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1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa 
noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioi-
misesta.  

OAS:n tarkoituksena on antaa selkeä käsitys kaavan tarkoituksesta ja tavoitteista ja selvit-
tää miten ja milloin osalliset voivat vaikuttaa kaavoitusprosessiin ja mistä he saavat tietoa 
kaavoituksesta.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään tarpeen mukaan koko suunnittelu-
työn ajan ja on nähtävillä kunnan www-sivuilla (punkalaidun.fi) sekä Punkalaitumen kun-
nantalolla, Vesilahdentie 5.  

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

2.1 VIREILLE TULO 

Penttilän alueen asemakaavanmuutos, joka koskee kortteleita 126 - 145 on alun perin tullut 
vireille kunnan omasta aloitteesta vuonna 2012. 

Asemakaavanmuutosta toteutetaan osissa. Ensimmäinen osa koski osaa korttelista 145 
sekä osaa puistoalueesta ja asemakaavanmuutos vahvistui 2014. 

Vuonna 2016 Punkalaitumen keskustaajaman alueella tuli tarve uudelle päiväkoin paikalle 
ja Punkalaitumen kunnanhallitus päätti uuden päiväkodin rakentamisesta kokouksessaan 
17.10.2016. Kunnanvaltuusto hyväksyi päiväkodin rakentamisen kunnan kärkihankkeiden 
joukkoon hyväksyessään 2017 talousarvion kokouksessaan 12.12.2016. 

Ensiksi päiväkotia kaavailtiin Komerokadun päähän korttelin 145 tonteille 1 ja 2, joka olisi 
ollut täysin uusi asemakaavanmuutos. Hanketta valmisteltaessa havaittiin, että liikenneyh-
teyksien järjestäminen Komerokadun päässä olevalle alueelle olisi ollut ongelmallista mm. 
liikenneturvallisuuden ja logistiikan näkökulmasta. 

27.2.2017 kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että tutkittaisiin päiväkodin sijoittamista 
Penttilän alueen asemakaavanmuutosalueelle ja Penttilän alueen asemakaavanmuutos 
laitettaisiin jälleen vireille. Kunnanvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

21.8.2017 kunnanhallitus päätti, että uusi päiväkoti sijoitetaan Penttilän alueelle kortteliin 
133. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuuston aikaisemman päätöksen mukai-
sesti laitetaan vireille kaavamuutos korttelin 133 sekä siihen liittyvien puistojen, katujen ja 
muiden yleisten alueiden osalta. 

2.10.2017 kunnanhallitus päätti, että uuden päiväkodin eli korttelin 133 läheisyyteen perus-
tetaan Suomi 100 -metsikkö ja aluetta pyritään kehittämään monipuolisesti ja että asia ote-
taan huomioon alueen kaavasuunnittelussa. 

2.2 SUUNNITTELUALUE 

Asemakaava laaditaan Punkalaitumen keskustaajaman pohjoisreunalla sijaitsevalle Pentti-
län alueelle kortteleihin 133, 139 ja 140 sekä niihin liittyviin puistoihin ja katualueisiin. 
Kaava-alue sijaitsee Riissuontien molemmin puolin ja rajoittuu etelässä asuinpientaloaluee-
seen. Alueen koko on noin 6,4 ha. 

2.3 VAIKUTUSALUE 

Kaavan vaikutukset ovat itse suunnittelualuetta laajemmat, kuten esim. vaikutukset raken-
nettuun ympäristöön ja liikenteeseen. Koko kunnan osalle tulevat esim. yhteiskuntatalou-
delliset vaikutukset. 
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Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään selvittämään ja tunnistamaan koko siltä alu-
eelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia. Vaikutusaluetta on etenkin Punka-
laitumen keskustaajaman-alue. 

2.4 NYKYTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT KAAVAT 

2.4.1 Rakennettu ympäristö ja luonto 

Suunnittelualue on osa vuonna 1990 vahvistettua Penttilän alueen rakennuskaavan ja ra-
kennuskaavanmuutoksen aluetta. Alue ei kuitenkaan ole toteutunut kaavan mukaisena. 
Alue rajoittuu etelässä erillispientalojen korttelialueisiin sekä sosiaali- ja terveyshuoltoa pal-
velevien rakennusten kortteli-alueeseen, jolla on vanhainkoti. Suurin osa suunnittelualu-
eesta on maastoltaan tasaista ojitettua peltoa, joka on viljelykäytön lakattua pensoittunut. 
Alueella ei ole rakennuksia. Alueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön arvoja eikä tie-
dossa ole myöskään erityisiä luontoarvoja. 

