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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, 

jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-

lyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenette-

lystä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavahanketta käsittelevä asiakirja, jonka tarkoituksena 
on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa ja mistä 

tietoa kaavoituksesta saa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan koko suunnittelutyön ajan ja se on 
nähtävillä kunnan internetsivuilla (punkalaidun.fi) sekä ilmoitustaululla Punkalaitumen kunnantalolla 

osoitteessa Vesilahdentie 5. 

 

 

Kuva 2. Näkymä Urjalantieltä Vanha-Juhentien kohdalta suunnittelualueen suuntaan. 
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2. Suunnittelualue ja suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Sijainti 

Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Punkalaitumen kunnan lounaisosassa Isosuon 

pohjoispuolella noin kolmen kilometrin etäisyydellä Punkalaitumen keskustasta Pirkanmaalla. Idässä si-

jaitsevaan Urjalan keskustaan on etäisyyttä noin 26 km ja Nuutajärven keskustaan noin 21 km. Kaakossa 
sijaitsevaan Humppilan keskustaan on matkaa noin 24 km ja etelässä sijaitsevaan Loimaan keskustaan 

noin 26 km. Matkaa lounaassa sijaitsevaan Alastaron keskustaan kertyy noin 17 km ja luoteessa sijaitse-

vaan Huittisten keskustaan noin 18 km. Suunnittelualueen laajuus on noin 903 ha.  

 

 

Kuva 3. Punkalaitumen tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen rajaus ja asutus sen ympäristössä (Maanmittaus-

laitoksen maastotietokanta, Punkalaitumen kunta). Suunnittelualue sisältää tuulivoimaloihin välittömästi liit-

tyvät alueet noin 1000 metrin etäisyydellä kustakin voimalasta. Suunnittelualueen rajaus voi tarkentua kaa-

vaprosessin edetessä. 
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2.2 Lähtökohdat 

Tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille kunnan, Ilmatar Windpower Oyj:n ja YIT Rakennus Oy:n aloit-

teesta. Osayleiskaava on sisältynyt Punkalaitumen vuoden 2014 kaavoituskatsaukseen. Punkalaitumen 
kunnanhallitus on käsitellyt tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen käynnistämistä kokouksessaan 

3.3.2014 § 42 ja kunnanvaltuusto on päättänyt käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 77 a §) koko-

uksessaan 10.3.2014 § 11. 

Tuulivoimahankkeen suunnittelusta vastaa Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Punkalaitumen Tuulivoima Oy 

on Ilmatar Windpower Oyj:n ja YIT Rakennus Oy:n omistama punkalaitumelainen yhtiö. Hankkeesta vas-

taava on pyytänyt 27.6.2014 Pirkanmaan ELY -keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn soveltamisesta Punkalaitumen Isosuon tuulivoimahankkeeseen. Hakemuksen mukaan hanke 

muodostuu 5-6 tuulivoimalasta, joiden nimellisteho on 3-5 MW ja hankkeen yhteisteho on siten 20-28 

MW. Tuulivoimaloiden suunniteltu napakorkeus on noin 140 metriä ja roottorin halkaisija noin 130 met-
riä. Tuulivoima-alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein pääosin tiestön viereen. Sähkölii-

tyntä toteutetaan 30 kV:n maakaapelein Levonkallion lounaispuolella Isosuontien lähelle rakennettavaan 

sähköasemaan, joka liitetään nykyiseen Caruna Oy:n 110 kV voimajohtoon. 

Pirkanmaan Ely-keskuksen 23.9.2014 antaman päätöksen perusteella Punkalaitumen Isosuon 5–6 voima-

lan ja 20–28 MW:n tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 

(458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

 

 

Kuva 4. Tuulivoimahankkeen alustava sijoitussuunnitelma, sekä liittyminen alueelliseen sähköverkkoon. Suunnittelu-

alueen rajaus voi tarkentua kaavaprosessin edetessä. 
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2.3 Suunnittelutehtävän tavoite 

Tavoitteena on laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvän sähkönsiirto-

verkoston, sähköaseman ja huoltoteiden rakentamisen suunnittelualueelle.  

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää osayleiskaavaan perustuvien tuulivoima-

loiden rakennuslupien myöntämisen perusteena (MRL 77a §). Alueelle on suunnitteilla enintään kuusi 

tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen vetäjänä toimii Punkalaitumen Tuulivoima Oy. 

Suunnittelualueen pääkäyttötarkoituksena säilyy tuulivoimaloita, huoltotiestöä ja infrastruktuuria lukuun 

ottamatta nykyinen maa- ja metsätalous-, sekä turvetuotanto. Osayleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-

loiden ohjeelliset sijainnit ja alue niiden tarvitsemiin rakenteisiin. Lisäksi osoitetaan tuulivoimaan liittyvät 
uudet huoltotieyhteydet, maakaapelit, mahdolliset merkittävät luontokohteet sekä muinaismuistokohteet. 

Kaavalla ei ole tarkoitus osoittaa uutta asumista tai muita maankäytön toimintoja.  

Huoltotieverkoston suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman paljon alueella olemassa ole-
vaa tiestöä ja maakaapelit on tarkoitus sijoittaa pääosin kulkemaan tierakenteissa, mutta tarvittaessa 

voidaan osoittaa ohjeellisia maakaapelireittejä. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää Caruna Oy:n nykyi-

seen 110 kV voimajohtoon ja alueelliseen sähköverkkoon maakaapeleilla Levonkallion lounaispuolella 
Isosuontien lähellä.  

