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SUOMEN HYÖTYTUULI OY 
KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 

 

1 Johdanto 

Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on selvittää Ka-
konjärven tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkoitukseen ja merkitykseen 
nähden tarpeellinen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely sekä kaavan vai-
kutusten arviointi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaa-
voitusprosessin aikana. 

Tuulivoimahankkeesta vastaava on Suomen Hyötytuuli Oy, jonka toimintaan 
kuuluu tuulivoimapuistojen kehittäminen ja rakentaminen maa-alueille. Yhtiön 
lähivuosien tavoitteena on lisätä tuulivoimalla tuotetun sähkön määrää mer-
kittävästi. Suomen Hyötytuuli Oy:n suunnitteleman tuulivoimapuiston hanke-
alue on pinta-alaltaan noin 12 neliökilometriä.  

Kakonjärven tuulivoimapuisto koostuisi noin 7 - 18 tuulivoimalaitoksesta, joi-
den yksikköteho olisi 3 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 21 - 54 MW.  

Tuulivoimapuisto kytketään sähköverkkoon hankealueelta nykyiselle Satavak-
ka Oy:n 110 kV runkojohdolle rakennettavan 110 kV ilmajohdon välityksellä. 
Ilmajohto liitetään runkojohtoon pohjoisemmassa reittivaihtoehdossa (VEB) 
Poikpuolastenkallion kohdalle rakennettavalla tai eteläisemmässä reittivaih-
toehdossa (VEA) noin 800 metriä etelämmäksi rakennettavalla uudella katkai-
sija-asemalla. 

Tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan 
myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille (MRL § 77). 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee koko hanketta Laitilan kau-
pungin ja Pyhärannan kunnan alueilla kuvassa 2 rajatulla alueella. Kaavaluon-
nos ja kaavaehdotus, sekä kaavan hyväksyminen toteutetaan asiakirjoineen 
Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan erillisinä kaavaprosesseina.  

 
2 Suunnittelutehtävä ja alue 

Suomen Hyötytuuli Oy on käynnistänyt YVA-lainsäädännön mukaisen YVA-
menettelyn Pyhärännan kunnan ja Laitilan kaupungin alueelle suunnitellulle 
Kakonjärven tuulivoimapuistolle. Tuulivoimapuistoa varten laaditaan alueelle 
osayleiskaava rinnakkain YVA-menettelyn kanssa. Alueen osayleiskaavan laa-
dinnassa hyödynnetään samanaikaisesti tehtävää tuulivoimapuiston ympäris-
tövaikutusten arviointia (YVA) varten laadittavia selvityksiä. 

 

 

 

 

 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (19) 
MMA 172461-P18059  
 
Anne Koskela 22.8.2012, täydennetty 30.9.2012  
 
 

Q:\Vaa\P180\P18059_Pyhärantaan_suunnitellun_tuuli\Työaineisto\Osayleiskaava\OAS\Pyhäranta_OAS_20120930.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kakonjärven tuulivoimapuiston likimääräinen sijainti esitetty sinisellä 

ympyrällä.( © MML, 2012) 

 

 

Kuva 2: Tuulivoimapuistoalue sijaitsee Varsinais-Suomessa, Pyhärannan kun-

nan ja Laitilan kaupungin alueella. 
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3 Suunnittelun tavoitteet 

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pyhäran-
nan Ylikylän ja Laitilan Untamalan ja Seppälän alueille Varsinais-Suomen 
maakuntaan. Suunniteltu tuulivoimapuisto koostuu 18 tuulivoimalaitoksesta, 
joista 11 sijoittuu Pyhärannan kunnan ja 7 Laitilan kaupungin alueelle. Tuuli-
voimalaitokset sijoittuvat pääosin yksityiselle maalle. Suomen Hyötytuuli Oy 
on tehnyt maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksen alueen vuokraami-
sesta yhtiön käyttöön.Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuotetun sähkönsiir-
tämistä tuulivoimapuiston alueelta.  

Tuulivoimapuisto kytketään sähköverkkoon hankealueelta nykyiselle Satavak-
ka Oy:n 110 kV runkojohdolle rakennettavan 110 kV ilmajohdon välityksellä. 
Ilmajohto liitetään runkojohtoon pohjoisemmassa sijaintivaihtoehdossa (VEB) 
Poikpuolastenkallion kohdalle rakennettavalla ja eteläisemmässä sijaintivaih-
toehdossa (VEA) noin 800 m etelämmäksi rakennettavalla uudella katkaisija-
asemalla. Sähkönsiirron sijaintivaihtoehdot on esitetty alla olevassa kuvassa 
(kuva y) sekä liitteessä 1. 

