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Kuulutus 
KONIKALLION TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVOJEN 
vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo 
 
Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta ja kaavahankkeen osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta on tehnyt päätöksen Hämeenkyrön kunnanhallitus 21.03.2022 § 62 ja 

Ikaalisten Ympäristölautakunta 22.3.2022 § 17.  

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee enintään 15 tuulivoimalasta koostuvan 

tuulivoimapuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueelle. Voimalat sijoittuisivat 

molemmin puolin kuntarajaa, Vatulanharjun ja Vesajärven kylän väliselle alueelle. Kaavoituksen tavoitteena on laatia 

osayleiskaavat molempiin kuntiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisina erillisinä kaavoina siten, että 

rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavojen perusteella. Hankkeeseen sovelletaan lisäksi 

ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä (YVA), joka on käynnistynyt 

kaavoituksen rinnalla. Kaava-alueen pinta-ala on noin 14 km2. Kaavahankkeesta valmistuneessa osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmassa (OAS) esitetään hankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten kaavoitukseen voi osallistua 

ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja lisätietoja osallistumisesta 

on saatavilla Hämeenkyrön kunnantalolla, Ikaalisten Teknisistä palveluista ja kuntien www-sivuilla. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan alkaen 1.4.2022. 

Hämeenkyrössä nähtävilläpito: Kunnantalo asiointipiste os. Härkikuja 7 ja kotisivuilla www.hameenkyro.fi  Kaavat - 

vireillä ja nähtävillä olevat - Hämeenkyrö (hameenkyro.fi) 

Ikaalisissa nähtävilläpito: Tekniset palvelut, os. Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuilla www.ikaalinen. fi Nähtävillä 

olevat kaavat - Ikaalinen 

OASista on mahdollista jättää kaavoituksen alkuvaiheen palautetta 1.4.–9.5.2022 välisenä aikana sähköisesti kirjaa-

mo@hameenkyro.fi sekä kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi Kirjeitse ja suullisesti palautetta voi jättää osoittee-

seen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö ja Ikaalisten kaupunki, Ympäristölautakunta, 

Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen. Suullinen palaute kirjataan ylös ottamalla yhteyttä kaavoituksesta vastaaviin 

henkilöihin kunnassa.  

Kutsu yleisötilaisuuteen: Kaavoitusta käsittelevä kuntien yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään Ammatti-

Instituutin auditoriossa, Taitokuja 3, Hämeenkyrö torstaina 28.4.2022 klo 17.30-19.30. 

Hämeenkyrön kunnanhallitus ja Ikaalisten ympäristölautakunta 

 

Lisätietoja kaavasta ja hankkeesta antavat:  

Hämeenkyrön kunta: Kaavoituspäällikkö Leena Lahtinen, etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi, p. 050 3100 899 
Ikaalisten kaupunki: Tekninen johtaja Satu Rask, etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi, p. 044 7301 262. 
Ilmatar Energy Oy: Hankekehityspäällikkö Lauri Vierto, etunimi.sukunimi@ilmatar.fi, p. 050 376 5204 
AFRY Finland Oy: Kaavoituksen projektipäällikkö Ismo Vendelin, etunimi.sukunimi@afry.com, p. 050 326 3557 

https://hameenkyro.fi/palvelut/asuminen-ja-elinymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-ja-nahtavilla-olevat-kaavat/
https://hameenkyro.fi/palvelut/asuminen-ja-elinymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-ja-nahtavilla-olevat-kaavat/
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/nahtavilla-olevat-kaavat/
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/nahtavilla-olevat-kaavat/