Kaavan tavoitteissa tulee huomioida myös puolustusvoimien tarpeet ja hankkeella tulee olla puolustus-

voimien hyväksyntä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos koskien tuulivoimarakentamisen erityissäännöksiä, joissa säädetään 

yleiskaavan käytöstä rakennusluvan perusteena, tuulivoimarakentamista koskevista yleiskaavan erityisis-

tä sisältövaatimuksista ja tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimiskustannuksista, tuli voi-
maan 1.4.2011. Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77 b§) 

ovat: 

1. Yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 

2. Suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 

3. Tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

3. Ympäristön nykytilanne 

3.1 Maankäyttö ja asutus 

Suunnittelualue on maa- ja metsätalous-, sekä turvetuotantokäytössä. Isosuon turvetuotantoalue jatkuu 

myös suunnittelualueen eteläpuolelle. Suunnittelualue lähiympäristöineen on pääosin rakentamatonta. 
Suunnittelualueen tuntumassa sijaitsee yksittäisiä vakituisia ja vapaa-ajan rakennuksia. Punkalaitumen 

kuntakeskus sijoittuu alueesta noin kolmen kilometrin etäisyydelle koilliseen. Kunnan taajamassa ja Pun-

kajokilaaksossa sijaitsee runsaasti asutusta. Asutus on seurannut Punkalaitumenjoen jokilaaksoa syvälle 
sisämaahan jo varhain. 

Suunnittelualueen länsiosassa kulkee maantie 12737 (Parpontie) ja itäpuolella yhdystie 2310 (Kanteen-

maantie), jotka molemmat yhdistyvät etelässä Valtatie 2:een. Alueen pohjoispuolella kulkee Punkalaitu-
men keskustan läpi kulkeva seututie 230 (Lauttakyläntie / Ursalantie). Suunnittelualueen läpi kulkee 

Isosuontie. Muut alueen tiet ovat joko pienempiä yksityisteitä tai metsäautoteitä. Isosuon alueen nykyistä 

tieverkkoa käytetään turvetuotannon sisäisiin kuljetuksiin erityisesti sulan maan aikana ja turvetuottei-
den kuljetuksiin alueen ulkopuolelle erityisesti talvikauden aikana. 

3.2 Maisema 

Suunnittelualue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Lounaismaahan ja tarkemmin Ala-Satakunnan 

viljelyseutuun. Suunnittelualueen eteläosa on tasaista turvetuotantoaluetta, pohjoisosa maatalousaluetta 
sekä itäinen ja läntinen osa pinnanmuodoiltaan pienipiirteistä mäkistä metsätalousaluetta. Länsipuolella 

sijaitsevan Parpon tilan yhteydessä sijaitsee muutama peltokuvio. Suunnittelualueen ympäristöä leimaa-

vat laajat savikoille muodostuneet avoimet peltoalueet, joista laajimpana Punkalaitumenjokilaakso suun-
nittelualueen pohjoispuolella, sekä alueen etelä- ja lounaispuolella sijaitsevat suot. 

3.2.1 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt 

Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee arvokkaita kulttuuriympäristöitä ja maisema-alueita. Valtakun-

nallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY 2009) Punkalaitumen keskustan kylä-
maisema ja Punkalaitumenjoen kylä- ja viljelymaisema sijaitsevat suunnittelualueesta runsaan kilometrin 

päässä koillisessa ja 3,8 kilometrin päässä luoteessa. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Ko-

kemäenjokilaakso sijaitsee luoteessa lähimmillään noin 16 kilometrin päässä. Urjalasta Punkalaitumen 
kautta Huittisiin johtava tie on matkailutie (Urjalan taikayön tie). Matkailutietä pidetään maakunnallisesti 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Punkalaidun
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arvokkaana maisemanähtävyytenä. Runsaan kuuden kilometrin päässä kaakossa sijaitsee arvokas kallio-

alue Punkalaitumen Faaraovuori. 

Punkalaitumenjoen maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue sijaitsee suunnittelualueesta noin 

kilometrin etäisyydellä pohjoisessa. Pirkanmaan maakuntakaavassa on osoitettu useita maakunnallisesti 

arvokkaita kulttuuriympäristöjä (akm) Punkalaitumen alueella. Osa näistä alueista on ehdolla valtakun-
nallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

päivitysinventointiraportissa (2013). Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi 

valtioneuvoston päätös.  

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on tehnyt 7.12.2011 päätöksen Pirkanmaan 2. maakuntakaavan laadin-

taprosessin käynnistämisestä. Uusi Pirkanmaan maakuntakaava 2040 tulee korvaamaan vahvistuessaan 

nyt voimassa olevan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja vahvistetut vaihemaakuntakaavat. Tarkoituksena 
on, että sekä valtakunnalliset että maakunnalliset maisema-alueet osoitetaan Pirkanmaan maakuntakaa-

vassa 2040. 

Satakunnan puolella lähimmät maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, Kukonharjan kulttuurimaise-
ma ja Loimijoen kulttuurimaisema, sijaitsevat suunnittelualueesta lähimmillään noin 10-15 kilometrin 

päässä lännessä. Alueet on esitetty Satakunnan maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävänä kult-

tuuriympäristönä. 

Suunnittelualueella ei sijaitse tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 

Kuva 5. Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt suunnittelualueen ympäristössä. Suunnittelualueen rajaus 

voi tarkentua kaavaprosessin edetessä. 
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3.3 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja siinä edelleen vuokkovyöhykkeeseen. Suunnit-

telualuetta hallitsevat pääasiassa eri-ikäiset metsätaloustoimin hoidetut havupuuvaltaiset metsiköt. Alu-
een eteläosissa vallitsevat ojitetut puustoiset suot. Lisäksi alueella esiintyy peltoaloja ja turvetuotanto-

alueita. Suunnittelualueen uomat ovat pääosin perattuja ja alueelle on tehty runsaasti ojituksia. 

3.3.1 Suojelualueet 

Suunnittelualue rajautuu eteläosastaan Isosuon Natura-alueeseen (FI0200094). Alue on sisällytetty Natu-
ra-verkostoon luontodirektiivin liitteen luontotyyppien perusteella (SCI). Lisäksi alue kuuluu suurelta osin 

soidensuojelualueeseen (SSA020005) sekä soidensuojeluohjelmaan (SSO020067). Pieni osa alueesta 

lukeutuu yksityisiin suojelualueisiin (YSA205606, YSA205330).  

