muutos on tapahtunut Honkakankaan osalta. Lestijärventien pohjoispuoleinen
alue on kokonaisuudessaan poistettu kaavaehdotusluonnoksesta.
Tuulivoimaloiden lukumäärä on vähentynyt kaava-alueella kahdellatoista. Tuulivoimaloiden lukumäärä kaava-alueella on enää 16.
Asiasta on pidetty viranomaisneuvottelu 19.3.2021.
Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus päättää laittaa Honkakankaan tuulivoimaosayleiskaavan uuden ehdotusvaiheen kaavaluonnoksen ja kaava-aineiston julkisesti nähtäville 1.-30.6.2021 väliseksi
ajaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kunnanhallituksen jäsenet Tuukka Jussinmäki, Mira
Kukkola ja Pirkko Patana sekä kunnanvaltuuston Ivpj Maarit
Hotakainen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi. Mira Kukkolan varajäsen Anu Karhukorpi ja Pirkko Patanan
varajäsen Minna Miettinen olivat paikalla asian käsittelyn ajan.
Varajäsenet Anu Karhukorpi ja Minna Miettinen poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.35.
Khall 22.09.2021 § 116
Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202
Uusi kaavaehdotus on aineistoineen ollut nähtävillä kesäkuun ajan ja
siihen on saatu lausuntoja ja muistutuksia, joihin kaavoittajalta on
saatu vastineet. Niiden perusteella kaavaan ja kaava-aineistoihin on
tehty tarvittavia muutoksia. Tuulivoimaloiden lukumäärä on pysynyt
ennallaan. Lausunnoissa on todettu tehtyjen selvitysten ja esitettyjen
toimenpidesuunnitelmien olevan riittäviä.
Kaavakokonaisuus on tässä vaiheessa valmis kunnassa hyväksyttäväksi.
Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää edelleen kunnanvaltuustolle ehdotettavaksi,
että Honkakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksytään.

Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun aikana Taina Koskela teki esityksen, että asia jätetään pöydälle, kunnes kunnanhallituksessa ja
-valtuustossa on tehty päätös siitä, millaista turvaetäisyyttä
asutukseen ja loma-asuntoihin tuulivoimaloilta edellytetään
Halsualla. Kukaan ei kannattanut tehtyä esitystä. Asian käsittelyä
päätettiin jatkaa.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan
esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Honkakankaan
tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksytään.
Taina Koskela jätti asiasta eriävän mielipiteen LIITE.
Merkitään, että kunnanhallituksen jäsenet Tuukka Jussinmäki ja Mira
Kukkola poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Kvalt 30.09.2021 § 56
Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202
Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun aikana Taina Koskela teki esityksen
asian pöydälle jättämisestä. Esitystä ei kannatettu. Asian käsittelyä
jatkettiin ja asiasta käydyn keskustelun aikana Taina Koskela esitti,
että kaavaa ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu. Kunnanvaltuusto
hyväksyi yksimielisesti Honkakankaan osayleiskaavan.
Merkitään, että kunnanvaltuuston jäsenet Tuukka Jussinmäki, Jussi
Karhulahti, Miia Karhulahti, Mira Kukkola ja Jyrki Mastokangas eivät
esteellisinä ottaneet osaa asian käsittelyyn. Varajäsenet Kari
Torppa, Veli-Matti Hotakainen, Henna Huttunen, Antti Lindfors ja
Mervi Virkkala-Karvonen ottivat osaa asian käsittelyyn.
Taina Koskela jätti asiasta eriävän mielipiteensä.
Khall 03.11.2021 § 142
Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202
Kunnanhallitus valvoo kunnanvaltuuston päätösten lainmukaisuutta
ja päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Huomatessaan
päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta ja
asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi
(KunL 96 §)

Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen jälkeen on todettu ilmeinen
esteellisyys asian käsittelyn yhteydessä. Asiaa oikeusoppineilta selvitettäessä, on heidän mukaansa kyseessä menettelyvirhe, minkä
johdosta tehty päätös tulee perua ja asiasta tehdä uudelleen päätös,
minkä yhteydessä virheellinen menettely korjataan.
Kjoht:
Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston asiasta 30.9.2021 tekemä päätös perutaan virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.
Lisäksi kunnanjohtaja esittää edelleen kunnanvaltuustolle ehdotettavaksi, että Honkakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksytään.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Taina Koskela teki esityksen, että asia jätetään pöydälle, kunnes kunnanhallituksessa ja -valtuustossa on tehty päätös siitä, millaista turvaetäisyyttä asutukseen ja lomaasuntoihin tuulivoimaloilta edellytetään Halsualla. Kukaan ei kannattanut tehtyä esitystä. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Taina Koskela teki esityksen siitä, että kaavaa hylätään. Esitystä ei kannattanut kukaan.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aiemmin
30.9.2021 tehty tehty päätös perutaaan ja että Honkakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksytään.
Taina Koskela jätti asiasta eriävän mielipiteen osayleiskaavan
hyväksymisen osalta.
Merkitään, että kunnanhallituksen jäsenet Tuukka Jussinmäki ja
Mira Kukkola poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.

Kvalt 11.11.2021 § 62

Merkitään, että toisena pöytäkirjantarkastajana asian osalla toimi
Mervi Virkkala-Karvonen.
Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202

Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun aikana Taina Koskela teki esityksen, että asia jätetään pöydälle, kunnes kunnanhallituksessa ja -valtuustos-

sa on tehty päätös siitä, millaista turvaetäisyyttä asutukseen ja lomaasuntoihin tuulivoimaloilta edellytetään Halsualla. Kukaan ei kannattanut tehtyä esitystä. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Taina Koskela teki esityksen siitä, että kaava hylätään. Esitystä ei kannattanut kukaan.
Kunnanhallituksen esitys kunnanvaltuuston aiemman 30.9.2021 tekemän päätöksen perumisesta ja Honkakankaan tuulivoimapuiston
osayleiskaavan hyväksymisestä hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kunnanvaltuuston jäsenet Jussi Karhulahti, Miia
Karhulahti, Mira Kukkola ja Jyrki Mastokangas eivät esteellisinä
ottaneet osaa asian käsittelyyn. Varajäsenet Kari Torppa, Veli-Matti
Hotakainen, Henna Huttunen ja Antti Lindfors ottivat osaa asian
käsittelyyn.
Merkitään, että varajäsen Esa Tofferi tuli kokoukseen Jukka Tuominiemen tilalle ennen asian käsittelyä.
Taina Koskela jätti asiasta eriävän mielipiteen osayleiskaavan hyväksymisen osala.

