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1. YHTEYSHENKILÖT JA -TIEDOT 

Asemakaavan muutos laaditaan yhteistyönä Punkalaitumen kunnan (kaavoittava viranomainen ja 

työn tilaaja) ja Ramboll Finland Oy:n (kaavoitustyöstä vastaava konsultti) kesken. 

 

Kaavoitusviranomainen 

Punkalaitumen kunta  

Vesilahdentie 5, 31900 Punka-

laidun 
 

Kaavan laatija 

Ramboll Finland Oy  

PL 718, 33101 Tampere 

kunnan yhteyshenkilö: 

Tekninen johtaja  

Seppo Rytky  

p. 0500 123 878 

seppo.rytky@punkalaidun.fi 

 

arkkitehti SAFA Kirsikka Siik 

p. 050 324 5527 

kirsikka.siik@ramboll.fi 
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2. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitushanketta aloitettaessa julkaistava asiakirja, jossa 

kerrotaan kaavoituksen kohde, kaavan tarkoitus, arvioitavat vaikutukset, kaavoitusprosessin ete-

neminen ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 63 

§:ssä mm. seuraavasti:  

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen näh-

den tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvi-

oinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tie-

toja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.” 

 

 

3. SUUNNITTELUN KOHDEALUE JA TAVOITTEET 

3.1 Suunnittelualueen sijainti ja laajuus 

Suunnittelualue sijaitsee kunnan koulu- yms. julkisia toimintoja sisältävän Y-korttelialueen poh-

joispuolella Pullerinkujan varressa. Alueeseen kuuluu tyhjillään oleva erillispientalotontti, kevyen 

liikenteen väylä, joka käytännössä on levennetty rakenteilla olevan koulun pihaan johtavaksi ajo-

yhteydeksi, sekä pieni alue rakentamatonta metsäistä viheraluetta pientalo- ja koulutonttien vä-

lissä. Alueen pinta-ala on noin 2300 m2. 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa. Kuva: MML.  

 

3.2 Asemakaavan muutostarve 

Asemakaavan muutostarve perustuu rakenteilla olevan uuden yhteiskoulun ja lukion rakennuksen 

liikennejärjestelyihin. Kulku uuden koulunrakennuksen piha-alueelle on suunniteltu ja toteutettu 

Pullerinkujalta tyhjillään olevan erillispientalotontin ja viheralueen lävitse. Asemakaavan muutok-

sella kaava päivitetään toteutuneen tilanteen mukaiseksi. Asemakaavoituksen käynnistämisestä 

päättää Punkalaitumen kunnanhallitus (kh 10.6.2019).  
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3.3 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää korttelin 90 itäisempi, tällä hetkellä rakentamaton 

AO-tontti ja sen eteläpuolella oleva puistoalueen osa Y-korttelialueeseen ja näin mahdollistaa tontin 

sisäinen ajoyhteys Pullerinkujalta uuden koulurakennuksen piha-alueelle. Korttelissa 90 säilyvän 

läntisemmän tontin ja uuden ajoyhteyden väliin on tarkoitus osoittaa istutusalue tai puurivi.  

 

3.4 Nykytilanne suunnittelualueella 

Koulu on parhaillaan rakenteilla ja valmistumassa kesän 2019 aikana. AO-tontti on jo aiemmin 

lunastettu kunnan omistukseen ja uusi kulkuyhteys on käytännössä jo toteutettu alueelle. AO-

tontti on nykyisellään rakentamaton, tontilta palaneen rakennuksen perustuksetkin on sittemmin 

raivattu tontilta. 

 

 

4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavoitukselle asettamat vaatimukset 

Asemakaavan sisältövaatimukset asetetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti: 

 

MRL 54 §: 

”Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten 

kuin siitä edellä säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinym-

päristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja 

luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella 

tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkene-

mistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa 

asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sel-

laista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan 

välttää. 

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laaditta-

essa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.” 

 

4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asetetaan maamme alueidenkäytölle pitkän aikavälin 

linjaukset ja tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Tavoitteilla 

vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskunta-

rakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnön 

säilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Asemakaavoitustyötä oh-

jaavat aina ylemmät kaavatasot eli yleiskaava ja maakuntakaava, valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet sekä näiden toteutumista valvovat valtion viranomaiset. Valtakunnalliset alueidenkäyt-

tötavoitteet ovat siis oleellinen osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää. 

 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista saa ympäristöministeriön www.sivuilta 

(www.ymparisto.fi) 

 

4.3 Kaavatilanne 

 

4.3.1 Maakuntakaava 

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntaval-

tuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein 

hallinto-oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan 

päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin siitä pää-

tettiin maakuntavaltuustossa.   