Saarikonmäen Natura-alue (FI0200166, SCI) sijoittuu runsaan kuuden kilometrin etäisyydelle suunnitte-

lualueesta lounaaseen. Telkunsuon Natura-alue (FI200100, SCI/SPA) sijaitsee lähimmillään vajaan yh-

deksän kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta etelään. Noin 4,5 kilometrin etäisyydelle suunnittelu-
alueesta koilliseen sijoittuu yksityinen suojelualue (YSA203858) ja runsaan kuuden kilometrin etäisyydel-

le Faaraonvuoren arvokas kallioalue (KAO020232). 

 

Kuva 6. Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet suunnittelualueen ympäris-

tössä (OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu). Suunnittelualueen rajaus voi tarkentua kaavaprosessin ede-

tessä. 
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4. Nykyinen suunnittelutilanne 

4.1 Pirkanmaan 1. maakuntakaava (kokonaismaakuntakaava) 

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja vahvistettu valtioneu-

vostossa 29.3.2007. Maakuntakaavassa on osoitettu maakunnan kehittämistavoitteiden mukaiset fyysiset 

aluevaraukset seuraaviksi 10 - 20 vuodeksi.  

Maakuntakaavassa on suunnittelualueen eteläosaan osoitettu Punkalaitumen Isosuon turpeenottoalue 

(EO 050). Suunnittelumääräysten (em 6) mukaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutta-

misessa on huolehdittava siitä, että turpeenotto ja muut alueella suoritettavat toimenpiteet eivät yksi tai 
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä Isosuon Natu-

ra-alueen valuma-alueen vesitasapainoa. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Punkalaitumen Isosuon 

luonnonsuojelualue (SL 261) ja Natura 2000-alue (nat115). Luonnonsuojelualueen suojelumääräysten 
mukaan alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. 

Määräys on voimassa kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueek-

si. Perustettuja alueita koskevat suojelupäätöksessä annetut määräykset. Alueen toteuttamisesta vastaa 
ensisijaisesti valtio. Natura 2000-alueen suunnittelumääräysten mukaan alueelle tai sen läheisyyteen ei 

tule suunnitella toimenpiteitä, jotka merkityksellisesti heikentävät niitä lintu- ja luontodirektiivin mukaisia 

luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu ohjelmaan. Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta 

on säädetty LSL 65 ja 66 §:ssä. 

Suunnittelualueen pohjoispuolella Punkalaitumenjoen ympäristö on määritelty osittain valtakunnallisesti 

arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (Punkalaitumen kulttuurimaisema, akv134) ja osittain maakunnallisesti 
arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (Punkalaitumenjoki, akm135). Alue on määritelty myös maatalousalu-

eeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 

 

 

Kuva 7. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja Satakunnan maakuntakaavan yhdistelmästä. Suunnittelualue on 

merkitty otteeseen sinisellä. 
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4.2 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) 

Ympäristöministeriö vahvisti Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan 8.1.2013 ja määräsi sen voimaan MRL 

201 §:n perusteella ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle sijoittuu turvetuotannon kannalta tärkeä vyöhyke 

(EO/tu21). Suunnittelumääräysten mukaan turpeenottoalueeksi voidaan ottaa jo ojitettuja tai muuten 

luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja. Turvetuotantoa suun-
niteltaessa on otettava huomioon toiminnan liikenteelliset vaikutukset ja vaikutukset lähiasutukseen, ala-

puolisen vesistön tilaan ja pohjavesiin sekä pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia. 

 

 

Kuva 8. Ote Pirkanmaan 1.vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualue on merkitty otteeseen punaisella. 

4.3 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka) 

Kaava on tullut voimaan ympäristöministeriön päätöksellä 25.11.2013. Kaava sai lainvoiman 28.12.2013. 

Suunnittelualueelle ei maakuntakaavassa ole merkitty aluevarauksia. 

4.4 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto teki 7.12.2011 päätöksen (§ 30) Pirkanmaan 2. maakuntakaavan laadin-

taprosessin käynnistämisestä. Kaavasta käytetään nimeä Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakunta-

kaava laaditaan koko Pirkanmaan alueelle ja siinä käsitellään kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntaraken-
teen kannalta tärkeät osa-alueet. Uusi kaava korvaa vahvistuessaan nyt voimassa olevan Pirkanmaan 1. 

maakuntakaavan ja vahvistetut vaihemaakuntakaavat. 

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluprosessi kestää noin 4-5 vuotta ja siinä pyritään laajaan 
vuorovaikutukseen alueen kuntien naapurimaakuntien, asukkaiden ja muiden toimijoiden sekä valtion 

viranomaisten kanssa. Maankäytön suunnittelun tueksi laaditaan erillisselvityksiä. Maankäytön vaihtoeh-

doista oli mahdollista antaa palautetta 12.3.2014 saakka. Laadituissa vaihtoehdoissa ei ole suunnittelu-
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aluetta koskevia merkintöjä. Maankäytön vaihtoehtojen jälkeen on valmisteltu maakuntakaavaluonnos, 

jonka Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi 16.2.2015 kokouksessaan. Maakuntakaavaluonnosaineisto 
on ollut nähtävillä 5.3. – 10.4.2015. 