2.4.2 Maakuntakaava 

Maakuntakaava 2040 ehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017. 
Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 tulemaan voi-
maan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
Voimaantulosta on kuulutettu 8.6.2017. 

Maakuntakaavassa suunnittelualueella ei ole merkintöjä. Välittömästi suunnittelualueen 
eteläpuolella on aluemerkintä taajamatoimintojen alue. Merkinnällä osoitetaan asumisen, 
kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalu-
eet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntatekni-
sen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat 
teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. 

 

KUVA 1: Ote maakuntakaava 2040:stä. Likimääräinen suunnittelualueen sijainti rajattu punaisella. 
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Suunnittelumääräys: 

Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on so-
vitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnitte-
lussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen 
säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa 
huomioon. 

Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alaraja on taajamatoi-
mintojen alueella kaikkien kaupan laatujen osalta 3 000 k-m². Merkitykseltään seudullisella 
vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäis-
kaupan keskittymää, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vä-
hittäiskaupan suuryksikköön. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja toteutus on 
suunniteltava siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan palvelu-
verkon tasapainoiselle kehittämiselle. 

2.4.3 Yleiskaava 

 

KUVA 2: Ote osayleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on rajattu punaisella. 

Punkalaitumen keskustaajamaan on laadittu 1986 oikeusvaikutukseton osayleiskaava. 
Suunnittelualue sijoittuu osayleiskaava-alueen ulkopuolelle ja rajautuu osayleiskaavan eril-
lispientalojen korttelialueisiin. 
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2.4.4 Asemakaava 

 

KUVA 3: Ote asemakaavayhdistelmästä. Likimääräinen suunnittelualue on rajattu punaisella. 

Suunnittelualueella on voimassa elokuussa 1990 vahvistunut asemakaava. Asemakaa-
vassa suunnittelualueella kortteleissa 133 ja 139 on merkintä yhdistetty asunkerros- ja rivi-
talojen korttelialue (AKR). Kortteleiden suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku 
eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan on 0.20. Korttelissa 140 on merkintä liike- 
ja toimistorakennusten korttelialue (K). Korttelin suurin sallittu kerrosluku on yksi ja tehok-
kuusluku on 0,25. Loppuosa suunnittelualueesta on puisto- ja katualuetta. 

2.5 MAANOMISTUS 

Koko suunnittelualueen omistaa Punkalaitumen kunta. 

2.6 TAVOITTEET 

Vuonna 2016 Punkalaitumen keskustaajaman alueella tuli tarve uudelle päiväkoin paikalle 
ja Punkalaitumen kunnanhallitus päätti uuden päiväkodin rakentamisesta kokouksessaan 
17.10.2016. Kunnanvaltuusto hyväksyi päiväkodin rakentamisen kunnan kärkihankkeiden 
joukkoon hyväksyessään 2017 talousarvion kokouksessaan 12.12.2016. 

21.8.2017 kunnanhallitus päätti, että uusi päiväkoti sijoitetaan Penttilän alueelle kortteliin 
133. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuuston aikaisemman päätöksen mukai-
sesti laitetaan vireille kaavamuutos korttelin 133 sekä siihen liittyvien puistojen, katujen ja 
muiden yleisten alueiden osalta. 2.10.2017 kunnanhallitus päätti, että uuden päiväkodin eli 
korttelin 133 läheisyyteen perustetaan Suomi 100 -metsikkö ja aluetta pyritään kehittämään 
monipuolisesti ja että asia otetaan huomioon alueen kaavasuunnittelussa. 

3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmistettaessa. Kaa-
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voitusmenettely tulee järjestää siten, että kaikki suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joi-
den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, voivat osallistua kaa-
van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mie-
lipiteensä asiasta.  