VE1: 11 tuulivoimalan tuulivoimapuisto Pyhärannan kunnassa 

Vaihtoehdossa 1 hankealueelle rakennetaan 11 kappaletta tuulivoimaloita Py-
härannan kunnan puolelle. Tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho olisi noin 
tällöin 33 MW. Tuulivoimalat yhdistetään 20 kilovoltin maakaapelilla, joka 
asennetaan huoltoteiden yhteyteen. Huoltotiestö noudattelee pääosin nykyisiä 
olemassa olevia teitä, jotka kunnostetaan raskaalle kuljetuskalustolle soveltu-
vaksi. Rakennettavia huoltoteitä on noin 7,7 kilometriä ja kunnostettavia 
huoltoteitä noin 3,1 kilometriä. 

 

Kuva 3: Tuulivoimapuiston vaihtoehto 1.  

33 MW tuulivoimapuisto Pyhärannan kunnassa (pohjakartta: Maanmittauslai-

tos 2012). 



FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 (19) 
MMA 172461-P18059  
 
Anne Koskela 22.8.2012, täydennetty 30.9.2012  
 
 

Q:\Vaa\P180\P18059_Pyhärantaan_suunnitellun_tuuli\Työaineisto\Osayleiskaava\OAS\Pyhäranta_OAS_20120930.doc 

VE2: 7 tuulivoimalan tuulivoimapuisto Laitilan kaupungissa 

Vaihtoehdossa 2 hankealueelle rakennetaan 7 kappaletta tuulivoimaloita Laiti-
lan kaupungin puolelle. Tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho olisi noin täl-
löin 21 MW. Tuulivoimalat yhdistetään 20 kilovoltin maakaapelilla, joka asen-
netaan huoltoteiden yhteyteen. Huoltotiestö noudattelee pääosin nykyisiä 
olemassa olevia teitä, jotka kunnostetaan raskaalle kuljetuskalustolle soveltu-
vaksi. Rakennettavia huoltoteitä on noin 4,4 kilometriä ja kunnostettavia 
huoltoteitä noin 1,3 kilometriä. 

 

Kuva 4: Tuulivoimapuiston vaihtoehto 2. 

21 MW tuulivoimapuisto Laitilan kaupungissa (pohjakartta: Maanmittauslaitos 

2012). 

 

VE3: 18 voimalan tuulivoimapuisto Pyhärannan kunnassa ja Laitilan 
kaupungissa 

Vaihtoehdossa 3 hankealueelle rakennetaan 18 kappaletta tuulivoimaloita Py-
härannan kunnan ja Laitilan kaupungin alueelle. Tuulivoimapuiston yhteenlas-
kettu teho olisi noin tällöin 54 MW. Tuulivoimalat yhdistetään 20 kilovoltin 
maakaapelilla, joka asennetaan huoltoteiden yhteyteen. Huoltotiestö noudat-
telee pääosin nykyisiä olemassa olevia teitä, jotka kunnostetaan raskaalle kul-
jetuskalustolle soveltuviksi. Rakennettavia huoltoteitä on noin 9,4 kilometriä 
ja kunnostettavia huoltoteitä noin 4,4 kilometriä.  
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Kuva 5: Tuulivoimapuiston vaihtoehto 3. 

54 MW tuulivoimapuistoa Pyhärannan kunnan ja Laitilan kaupungin alueella (pohja-

kartta: Maanmittauslaitos 2012). 

 

Tuulivoimapuisto tullaan yhdistämään 110 kilovoltin (kV) voimajohdolla joko 
Satavakka Oy:n Idohen kylässä sijaitsevaan 110 kV:n sähköasemalle tai Fing-
rid Oyj:n 400 kV:n verkkoon. Alustavan suunnitelman mukaan voimajohto 
tullaan kokonaisuudessaan toteuttamaan ilmajohtona.  