 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/
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Kuva 2.  

Ote Pirkanmaan maakuntakaa-

vasta 2040. Suunnittelualueen li-

kimääräinen paikka on esitetty 

punaisella nuolella. 

 

 

 

Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle, johon on osoitettu 

keskustatoimintojen alue, paikalliskeskus.  

 

Paikalliskeskuksen merkintään liittyvä suunnittelumääräys kuuluu:  

”Kohdemerkinnällä osoitetaan palveluiltaan paikalliskeskustasoisten kuntien pääkeskusten li-

kimääräinen sijainti. Alueella voi sijaita keskustahakuisia palvelu-, hallinto- ja muiden toimin-

tojen alueita, kauppaa, asumista ja työpaikkoja sekä niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja.” 

 

Taajamatoimintojen merkintään liittyvä suunnittelumääräys kuuluu:  

”Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Eri-

tyistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkolii-

kenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. 

 

Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa 

alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuu-

riympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille vir-

kistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.” 

 

4.3.2 Yleiskaava 

Keskustaajaamassa on kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta 

1986. 
 

4.3.3 Asemakaava 

Suunnittelualue on ennestään asemakaavoitettua aluetta. Alueella on voimassa Tukun asema-

kaava ja asemakaavan muutos (hyv. 19.8.2005) ja Kirkonkylän asemakaavan muutos (hyv. 

2.10.2003) sekä rakennuskaava vuodelta 1979 (lääninhallitus vahvistanut 17.6.1980).  

 

Ajantasakaavassa kaavamuutoksen alue on erillispientalojen korttelialuetta (AO, korttelin 90 tontti 

1), yleiselle jalankululle varattua aluetta sekä lähivirkistysaluetta (VL).  
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Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä suunnittelualueen kohdalta. Suunnittelualue on 

rajattu sinisellä katkoviivalla.  

 

4.3.4 Maankäytön rakennesuunnitelma 

Punkalaitumen kunnassa on voimassa vuonna 2016 laadittu maankäytön rakennesuunnitelma, 

jonka merkitystä kuvataan suunnitelma-asiakirjoissa seuraavasti:  

 

”Rakennesuunnitelma on kunnan yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka kuvaa maakäy-

tön kehittämisen tavoitteita. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040. Tarkoituksena on, että ra-

kennesuunnitelmaa voidaan käyttää Punkalaitumen strategisen suunnittelun tukena. 

 

Rakennesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä oikeus-

vaikutteinen alueiden käytön suunnitelma (kaava), jolloin sitä ei voida käyttää esimerkiksi 

rakennuslupien myöntämisen perusteena.  

 

Rakennesuunnitelmassa osoitetaan rakentamisen ja liikennejärjestelmän kehittämisen paino-

pisteitä sekä taajaman kasvusuuntia ottaen huomioon yleiset kehittymisedellytykset, infra-

struktuuri, palvelurakenne, kestävä kehitys sekä kunnan taloudelliset mahdollisuudet. Suun-

nitelma ohjaa tulevaa kaavoitusta.  

 

Rakennesuunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ohjeellisena noudatettavaksi ja huomi-

oon otettavaksi valmisteltaessa kunnan maankäyttöä, maanhankintaa, toimintojen ja palve-

lujen sijoittamista, palveluverkkoja ynnä muita vastaavia asioita koskevaa päätöksentekoa.  

 

Suunnitelman tavoitteiden toteuttaminen tapahtuu osayleiskaavojen, asemakaavojen ja lupa-

menettelyn kautta. Näiden yhteydessä laaditaan tarvittavat lisäselvitykset ja vaikutusten ar-

vioinnit.” 

 

Maankäytön rakennesuunnitelmassa suunnittelualue on osoitettu pääosin asemakaavoitetuksi 

alueeksi.  
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Kuva 4. Punkalaitumen kunnan maankäytön rakennesuunnitelma. Suunnittelualueen likimääräi-

nen sijainti on osoitettu punaisella nuolella.  

 

 

5. KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET JA SUUNNI-

TELMAT 

Kaavamuutoksessa otetaan huomioon koulun rakentamista varten tehdyistä suunnitelmista mm. 

seuraavat: 

• Punkalaitumen yhteiskoulu ja lukio, asemapiirros 

• Punkalaitumen yhteiskoulu ja lukio, pihasuunnitelma 

 

Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen ja kohdistuu pieneen ennestään rakennettuun alueeseen. 

Sen yhteydessä ei siten ole tarkoitus laatia muita selvityksiä tai suunnitelmia. 

 

 

6. MAANOMISTUS 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa. 
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Kuva 5. Kiinteistöt suunnittelualueen läheisyydessä. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu 

kuvassa keltaisella. Kuva: Punkalaitumen karttapalvelu.  