3.1 OSALLISET 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa:  

 maanomistajat ja asukkaat sekä alueella toimivat yritykset  

 kaava-alueen naapurialueiden maanomistajat  

 kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset, elinkeinoharjoittajat, alueen työntekijät 
ja palveluiden käyttäjät  

 kuntalaiset  

Viranomaiset:  

 Pirkanmaan ELY-keskus 

 Aluepelastuslaitos 

 Punkalaitumen kunnan toimialat 

Muut osalliset:  

 Alueen sähkö- ja puhelinlaitokset 

 Alueen vesi- ja viemärilaitos 

Kaavahankkeen osallisiksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 
62 §:n osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maan-omistajat ja 
ne ”…joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-
taa” sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään”.  

Kaavaluonnos ja -ehdotus lähetetään viranomaisille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa var-
ten.  

3.2 TIEDOTTAMINEN  

Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan 
Punkalaitumen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä virallisissa kunnan päät-
tämissä lehdissä (Punkalaitumen Sanomat).  

Kaavoituksen eri vaiheisiin voi tutustua myös Internetissä www.Punkalaidun.fi 

3.3 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus lähetetään ELY-keskukselle tie-
doksi ja mahdollista lausuntoa varten.  

4 KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta:  

 vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  

 vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen  

 vaikutukset taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympä-
ristöön  

 vaikutukset luonnonympäristöön  
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Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelutyön edetessä aina ehdotusvaiheeseen asti. Vai-
kutusta arvioidaan asiantuntija-arvioin sekä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä hyödyntä-
mällä.  

5 KAAVAPROSESSIN KULKU, OSALLISTUMINEN ERI VAIHEISSA JA AIKATAULU 

5.1 KAAVAN VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Punkalaitumenkunnanhallitus päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta 
julkisesti nähtäviksi. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) päivitetään tarpeen mukaan koko suunnittelu-
työn ajan ja on nähtävillä kunnan www-sivuilla (punkalaidun.fi) sekä Punkalaitumen kun-
nantalolla, Vesilahdentie 5. Osalliset voivat esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 
tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. 

Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää 
Pirkanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
riittävyydestä. 

5.2 SUUNNITTELUN KULKU 

5.2.1 Kaavaehdotus 

Vireilletulon sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville laiton jälkeen suunnittelu-
alueelle tehdään perusselvitykset ja laaditaan luonnosvaihtoehtoja. Vaihtoehtojen vaikutuk-
sia arvioidaan ja niiden perusteella laaditaan kaavaehdotus.  

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus asetetaan 
nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja internetiin vähintään 30 päivän ajaksi. Osalliset voivat 
tänä aikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. 

Kaavaehdotus lähetetään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten eri viranomaisille. 

Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Muistutuksen 
tehneille ilmoitetaan kunnan perusteltu vastine jätettyyn muistutukseen. Tarvittaessa järjes-
tetään neuvotteluja ja kaavaehdotusta tarkistetaan saatujen muistutusten ja lausuntojen 
perusteella. 

Mikäli tarpeellista kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville, jolloin osallisilla on jälleen 
mahdollisuus jättää ehdotuksesta kirjallinen muistutus ja viranomaisilla on mahdollisuus 
antaa lausunto. 

5.2.2 Kaavan hyväksyminen 

Punkalaitumen kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavanmuutoksen. Hyväksymispäätök-
sestä on 30 päivää aikaa valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia ei tule, kaava kuulutetaan voimaan edellä 
mainitun 30 päivän valitusajan kuluttua 

5.3 TAVOITTEELLINEN AIKATAULU 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavanmuutoksen luon-
nos kunnanhallituksessa 

10 / 2017  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottaminen osallisille  10 / 2017  

Ehdotuksen laatiminen  10/2017 – 01 
/ 2018  
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Ehdotuksen kunnanhallituksen käsittely, nähtäville asettaminen  01 / 2018 

Kunnanvaltuuston hyväksyminen  03 / 2018  

Suunnitteluaineisto on koko kaavaprosessin ajan nähtävillä Punkalaitumen kunnan www-
sivuilla osoitteessa: www.punkalaidun.fi  

6 YHTEYSTIEDOT 

Punkalaitumen kunta 

Aluearkkitehti Timo Silomaa, 040 506 2520 
timo.silomaa@sastamala.fi 

Tekninen johtaja Seppo Rytky, 0500 123 878 
seppo.rytky@punkalaidun.fi 