Suomen Hyötytuuli Oy on neuvotellut Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kun-
nan kanssa alueen kaavoittamisen tarpeellisuudesta. Suomen Hyötytuuli Oy 
on tehnyt Laitilan kaupungille ja Pyhärannan kunnalle kaavoitusaloitteet tar-
vittavien menettelyjen käynnistämiseksi ja yleiskaavan laatimiseksi suunnitel-
lun tuulivoimalakokonaisuuden alueelle. Kaavoitusaloite käsiteltiin Pyhärannan 
kunnanhallituksessa 26.3.2012 § 54 ja Laitilan kaupunginhallituksessa 
18.6.2012 § 146. Suomen Hyötytuuli Oy on solminut hankkeesta kaavoitus-
sopimuksen Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan kanssa. 

Osayleiskaavan laadinnassa hyödynnetään YVA-menettelyssä tehtävät selvi-
tykset ja vaikutusarvioinnit. Menettelyt etenevät rinnan. 
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4 Suunnittelun lähtökohdat  

Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos 
tuli voimaan 1.4.2011. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen 
tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella. MRL 77 a §:n I momentin 
mukaan ”rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan myöntää, jos oi-
keusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan 
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena”. 

Sen lisäksi mitä yleiskaavasta muutoin on säädetty, on MRL 77 b §:ssä luetel-
tu erityisiä sisältövaatimuksia. Yleiskaavassa on huolehdittava siitä että: 

• kaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä 
alueella, 

• suunniteltu voimalarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maise-
maan ja ympäristöön, 

• tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

Mikäli tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiassa yksi-
tyisen edun vaatimuksesta, voi kunta periä kokonaan tai osittain yleiskaavan 
laatimiskustannukset (MRL 77 c §). 

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaisista yleiskaavassa huomioon otet-
tavista asioista tämän kaavan laadinnan lähtökohtina ovat: 

• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys  
• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 

• ympäristöhaittojen vähentäminen 
• rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Tavoitteiden lähtökohtina ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä 
maakunnalliset, seudulliset ja kuntien kehittämistarpeet. 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista 
30.11.2000 ja niiden tarkistamisesta 13.11.2008. Tavoitteissa esitetään alu-
eidenkäytön suunnittelua koskevien periaatteellisten linjauksien lisäksi myös 
velvoitteita.  

Elinympäristön laadun kannalta pidetään tärkeänä alueidenkäytön suunnitte-
lussa, että alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutu-
vien energialähteiden käyttöedellytyksiä. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto tavoitteista todetaan: Alueidenkäy-
tössä edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan 
yksiköihin. 

Yhteys ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytön suunnittelussa on 
otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö 
ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat 
luontoja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman erityispiirteet. 
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4.2 Paikalliset tavoitteet  

Paikalliset tavoitteet ovat: 

• edistetään tuulivoimaenergian tuotantoa 
• edistetään energia-asioiden ohella mm. ympäristöarvojen vaalimista 
• kehitetään maankäyttöä siten, että rakentamisen ja toiminnan aikaiset 

negatiiviset vaikutukset jäävät vähäisiksi 
• sopeutetaan uudet rakentamisen toimenpiteet maisemaan 

4.3 Maakuntakaava 

Varsinais-Suomen maakuntakaavoja on laadittu seutukunnittain etenevinä 
kokonaiskaavoina. Loimaan seudun, Turunmaan, Vakka-Suomen ja Turun 
seudun kehyskuntien maakuntakaavojen myötä valmistuu Varsinais-Suomen 
maakuntakaavoituksen ensimmäinen kierros. Loimaan seudun, Turunmaan, 
Vakka-Suomen sekä Turun seudun kehyskuntien osalta maakuntakaavatyö 
käynnistyi maakuntavaltuuston 2.6.2003 tekemällä päätöksellä. Maakunta-
kaava korvaa aiemmin vahvistetut seutukaavat. Maakuntahallitus päätti 
18.10.2010 esittää maakuntakaavaehdotuksen maakuntavaltuuston hyväk-
syttäväksi ja toimittaa valtuuston päätöksen ympäristöministeriöön vahvistet-
tavaksi.  

Maakuntakaavaehdotuksessa hankealue on merkitty maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi (M). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalous-
käyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää myös jokamiehenoikeu-
den mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueita voidaan käyttää harkitusti 
myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen. Alueella on voi-
massa suunnittelumääräys ”Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laa-
jennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasial-

lista käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta, sekä maisema- ja ympä-

ristönäkökohdat huomioon ottaen mm. uutta pysyvää asumista ja, erityislain-

säädännön ohjaamana, myös muita toimintoja.” 