 

 

7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT 

Kaavan vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) ja -asetukseen (MRA). 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huo-

mioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeel-

lisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suun-

nitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset.  

 

MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset: 

 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 

Arvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja raportoidaan kaavaselostuksessa. Arvioinnin lähtötie-

tona käytetään kaavatyön yhteydessä laadittavia perusselvityksiä sekä aluetta koskien aikaisem-

min laadittuja selvityksiä, tutkimuksia sekä suunnitelmia. Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan 

tarkastelemalla ja vertaamalla nykyistä tilannetta ja suunniteltua alueidenkäyttöä. Vaikutusten ar-

vioinnissa huomioidaan osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet. 
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8. OSALLISET JA ASIANTUNTIJATAHOT 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja 

kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla 

on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti 

tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

 

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: 

• kaava-alueen ja sen lähivaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, yritykset, työntekijät ja 

muut toimijat 

• elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja jotka 

erikseen ilmoittautuvat osallisiksi 

• Punkalaitumen kunnan toimialat 

• Pirkanmaan liitto 

• Pirkanmaan ELY- keskus 

• Pirkanmaan pelastuslaitos 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Alueen sähkö- ja puhelinlaitokset  

• Alueen vesi- ja viemärilaitos 

 

Lisäksi kaavahankkeen osalliseksi voi ilmoittautua taho, jonka katsotaan täyttävän MRL 62 § osal- 

lisen määritelmän.  

 

 

9. TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUKSEN 

KULKU 

Kaavoitushankkeen vireilletulo 

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta ilmoitetaan 

kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun), Punkalaitumen 

Sanomissa sekä kunnan internet-sivuilla www.punkalaidun.fi. Maanomistajia ja muita osallistahoja 

tiedotetaan kirjeitse. 

 

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta eri työvaiheiden kaava-aineis-

toista niiden nähtävilläoloaikoina. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään lausunnot. 

Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa kaavaprosessin eri vaiheissa viranomaisneuvotte-

luja. 

 

Kirjalliset kommentit/ muistutukset/ lausunnot tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen 

Punkalaitumen kunta, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun tai sähköpostitse osoitteella 

kunta@punkalaidun.fi  

 

Kaavoitusta koskevat tiedustelut: kunnanjohtaja Tuija Ojala, p. 040 6212 472, tekninen johtaja 

Seppo Rytky, p. 0500 123 878 tai kaavan laatija Kirsikka Siik p. 050 324 5527 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää hankkeen kuluessa. 

 

Valmisteluvaihe (alkukesä 2019)  

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

muu valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville em. toimipisteeseen ja kunnan internet-si-

vuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kommentit tulee toimittaa kirjallisesti näh-

tävilläoloaikana edellä esitettyyn osoitteeseen. Viranomaisilta pyydetään lausunnot OAS:sta ja pi-

detään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

 

Ehdotusvaihe (loppukesä/alkusyksy 2019) 

Suunnittelun lähtötietojen, hyväksyttyjen tavoitteiden sekä muun aloitusvaiheessa kootun aineis-

ton perusteella laaditaan asemakaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan valmisteluvaiheen tapaan 

mailto:kunta@punkalaidun.fi
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julkisesti nähtäville (MRL 65 §). Nähtävilläolosta kuulutetaan kaavan edellisten työvaiheiden ta-

paan. Ehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan. Kaavaehdotusta koskevat mahdolliset muistutukset 

tulee toimittaa nähtävilläoloaikana edellä esitettyyn osoitteeseen. Viranomaisilta pyydetään lau-

sunnot myös kaavaehdotuksesta ja pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

 

Hyväksymisvaihe (loppusyksy 2019) 

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan päätyttyä ehdotukseen tehdään tarvittaessa vielä mahdollisista 

viranomaislausunnoista ja muistutuksista aiheutuvat tarkistukset. Mikäli kaavaan tehtävät muu-

tokset ovat vähäisiä teknisiä tarkistuksia merkittävämpiä, ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville 

ja siitä pyydetään uudet lausunnot. Jos kuitenkaan tällaisia suuria muutoksia ei enää tehdä, kaava 

on valmis kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn.  

 

Kaavan hyväksyminen kuuluu Punkalaitumen kunnanvaltuuston toimivaltaan. Mikäli hyväksymis-

päätöksestä ei valiteta kuukauden valitusajan kuluessa, todetaan kaavan tulleen voimaan eli lain-

voimaiseksi. Kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella. 

 

Asemakaavatyön arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeen aikatauluun 

voi tulla muutoksia työn edetessä. 
 

 