Maakuntakaavaluonnoksessa osa suunnittelualueesta on osoitettu tv –merkinnällä tuulivoimaloiden alu-

eeksi. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet, joille 
on mahdollista sijoittaa kymmenen tai useampia voimaloita sekä maakuntakaavan taajamatoimintojen 

läheisyyteen varatuille alueille viisi tai useampia voimaloita. Alue kuuluu EO/t21 –merkinnällä osoitettuun 

turvetuotannon kannalta tärkeään alueeseen. Alue on osa mk-1 –merkinnällä osoitettuun maaseutuelin-
keinojen kehittämisen kohdealuetta. Merkinnällä osoitetaan Punkalaitumen Kanteenmaantien ja valtatien 

2 risteysalueen sekä Isosuon tuulivoima- ja turvetuotantoalueen muodostama vyöhyke. Alueella on edel-

lytyksiä kehittyä energiaomavaraisuuden ja biotalouden elinkeinojen vyöhykkeenä. Suunnittelualue ra-
jautuu Isosuohon, joka on osittain osoitettu S –merkinnällä suojelualueeksi. Alueen itäpuolelle on osoitet-

tu nykyinen voimajohto z-merkinnällä.. 

 

Kuva 9. Maankäytön vaihtoehdot. 

Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on yksi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 
erillisselvityksistä. Ympäristöministeriössä on samanaikaisesti käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi. Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-

alueiden päivitysinventointiraportissa sekä maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysin-
ventointiraportissa Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema-aluetta ehdotetaan valtakunnallisesti arvok-

kaaksi maisema-alueeksi. 

Maakuntakaavan Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys valmistui vuonna 2012. Isosuon alue 
oli myös mukana tässä selvityksessä. Selvitysalueista tehtiin erilliset vaikutusten arviointiselvitykset Na-

tura 2000 -alueiden, tärkeiden lintualueiden sekä arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen 

osalta. Lisäksi tuulivoima-alueiden liitettävyydestä sähköverkkoon tehtiin erillinen selvitystyö. Punkalai-
tumen Isosuon alue karsiutui tuulivoimaselvityksen jatkovaiheista pienialaisuutensa, sekä mahdollisten 

maisemavaikutustensa johdosta. Maakuntakaavoituksen jatkoselvityksissä Isosuon alue on kuitenkin nos-

tettu uudelleen tarkasteluun taajama-alueen läheisyyteen sijoittuvana pienialaisena selvitysalueena ja se 
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sisältyy myös maakuntaliiton syksyllä 2014 julkaiseman Voimaa tuulesta Pirkanmaalla –havainnekuvia 

tuulivoima-alueista selvitysaineistoon.  

 

   

Kuva 9. Ote Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksesta.
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Suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja aluevaraukset maakuntakaavoissa (Pirkanmaan 1. 

maakuntakaava ja Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava): 

 

Luonnonsuojelualue. 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi 

tarkoitettuja alueita kuten kansallispuistoja ja luonnonpuistoja sekä soiden-, 

rantojen-, vanhojen metsien, lehtojen- ja lintuvesiensuojelualueita. 

 

Turpeenottoalue. 

Merkinnällä osoitetaan sellaiset merkittävät, käytössä olevat ottoalueet, 

joiden ympäristövaikutukset on selvitetty. 

Punkalaitumen Isosuon Natura-alueeseen rajoittuvaan varaukseen liittyy 

erityismääräys 6 (em6). 

Maakuntakaava ei estä turpeenottoa kaavaan merkittyjen alueiden 
ulkopuolella, jos muut turpeenoton edellytykset toteutuvat. 

 

 

Maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 

Merkinnällä osoitetaan maatalousalueita, joihin liittyy erityisiä kulttuuri- 
ja/tai maisema-arvoja. 

 

Natura 2000-alue. 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksien mukaiset  Natura 2000 – 
ohjelman alueet täydennysalueineen. 

 

Turvetuotannon kannalta tärkeä vyöhyke. 

Merkinnällä osoitetaan sellaisia maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla 

on turvetuotantoa ja/tai tutkittuja turvevaroja. 

 

Turpeenottoalue. 

Merkinnällä osoitetaan yli 10 hehtaarin suuruiset alueet, joilla on 

ympäristölupa turvetuotantoon. 

4.5 Satakunnan maakuntakaava 

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan. Satakunnan maakuntakaava on 
kokonaismaakuntakaava. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Porin Vähärauman ja Riihikedon vähit-

täiskaupan suuryksiköt sekä Rauman Vanha-Prisman alueen suuryksikkömerkinnän. 

Osayleiskaavan suunnittelualue rajautuu Isosuon luonnonsuojelualueeksi (SL) merkittyyn alueeseen. 

4.6 Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 (tuulivoima) 

Ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1. Kaavassa ei ole osoitettu 

tuulivoimaloiden alueita Huittisten keskustan läpi kulkevien Turuntien mt 41 ja Tampereentien (vt12) 

itäpuolelle. Lähin maakuntakaavan tuulivoimaloiden alue (tv-1) sijaitsee Isosuon kaava-alueesta yli 26 
kilometriä luoteeseen. 
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Kuva 10. Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavasta I. Suunnittelualue on merkitty otteeseen punaisella. 

 

4.7 Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Punkalaitumen keskustaajamassa noin 1,5 kilo-

metrin päässä. Suunnittelualueesta koilliseen on voimassa kunnanvaltuuston 1986 hyväksymä oikeusvai-

kutukseton osayleiskaava.  

Suunnittelualue rajautuu Huittisten kaupungin puoleiseen 21.6.1993 hyväksyttyyn oikeusvaikutuksetto-
maan yleiskaavaan v. 2010. Yleiskaavassa rajautuva yleiskaavan osa on kaavamääräykseltään seuraava: 

Luonnonsuojelualue (SL): Alueet, jotka on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla muodostettuja tai muo-

dostettavaksi tarkoitettuja alueita. 

Punkalaitumen kunnanhallitus on käsitellyt Isosuon tuulivoima-alueen kaavoituksen käynnistämistä ko-

kouksessaan 3.3.2014 § 42 ja kunnanvaltuusto on päättänyt käynnistää alueen osayleiskaavan laatimi-

sen 10.3.2014 § 11. 
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Kuva 11. Ote Huittisten oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta v. 2010. Suunnittelualue on merkitty ottee-

seen punaisella. 