Maakuntakaavaehdotuksessa hankealuetta halkoo rautatien oikaisuvaraus. 
Hankealueen koillisreunassa kulkee suunniteltu vesijohto (V) ja itäkulmassa 
suurjännitelinja (Z). Hankealueen koillisreuna kulkee entisellä Miilunpohjan 
pohjavesialueella tai entisen pohjavesialueen reunan tuntumassa. Hankealu-
eelle sijoittuu useita muinaisjäännöksiä (sm). 
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Kuva 6: Ote Varsinais-Suomen 13.12.2010 päivätystä maakuntakaavaehdo-

tuksesta hankealueen kohdalla (Lounaispaikka 2012). 

Maakuntavaltuusto on 13.6.2011 päättänyt tuulivoima-alueet osoittavan vai-
hemaakuntakaavatyön aloittamisesta. Tämän jälkeen tuulivoimakaavan käyn-
nistämistä ja siitä laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on käsitelty 
maakuntahallituksessa ja maankäyttöjaostossa 29.8.2011. Vaihemaakunta-
kaava on kuulutettu vireille 17.9.2011. Vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 
tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet Varsinais-Suomessa.  

 

4.4 Yleiskaava ja asemakaava 

Hankealue ei sijaitse asemakaava-alueella, mutta sen lounaisosat ulottuvat 
Pyhärannan rantayleiskaavan alueelle. Hankealueella olevat yleiskaava-alueen 
osat on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja maatalous-
alueeksi (MT). Yleiskaava-alueelle ei ole suunniteltu sijoitettavaksi tuulivoima-
laa. 
Hankkeen toteuttaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Kaavoitus tehdään 
samanaikaisesti hankkeen YVA-menettelyn kanssa. Kaavan laatijana toimii 
FCG Finnish Consulting Group Oy.  
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Kuva 7: Tuulivoimapuistoalueen lounaisosat ulottuvat Pyhärannan yleiskaavan 

alueelle (Lounaispaikka 2012). 

 
 

4.5 Lähiseudun muut tuulivoimahankkeet 

4.5.1 Lähiseudun toiminnassa olevat tuulivoimapuistot 

Noin kahdenkymmenen kilometrin säteellä hankealueesta on vain yksi käytös-
sä oleva tuulivoimapuisto. Propel Voima Oy:llä on käytössä oleva tuulivoima-
puisto Uudessakaupungissa, Hangonsaaressa. Tuulivoimapuisto käsittää kaksi 
1,3 MW:n tehoista tuulivoimalaa, jotka ovat valmistuneet vuonna 1999. Etäi-
syyttä Kakonjärven alueen tuulivoimapuistoon on noin 17,5 kilometriä. 

4.5.2 Lähiseudun suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot 

Suomen tuulivoimayhdistys ry:n (2012) mukaan noin kahdenkymmenen ki-
lometrin säteellä hankealueesta on suunniteltu viittä tuulivoimahanketta. 

Uudessakaupungissa Hangonsaaren kaupunkiin yhdistävälle tie- ja rautatie-
penkereelle on suunniteltu sijoitettavaksi tuulivoimaloita. Alustavien suunni-
telmien mukaan penkereelle tulisi viisi 3 MW tuulivoimalaa ja entisen telakan 
alueelle lisäksi muutama tuulivoimala. Alueesta on ollut kiinnostunut useam-
pikin energiayhtiö. Etäisyyttä Kakonjärven alueen tuulivoimapuistoon tulisi 
noin 15,5 kilometriä. 

Propel Voima Oy suunnittelee kymmenen laitoksen tuulivoimapuistoa Uuden-
kaupungin Iso-Haidukselle. Etäisyyttä Kakonjärven alueen tuulivoimapuistoon 
tulisi noin 20 kilometriä. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 30 
MW ja tuulivoimalat olisivat kooltaan noin 3 MW. Hankkeen suunnittelu on al-
kuvaiheessa. 
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Lapinjoen Sähkö Oy suunnittelee kahden laitoksen tuulivoimapuistoa Rauman 
keskustan lounaispuolelle, Maanpään alueelle. Etäisyyttä Kakonjärven alueen 
tuulivoimapuistoon tulisi noin 17 kilometriä. Tuulivoimapuiston kokonaiskapa-
siteetti olisi noin 2-6 MW ja tuulivoimalat olisivat kooltaan 1-3 MW. Hankkeen 
suunnittelu on alkuvaiheessa. 