4.8 Asema- tai ranta-asemakaavat 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevia asema- tai ranta-
asemakaavoja. Lähin asemakaavoitettu alue sijoittuu Punkalaitumen keskustaan, noin 1,5 kilometrin 

etäisyydelle suunnittelualueen rajasta. 
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4.9 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 
26.11.2001 ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin, joista erityisesti seuraavat asiakokonai-

suudet koskevat tätä yleiskaavahanketta: 

 Toimiva aluerakenne 

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4 Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto yleistavoit-
teissa todetaan: "Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiu-

tuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia". Erityistavoitteiden mukaan: "Maakuntakaavoituk-

sessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimaloita on sijoitet-
tava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin." 

4.10 Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankkeesta vastaa-

va sopii tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja koskevista vuokrasopimuksista maanomistajien kanssa.  

4.11 Päätökset 

Punkalaitumen kunnanhallitus on käsitellyt tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen käynnistämistä ko-

kouksessaan 3.3.2014 § 42 ja kunnanvaltuusto on päättänyt käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 

77 a §) kokouksessaan 10.3.2014 § 11. 

Pirkanmaan Ely -keskus on päätöksessään 23.9.2014 todennut, ettei Isosuon 5-6 tuulivoimalan hanke 

edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Maatuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista ja lupaa maa-alueiden omistajilta. 

Päätökset hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta tekee hankkeesta vastaava Punkalaitumen Tuulivoima 

Oy kaavoitusmenettelyn jälkeen. Rakennuslupapäätökset tuulivoimaloiden osalta tekee kunnallinen ra-

kennuslautakunta. 

5. Selvitykset 

Tuulivoimahankkeen hankkeesta vastaava on aloittanut Isosuon tuulivoimahankkeen suunnittelun vuonna 
2013. Osa suunnittelualueen luontoselvityksistä on laadittu keväällä 2014. Tuulivoimahankkeesta on li-

säksi laadittu ympäristöselvitys (Ramboll 2014), jossa on arvioitu hankkeen alustavia ympäristövaikutuk-

sia.  

Tuulivoimahankkeen yleissuunnittelua tehdään samaan aikaan osayleiskaavan suunnittelun kanssa. Tuu-

livoimaloiden sijoittaminen tulee perustumaan tuulivoimatoimijan laatimiin sijoitussuunnitelmiin ja 

osayleiskaavan aikana laadittaviin erillisselvityksiin, mallinnuksiin ja arviointeihin. Osayleiskaavan valmis-
telussa laaditaan seuraavat selvitykset: 

- Melumallinnus 

- Välkemallinnus 

- Näkyvyysanalyysi 

- Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 

- Arkeologinen inventointi 

- Havainnekuvat 

- Metsäkanalintuselvitys (2014) 

- Viitasammakkoselvitys (2014) 

- Liito-oravaselvitys (2014) 
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- Syysmuutonselvitys (2014) 

- Pesimälinnustoselvitys 

- Kevätmuutonseuranta (2014) 

- Lisääntyvien ja ruokailevien lepakoiden selvitys (2015) 

- Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys (2015) 

- Natura-tarveharkinta osayleiskaavan vaikutuksista Isosuon Natura-alueeseen 

Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutuksia ympäröivien alueiden maankäyttöön arvioidaan kaavaproses-

sin aikana. Vaikutuksia syntyy mm. siitä että tuulivoimaloiden melu- ja välkevaikutusalueet rajoittavat 
rakentamista puiston lähialueella. Osayleiskaavoituksessa selvitetään liikenneverkon nykytila (liikenne-

määrät ja tieyhteydet). Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla hankkeen rakentamiseen ja toimin-

taan liittyvien kuljetusten määrä ja käytetyt reitit. Kuljetusten vaikutukset turvallisuuteen ja viihtyvyy-
teen arvioidaan liikenteellisten muutosten perusteella. 

Kulttuuriympäristöselvityksessä laaditaan analyysi kulttuuriympäristöstä. Kulttuuriympäristön kehittymi-

sen profiili määritellään kartoilla sekä arvioidaan vaikutus kulttuuriympäristön kerrostumiin. Selvityksessä 
huomioidaan paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen lisäksi 

sekä arkeologia osana kulttuuriympäristöä sekä analysoidaan sen arvot ja kestävyys. 

Vaikutukset lentoliikenteeseen, puolustusvoimien toimintaan ja tiedonsiirtoyhteyksiin arvioidaan lausun-
tojen perusteella. Sähkönsiirtoverkkoon liittyminen arvioidaan myös lausuntojen perusteella. 

5.1 Muut selvitykset ja suunnitelmat 

Osayleiskaavan valmistelussa käytetään myös seuraavia taustaselvityksiä: 

- Voimaa tuulesta Pirkanmaalla –tuulivoimaselvityksen perusselvitys (2012) 

- Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvityksen arvokkaiden maisema-alueiden ja raken-

nettujen kulttuuriympäristöjen vaikutusten arviointi (2012) 

- Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvityksen arvokkaiden maisema-alueiden ja raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen vaikutusten arviointi. Uudet tuulivoima-alueet (2013) 

- Voimaa tuulesta Pirkanmaalla –vaikutukset uusille maisema-alueille / harjumaisemakohteisiin. 

Tuulivoimaselvitys, lisätyö 2.12.2013 

- Voimaa tuulesta Pirkanmaalla – selvitys tutkittavana olevien tuulivoima-alueiden vaikutukset 

Natura- ja FINIBA –alueisiin (27.9.2013) 

- Voimaa tuulesta Pirkanmaalla –tuulivoiman näkyvyysanalyysi (2013) 

- Voimaa tuulesta Pirkanmaalla –Havainnekuvia tuulivoima-alueista (2014) 

- Satakunnan 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistot 

- Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto 

- Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto 

- Satakunnan museo (2012). Satakunnan kulttuuriympäristöt. Eilen, tänään, huomenna. 