VentusVis Oy suunnittelee neljää tuulivoimalaa Rauman keskustaan, Lonsin 
kaupunginosan alueelle. Etäisyyttä Kakonjärven alueen tuulivoimapuistoon tu-
lisi noin 18 kilometriä. Tuulivoimahankkeen kokonaiskapasiteetti olisi noin 8 
MW ja tuulivoimalat olisivat kooltaan 2 MW. Hankkeelle haetaan rakennuslu-
paa. 

Rauman Energia Oy suunnittelee 6-12 laitoksen tuulivoimapuistoa Rauman 
kaupunkiin, Äyhön kaupunginosan alueelle. 20 kaksikymmentä kilometriä. 
Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 18–36 MW. Hankkeen suun-
nittelu on alkuvaiheessa. 

4.5.3 Lähiseudun muut hankkeet 

Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa Olkiluoto 4 (OL4-
ydinvoimalaitosyksikkö) hankkeen edellyttämien verkkovahvistusten 400 kV 
ja 110 kV voimajohdot Olkiluodon (Eurajoki) – Rauman, Rauman – Ulvilan, 
Rauman – Forssan sekä Rauman – Liedon välille. Suunniteltu pääjohtoreitti 
Rauma-Lieto kulkisi Laitilan kaupungin alueella noin kymmenen kilometriä 
Kakonjärven tuulivoimapuistoalueen itäpuolella. Varsinais-Suomen ELY-
keskus on antanut hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta lau-
sunnon maaliskuussa 2012. 

Satavakka Oy suunnittelee 110 kV voimajohdon rakentamista Pyhärannan 
kirkonkylältä idän suuntaan. Suunnitellun linjauksen mahdollinen toteutumi-
nen otetaan huomioon suunniteltaessa Kakonjärven alueen tuulivoimapuiston 
liittymistä runkojohtoon.  
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5 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

5.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia 
ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla ole-
va kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: 

Maanomistajat Kiinteistönomistajat 

Asukkaat 

Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa 

Yhteisöt Elinkeinoelämän yhdistykset 

Energiayhtiöt: 

Suomen Hyötytuuli Oy 

Porin Energia 

Kylätoimikunnat 

Luonnonsuojeluyhdistykset: 

WWF:n merikotkatyöryhmä 

Metsänhoitoyhdistykset 

Museo- ja kotiseutuyhdistykset 

Metsästysseurat 

MTK Varsinais-Suomi 

Riistanhoitoyhdistykset 

Muut mahdolliset yhteisöt 

Viranomaiset Laitilan kaupungin hallintokunnat 

Pyhärannan kunnan hallintokunnat 

Ilmailulaitos 

Pelastuslaitos 

Museovirasto 

Maaseutukeskus 

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

Varsinais-Suomen liitto 

Maakuntamuseo 

Metsäkeskus 

Puolustusvoimat 

Liikennevirasto Trafi 

Muut viranomaiset 

 

 

5.2 Osallistuminen ja tiedottaminen 

Tuulivoimahankkeen suunnittelu- ja selvitystyön aikana järjestetään yleisöti-
laisuuksia, suunnitelmien nähtävilläpitoja, kuulemisia ja viranomaisneuvotte-
luja. Näissä tilaisuuksissa osalliset, sidosryhmät ja kansalaiset saavat yksi-
tyiskohtaista tietoa hankkeista ja voivat ottaa kantaa suunnitelmiin. 
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Kakonjärven osayleiskaavan valmistelusta, kaavan nähtävillä pitämisestä ja 
tiedotustilaisuuksista saa tietoja Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan tie-
dotteista. Tiedotteet julkaistaan paikallislehdissä, kaupungin ja kunnan viralli-
sella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 

5.3 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisneuvottelu järjestetään kaavaa valmisteltaessa kesällä 2012. Toi-
nen viranomaisneuvottelu pidetään ennen kaavaehdotuksen nähtäville aset-
tamista suunnitellun aikataulun mukaan keväällä 2013. Osayleiskaavan vaiku-
tuksia arvioidaan yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa 
kysymykset koskevat. 

 

 

6 Laadittavat selvitykset ja kaavan vaikutukset 

Hankkeen YVA-menettelyssä laadittavat selvitykset: 

 
- Luontoinventointi 

- Maisema-analyysi 

- Melu- ja varjonmuodostus –mallinnus 

- Asukaskysely 

YVA-menettelyssä tarkastellaan tuulivoimalaitosten osalta kolmea vaihtoeh-
toa, joissa vaihtelee tuulivoimalaitosten lukumäärä ja sijainti. 

 

6.1 Kaavan vaikutukset 

Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tie-
toa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunni-
telman laatua. Pyhärannan tuulivoimapuiston hanke on merkitykseltään YVA-
lain 4 §:n 2 momentin mukainen. Se todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja 
laajuudeltaan laissa tarkoitettuja merkittäviä ympäristövaikutuksia. Nämä 
vaikutukset ovat luonteeltaan sekä pysyviä että väliaikaisia. Hankkeella saat-
taa olla merkittäviä vaikutuksia maisemakuvaan, suojelualueisiin, linnustoon, 
maatalouden harjoittamiseen sekä virkistyskäyttöön, jotka selvitetään ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä. 

Kakonjärven osayleiskaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, 
joita suunnittelun yhteydessä selvitetään, ovat vaikutukset: 

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
• yhdyskunta- ja energiatalouteen  
• liikenteeseen 
• ympäristökuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympä-

ristöön. 
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Meneillään olevassa YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen ympäristövaiku-
tuksia, osayleiskaavan vaikutusarviointi perustuu YVA:ssa laadittuihin selvi-
tyksiin ja vaikutusarviointeihin. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavanlaiset 
vaikutukset: 

• Vaikutukset luontokohteisiin ja lajistoon 

Hankkeen linnustovaikutusten arviointia varten hankealueen linnuston nykyti-
la selvitetään olemassa olevan tiedon sekä maastossa tehtävien linnustoselvi-
tysten perusteella. Pesimälinnustoa selvitetään hankealueella linja-, piste- ja 
kartoituslaskentamenetelmillä (Koskimies & Väisänen 1988), joilla saadaan 
yleiskuva alueella esiintyvistä lintulajeista sekä eri lajien runsaussuhteista. 
Linnuston kevätmuuttoreittejä tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä selvite-
tään keväällä 2012 ja syysmuuttoreittejä syksyllä 2012. Havainnointia suori-
tetaan muun muassa piekanan, muiden petolintujen, joutsenten, kurjen ja 
hanhien muutonhuipun aikaan keväällä huhtikuun ja toukokuun aikana sekä 
syksyllä syyskuun ja lokakuun aikana. Muuttoa havainnoidaan hankealueella 
yhdestä pisteestä, josta on hyvä näkyväisyys eri puolille hankealuetta. Muu-
tonseurannassa tehdyistä havainnoista kirjataan muistiin mm. laji, yksilömää-
rä, lentokorkeus sekä lintujen ohituspuoli- ja etäisyys. Seurantaa suoritetaan 
yhteensä noin viikon ajan sekä keväällä että syksyllä. 
 
Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä kerätään muun muassa Ympäristöhal-
linnon eliölajit -tietojärjestelmästä sekä haastattelemalla paikallisten luonto- 
ja ympäristöjärjestöjen sekä metsästysseurojen edustajia. Alueilla esiintyvää 
eläimistöä havainnoidaan kevään ja kesän 2012 aikana tehtävien linnusto-, 
lepakko- ja kasvillisuusinventointien maastokäyntien yhteydessä. Liito-oravan 
esiintymistä hankealueella kartoitetaan luontotyyppi- ja linnustoinventointien 
yhteydessä touko-kesäkuussa 2012. Lepakoiden esiintymistä hankealueella 
kartoitetaan maastokaudella 2012. 
 
Lähtötietoja hankealueen kasvillisuudesta kerätään mm. Ympäristöhallinnon 
eliölajit –tietojärjestelmästä sekä tarkastelemalla hankealueen topografiaa ja 
muita ominaisuuksia peruskarttojen sekä ilmakuvien avulla. Hankealueella 
suoritetaan kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi kesällä 2012. 
 