- Humppilan-Urjalan tuulivoimahankkeen YVA 

- Ympäristöministeriö (2013). Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa. Suomen ympäristö 

14/2013. Helsinki 2013. 

- Ympäristöministeriö (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöhallinnon ohjeita 
4/2012. Helsinki 2012. 

- Ympäristöministeriö. 1992a. Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö, osa 1. Ympäris-

töministeriön mietintö 66/1993. 

- Ympäristöministeriö. 1992b. Arvokkaat maisema-alueet. Maisema- aluetyöryhmän mietintö II. 

Osa 2. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto; työryhmän mietintö 66/1992. 

- Weckman Emilia (2006). Tuulivoimalat ja maisema. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 
5/2006. 

- Museovirasto, 2008. Paikkatietoaineisto: Muinaisjäännökset, RKY 1993 ja RKY 2009. 

- Museovirasto, 2013. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) 
ja Muinaisjäännösrekisteri. Museoviraston internetpalvelu [www.rky.fi]. 
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- Pirkanmaan Ely-keskus (2013). Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

päivitysinventointi. Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013. 

- Pirkanmaan liitto (2013). Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivi-

tysinventointi. Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013. 

- Varsinais-Suomen ELY-keskus (2014). Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit 2012-

2014. 

- Hämeen ELY-keskus (2011). Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotus 
Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Hämeen val-

takunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011. 

- Birdlife Suomi. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. 2014 

- Ahlman S. & Luoma S. 2013: Isojen lintujen muuttoreitit Satakunnassa – havaintokatsaus. Tu-

run Yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. 

- Vilen R. & Ijäs A. 2012: Suurien lintulajien kerääntymäalueet Satakunnassa vuosina 2000 – 
2011 – Havaintokatsaus. Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry ja Rauman Seudun Lintuharras-

tajat ry.  

6. Arvioitavat vaikutukset 

Arvioinnin perustana hyödynnetään aikaisemmin laadittuja selvityksiä, tutkimuksia ja suunnitelmia, tä-

män työn yhteydessä laadittavia selvityksiä sekä osallisten ja sidosryhmien näkemyksiä. Vaikutuksia alu-
eiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueidenkäyttöä.  

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan miten yleiskaava toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttö-

tavoitteita ja maakuntakaavan tavoitteita. 

Vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin edetessä ja ne esitetään maankäyttö- ja rakennuslain 9 § ja -

asetuksen 1 § mukaisesti kaavaselostuksessa. Kaavaa valmisteltaessa arvioidaan hankeen rakentamisen 

ja tuulivoimapuiston toiminnan vaikutukset: 

Rakennettuun ympäristöön 

- yhdyskuntarakenteeseen 

- taajamakuvaan  

- tieliikenteeseen ja liikenneväyliin 

- asumiseen (pysyvä ja loma-asutus) 

- rakennettuun ympäristöön 

- sähköverkkoon 

- tekniseen huoltoon 

- liikenteen järjestämiseen 

- maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön  

- Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema-alue 

- Punkalaitumen keskustan kylämaisema (RKY) 

- Punkalaitumenjoen kylä- ja viljelymaisema (RKY) 

- Maakunnallisesti arvokas matkailutie (Urjalan taikayön tie) 

- kiinteisiin muinaisjäännöksiin 

- erityistoimintoihin 

- ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin 

- sosiaaliseen ympäristöön 

Luontoon ja luonnonympäristöön 

- maisemaan 

- Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema-alue 
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- Kukonharjun kulttuurimaisema-alue 

- Loimijoen kulttuurimaisema-alue 

- luonnonsuojeluun 

- luonnon monimuotoisuuteen 

- eläimistöön, erityisesti linnustoon 

- vesistöön ja veden laatuun 

- ilmastoon ja ilman laatuun 

- luonnonvaroihin 

- ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin 

- Natura-alueisiin (Isosuon Natura-alue) 

Talouteen 

- työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan 

- kunnallistalouteen 

- energiatalouteen 

Terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

- ihmisten elinoloihin ja terveyteen 

- liikenneturvallisuuteen 

Eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 

- virkistykseen 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 

- melu, varjostus, välke 

Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa korostuvat myös kaavan muodostavat yhteysvaikutukset seudul-

le suunniteltavien muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Osayleiskaavan yhteisvaikutuksia mm. maise-
man ja linnuston osalta arvioidaan seuraaviin tuulivoimahankkeisiin: 

- Humppilan-Urjalan tuulivoimahanke 

- Huittisten Taraskallion tuulivoimahanke 

- Huittisten Kiimasuon tuulivoimahanke 

- Loimaan Alastaron tuulivoimahanke 

 

6.1 Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston lähialue, eli osayleiskaavan alustava suunnittelualue sisältää välittömästi tuulivoima-

hankkeeseen liittyvät alueet noin 500 metrin säteellä tuulivoimaloiden alustavista rakentamisalueista. 

Lähivaikutusalue kattaa noin 2 km etäisyyden suunniteltujen tuulivoimaloiden sijaintipaikoista ulottuen 
pääasiassa Punkalaitumen kunnan ja osin Huittisten kunnan alueelle. Maisemavaikutusten tarkastelualue 

ulottuu noin 15 km etäisyydelle ulottuen pääasiassa Punkalaitumen, Huittisten ja Loimaan kuntien alueil-

le. Maisemavaikutuksia voi muodostua myös Sastamalan ja Urjalan kuntien alueilla. 
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Kuva 12. Tuulivoimahankkeen vaikutusalue.  

Jokaisella tuulivoimahankkeen vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Pääosa ympäristövaikutuk-

sista rajoittuu rakennuskohteiden läheisyyteen ja osa levittäytyy laajemmalle alueelle. Tästä johtuen tar-
kastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. 

Vaikutukset maisemaan: Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset näkyvät sekä lähi- että kaukomai-

semassa. Lähimaisemavaikutuksia tarkastellaan noin kuuden kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloiden 
sijainneista, johon hankkeen voimakkaimmat maisemavaikutukset kohdistuvat. Lähimaisema-arvioinnissa 

huomioidaan myös rakentamisaikaiset vaikutukset sekä teiden ja sähköverkon vaikutukset. Kaukomai-

semavaikutusten tarkastelualue on laaja, se kattaa tuulivoimapuiston ympäristön noin 15 kilometrin sä-
teellä. 

Meluvaikutukset: Vaikutukset tarkastellaan siinä laajuudessa, jolla laskelmat osoittavat hankkeella ole-

van meluvaikutuksia. 

Välkevaikutukset: Vaikutukset tarkastellaan siinä laajuudessa, jolla laskelmat osoittavat hankkeella 

olevan välkevaikutuksia. 

Luontovaikutukset: Suurimmat kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset kohdistuvat rakentamisalueille 
ja niiden välittömään lähiympäristöön. Lisäksi vaikutustarkastelussa otetaan huomioon suunnittelualueel-

la ja sen läheisyydessä sijaitsevat arvokkaat luontokohteet. Alueen linnustoa ja muuta lajistoa tarkastel-

laan laajemmassa mittakaavassa. Pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan tiedossa olevia lintujen muutto-
reittejä. 

Maankäyttö: Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan suunnittelualuetta laajempana kokonaisuutena. Virkis-

tyskäytön kannalta tarkastelu kohdistetaan pääasiassa suunnittelualueeseen. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen: Vaikutuksia tarkastellaan laajemmalla alueella, 

mutta keskeisin huomio kohdistuu noin viiden kilometrin säteelle tuulivoimapuistosta. 
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7. Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kaavan yhteydessä on laadittava osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelma eli OAS. Tässä suunnitelmassa määritellään ne osalliset, joiden mahdollisuus vaikuttaa 

kaavan laatimiseen tulee turvata ja joille kaavan etenemisestä erityisesti tulee tiedottaa. 

Tämän osayleiskaavan osallisiksi on alustavasti katsottu seuraavat tahot: 

1. Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: 

- Kaikki kuntalaiset (asukkaat, loma-asukkaat), työntekijät 

- Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 

2. Viranomaistahot 

- Punkalaitumen kunta 

- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)  

- Pirkanmaan liitto 

- Pirkanmaan maakuntamuseo 

- Länsi- ja Sisä-Suomen AVI  

- Pirkanmaan pelastuslaitos 

- Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

- Metsähallitus 

- Puolustusvoimat 

- Suomen metsäkeskus 

3. Alueella toimivat yhtiöt: 

- Vapo Oy  

- Santaporsas Oy 

- Fingrid Oy 

- Finavia 

- Caruna Oy 

- Digita  

- Viestintävirasto 

4. Naapurikunnat 

- Loimaa 

- Huittinen 

- Humppila 

- Sastamala 

- Urjala 

- Vesilahti 

5. Naapurimaakuntien viranomaistahot 

- Hämeen ELY-keskus 

- Hämeen liitto 

- Hämeen maakuntamuseo 

- Varsinais-Suomen ELY-keskus 

- Varsinais-Suomen liitto 

- Varsinais-Suomen maakuntamuseo 

- Satakunnan liitto 

- Satakunnan museo 
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6. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, mm: 

- Huittisten seudun ympäristöyhdistys ry 

- Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry  

- Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry 

- Punkalaitumen riistanhoitoyhdistys 

- Punkalaitumen Metsänhoitoyhdistys 

- Jalasjoen Metsästysseura 

- Punkalaitumen metsästysseura 

- Kanteenmaan metsästysseura  

Kaavahankkeen osalliseksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 62 §:n osalli-

sen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maanomistajat ja ne ”… joiden asumiseen, 
työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 

toimialaa suunnittelussa käsitellään.” 

Osallisten luetteloon tehdään korjauksia ja lisäyksiä tarpeen mukaan suunnittelun edetessä. 

8. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta sekä kaava-
luonnoksien ja kaavaehdotuksien nähtävillä olosta tiedotetaan Punkalaitumen kunnan virallisella ilmoitus-

taululla, paikallislehdissä ja kunnan Internet-sivuilla. 

Kaavan laatimisen yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmis-
tuttua sekä kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana.  

Punkalaitumen kunnassa oli käynnissä 3.3. - 30.4.2014 välillä avoin keskustelupalsta kunnan alueelle 

suunnitellusta tuulivoimahankkeesta Otakantaa.fi -palvelussa. Palvelun kautta kuntalaiset ja muut kiin-
nostuneet pystyivät jättämään palveluun mielipiteensä ja osallistua keskusteluihin. Palvelun kautta käy-

dystä keskustelusta ja mielipiteistä laaditaan yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 

osayleiskaavan suunnittelu- ja arviointityön tueksi. 

8.1 Kaavoitustyön aloittaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osayleiskaava on sisältynyt Punkalaitumen vuoden 2014 kaavoituskatsaukseen. Punkalaitumen kunnan-

valtuusto on päättänyt käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan 10.3.2014 § 11. 

Kunnanhallitus päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä ja asettamisesta julkisesti 
nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä koko suunnittelutyön ajan 

kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet –sivuilla. Osalliset voivat jättää mielipiteitä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. 

Kunta voi tarvittaessa neuvotella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY -keskuksen) kanssa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) riittävyydestä ja toteuttamisesta. Osallisella on mahdollisuus 

esittää ELY -keskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista 
julkisesti nähtäville. Jos suunnitelma on ilmeisen puutteellinen, ELY -keskuksen on viivytyksettä järjestet-

tävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kut-

suttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia 
liittyy (MRL 64 §). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. Jos osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen. 