Hankealueen läheisyydessä (alle kymmenen kilometriä) sijaitsee muutamia 
luonto- ja lintudirektiivin perusteella Natura 2000-suojelualueverkostoon lii-
tettyjä kohteita sekä yksityisiä luonnonsuojelualueita. Arviointityössä tarkas-
tellaan tuulivoimapuistohankkeen vaikutuksia hankkeen välittömässä vaiku-
tuspiirissä oleviin Natura 2000-alueisiin. 
 
 
• Liikenne 

Tuulivoimaloiden ja niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aihe-
uttamat kuljetukset sekä erikoiskuljetukset arvioidaan tuulivoimaloiden mää-
rän ja tyypin perusteella. Yksityisteiden rakentamiseen tarvittavien kuljetus-
ten määrä arvioidaan teiden pituuden perusteella. Käytönaikainen liikenne ar-
vioidaan tuulivoimapuistojen ja voimajohdon ylläpitoon ja huoltoon tarvittavi-
en vuosittaisten huoltokäyntien määrän perusteella. 

• Maankäyttö ja rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön osalta selvitetään olemassa olevat alu-
een oikeusvaikutteiset kaavat sekä huomioidaan aluetta koskevat valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet.  
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Vaikutuksia maankäyttöön arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimapuiston ja 
voimajohdon rakentamisesta aiheutuvia rajoituksia maankäytölle tuulivoima-
puiston ja voimajohtoreitin rakennusalueilla sekä niiden lähiympäristössä. Eri-
tyistä painoarvoa annetaan alueen pääasiallisille maankäyttömuodoille kuten 
maa- ja metsätaloudelle sekä virkistyskäytölle. Vaikutuksen merkittävyyden 
arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, missä määrin hankealueelle kohdis-
tuviin maankäyttömuotoihin on käytettävissä alueita seudullisesti. Maankäyt-
töön kohdistuvien vaikutusten lisäksi arviointityössä tarkastellaan tuulivoima-
puistojen ja voimajohtojen soveltuvuutta seudun infrastruktuuriin, kuten tie-
verkostoon sekä yhdyskuntarakenteeseen. 

• Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tar-
kastellaan tuulivoimalaitoksista aiheutuvia visuaalisia vaikutuksia. Arvioinnissa 
tarkastellaan vaikutuksia valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti 
arvokkaisiin maisema-alueisiin. Hankkeen maisemavaikutuksia selvitetään 
tutkimalla maiseman sietokykyä maisema-analyysin perusteella. Maisema-
analyysissä otetaan huomioon maisemakuvan kannalta merkittävimmät nä-
kymäsuunnat ja -alueet, maiseman suuntautuneisuus, maisematilat, maise-
man solmukohdat, kulttuurihistorialliset ympäristöt sekä maisemakuvaltaan 
herkimmät alueet. 

Analyysiin kartoitetaan myös hankealueen maisemallisesti arvokkaat alueet 
sekä olemassa olevat maisemavauriot. Arviointityössä voidaan esittää ensisi-
jaisesti ja toissijaisesti tarkasteltavia vyöhykkeitä, jotka voivat määräytyä 
esimerkiksi näkyvyyden tai ympäristön arvojen mukaan. 

Arviointityön pohjaksi laaditaan koko alueen kattava näkymäanalyysi, jossa 
mallinnetaan ne alueet, joille tuulivoimalat mahdollisesti näkyvät. Analyysin 
lähtöaineistona käytetään voimaloiden sijoittelua ja maksimikorkeutta, perus-
kartan korkokäyriä ja maankäyttömuotoja. Puuston esiintyminen arvioidaan 
Corine-datan perusteella. Puuston korkeuden oletetaan olevan kaikkialla kak-
sikymmentä metriä. Analyysissä mallinnetaan pisteet, joihin yksittäiset voi-
malat näkyvät ja tuloksena saatava karttakuva kertoo, montako voimalaa ku-
hunkin pisteeseen näkyy. 

• Muinaismuistot ja kulttuuriperintö 

Hankealueen tunnetut muinaismuistojen tiedot selvitetään olemassa olevista 
lähteistä kuten Museoviraston tietokannoista sekä alueelle laadituista tai laa-
dittavista selvityksistä. Selvityksessä kuvataan muinaisjäännösten nykytila 
sekä alueen muinaisjäännöskannan erityispiirteet. Mahdolliset lähialueen ar-
vokkaat muinaisjäännökset esitetään kirjallisesti. Vaikutusten arvioinnissa 
selvitetään eri toteutusvaihtoehtojen sijoittuminen suhteessa muinaismuistoi-
hin sekä pohditaan mahdollisuuksia estää tai vähentää mahdollisesti syntyviä 
haitallisia vaikutuksia. Hankealueella suoritetaan arkeologinen inventointi.  
 