Punkalaitumen kunnanhallitus on käsitellyt tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen käynnistämistä ko-

kouksessaan 3.3.2014 § 42 ja kunnanvaltuusto on päättänyt käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 

77 a §) kokouksessaan 10.3.2014 § 11. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esiteltiin marraskuussa 2014 pidetyssä tiedotustilaisuudessa.  

8.2 Kaavaluonnos, valmisteluvaiheen kuuleminen 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä internet-sivuille vähintään 30 päivän 

ajaksi. Tänä aikana osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suulli-
sesti (MRA 30 §). 
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Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 5.2. - 6.3.2015. Valmisteluaineistosta järjestettiin yleisötilaisuus 

nähtävillä olon aikana 11.2.2015. 

Osalliset voivat ilmaista mielipiteensä osayleiskaavan valmisteluaineistosta suullisesti tai kirjallisesti en-

nen nähtävillä olon päättymistä. Kaavan valmisteluvaiheessa pyydettiin ennakkolausunnot osayleiskaa-

van kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, jotka on lueteltu OAS:n kohdassa 5. Osalliset. 

Saatu palaute käsiteltiin ja otettiin huomioon osayleiskaavaehdotusta laadittaessa. 

8.3 Kaavaehdotus 

Kaavaluonnosta on tarkistettu saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta osayleiskaavaehdotukseksi, 

joka asetetaan julkisesti nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja internet-sivuille 30 päivän ajaksi. Kaavaeh-
dotuksesta pyydetään lausunnot kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, jotka on luetel-

tu OAS:n kohdassa 5. Osalliset. 

Ulkopaikkakunnalla asuvia kaava-alueen ja siihen rajoittuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Kunnan 
asukkaat ja osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen (MRA 27 §) ennen nähtä-

villä olon päättymistä. Saaduista palautteista laaditaan tiivistelmä ja jokaiseen muistutukseen ja lausun-

toon laaditaan perusteltu vastine. Saatu palaute otetaan huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa hy-
väksymiskäsittelyä varten. 

Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 
18 §) kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot saatu. 
 

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto 
esitettyyn mielipiteeseen. 

8.4 Kaavan hyväksyminen 

Isosuon osayleiskaavan hyväksyy Punkalaitumen kunnanvaltuusto. Tavoitteena on, että osayleiskaava 

saatetaan hyväksymiskäsittelyyn elokuussa 2015. 

8.5 Muutoksenhaku 

Yleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä Hämeen-

linnan hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia ei 

tule, kaava kuulutetaan voimaan edellä mainitun 30 päivän valitusajan kuluttua. 

8.6 Viranomaisyhteistyö 

Punkalaitumen kunnan ja Pirkanmaan ELY -keskuksen kesken järjestettiin 27.11.2014 kaavoituksen aloi-

tusneuvottelu, johon kutsuttiin ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.  

Kaavaluonnoksen valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot asianomaisilta viran-
omaisilta. 

Tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, kun kaava on ollut 

nähtävillä ja sitä koskevat muistutukset ja lausunnot on saatu ja vastineet laadittu Kaavatyön aikana 
pidetään tarpeen mukaan työneuvotteluja ja ollaan yhteydessä viranomaisten kanssa. Kaavaehdotusta 

valmisteltaessa käydyssä viranomaisten työneuvottelussa 2.6.2015 käytiin läpi saadut suunnittelutilanne, 

lausunnot ja mielipiteet, selvitysten ja muun aineiston täydentämistarpeet. 
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9. Aikataulu 

AJANKOHTA TYÖVAIHE TEHTÄVÄT 

 

Syksy 2014 

 

Kaavan aloitusvaihe 

OAS:n nähtäville asettaminen ja esittely 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

 

Kaavaluonnos 
Kaavaluonnoksen laatiminen 

 

Talvi 2015 Kaavaluonnos 

Kaavaluonnoksesta kuuluttaminen ja nähtäville asettaminen  

Kaavaluonnoksen esittely 

Lausunnot ja mielipiteet 

Kevät-kesä 

2015 
Kaavaehdotus 

Vastineiden antaminen kaavaluonnoksen palautteeseen 

Kaavaehdotuksen laatiminen 

Viranomaisten työneuvottelu 

Kaavaehdotuksesta tiedottaminen ja kuuluttaminen 

Kaavaehdotuksen esittely 

Lausunnot ja mielipiteet 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu tarvittaessa 

Syyskesä 

2015 

Kaavan  

hyväksyminen 

Vastineiden antaminen kaavaehdotuksen palautteeseen 

Kaavaehdotuksen viimeisteleminen hyväksyttäväksi 

Kaavan hyväksymiskäsittelyt 

Syksy 2015 
Kaavan  

voimaantulo 

Kaavan voimaantulosta kuuluttaminen 

Kaava voi saavuttaa lainvoimaisuuden 30 vrk huomautusajan 

jälkeen 

 

Aikataulu päivittyy suunnitelman edetessä. 
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10. Yhteystiedot 

 

Punkalaitumen kunta 

Vesilahdentie 5 

31900 PUNKALAIDUN 

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@punkalaidun.fi 

 

Kunnanjohtaja Lauri Inna    Tekninen johtaja Seppo Rytky 

puh. 0400 379 388     puh. 0500 123 878 

 

Aluearkkitehti Minna Kulojärvi 

puh. 050 3280 808 

 

Kaavakonsulttina toimii 

Ramboll Finland Oy 

Niemenkatu 73 

15140 Lahti 

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@ramboll.fi 

 

Johtava asiantuntija Matti Kautto    

puh. 0400 493 709       

 

Kaavoitusarkkitehti Pirjo Pellikka (YKS-424) 

puh. 040 532 2380 

 

Selvitykset 

Projektipäällikkö Kirsi Lehtinen 

puh. 040 722 4104 

 

 