 
• Melu  

Tuulivoimapuiston rakentamisenaikainen melu arvioidaan sanallisena asian-
tuntija-arviona. Lapojen pyörimisestä aiheutuvat, toiminnan aikaiset meluvai-
kutukset arvioidaan asiantuntija-arviona mallinnuksen pohjalta. Mallinnus 
tehdään käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä WindPro 2.7-
laskentaohjelmaa. Melun leviämismallinnus tehdään kansainvälisen ISO 9613-
2 standardin mukaisesti.  
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• Valo- ja varjostusvaikutukset 

Varjostusvaikutukset mallinnetaan WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla 
tuulivoimapuiston YVA-selostusvaiheen alussa voimassa olevan layout-
suunnitelman voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Varjostusmallinnuk-
sista laaditaan todellinen tilanne (real case) -laskenta. Todellinen tilanne -
laskenta ottaa huomioon paikallisen säätilanteen sekä tuulivoimaloiden todel-
lisen liikkumisen. Laskentamalli ei huomioi alueen peitteisyyttä. Varjostuksen 
todelliset vaikutukset arvioidaan mallinnustulosten pohjalta asiantuntija-
arviona. 
 
• Maa- ja kallioperä sekä pohja- ja pintavedet 

Tuulivoimaloiden vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioi-
daan asiantuntija-arviona olemassa olevaan aineistoon perustuen. Työssä sel-
vitetään hankealueen maa- ja kallioperän olosuhteet sekä vaikutusalueen luo-
kitellut pohjavesialueet. Arvioinnissa otetaan kantaa hankkeen vaikutuksiin 
alueen pohjaveden sekä maa- ja kallioperän hyödynnettävyydelle. Vaikutuksia 
arvioidaan niin rakentamisen kuin käytön sekä käytöstä poiston aikana. Läh-
tötietoina toimivat GTK:n, kunnan, alueellisen ympäristökeskuksen sekä kon-
sultin käytössä olevat julkiset tiedot. 
 
Tuulivoimapuiston vaikutuksia pintavesiin arvioidaan asiantuntija-arviona 
karttamateriaalin ja ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmästä (OIVA) 
saatavien tietojen perusteella. Suunnittelualueen pintavesiä tarkastellaan 
myös alueella tehtävän luontoselvityksen yhteydessä. 
 
• Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

Hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen arvioi-
daan asiantuntija-arviointina olemassa oleviin lähtötietoihin ja arviointiproses-
sin aikana kerättyihin tietoihin perustuen. Arvioinnin lähtötietoina käytetään 
tietoja alueen asutuksesta ja vapaa-ajan rakennuksista sekä muiden vaiku-
tusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. 

Asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia suunnittelualueen ympäristöstä selvite-
tään Finnish Consulting Group Oy:n ja Aalto-yliopiston yhteistyössä kehittä-
mällä PehmoGIS-ohjelmalla. PehmoGIS-ohjelman avulla YVA-hankkeen suun-
nittelualueen asukkaat voivat merkitä suoraan internet-pohjaiselle karttapoh-
jalle ympäristövaikutusten kannalta olennaista paikallistietoa suunnittelualu-
een olosuhteista. PehmoGIS-ohjelman kautta annettava tieto voi liittyä joko 
tiettyyn paikkaan tai yleisesti hankkeeseen. Asukkaiden osallistuminen hank-
keeseen PehmoGIS-ohjelman kautta auttaa hankkeesta vastaavaa ymmärtä-
mään paremmin paikallista ympäristöä ja sitä kautta minimoimaan hankkeen 
mahdollisia negatiivisia ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia.  

• Elinkeinot 

Vaikutuksia elinkeinoihin arvioidaan hankealueelle ja voimajohtoalueelle koh-
distuvien vaikutuksien osalta. Hankealueen osalta tarkastellaan, miten tuuli-
voimapuisto vaikuttaa hankealueen muiden elinkeinojen, eli pääasiassa maa- 
ja metsätalouden harjoittamiseen.  
 
• Luonnonvarojen hyödyntäminen 

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan osana ih-
misiin kohdistuvien vaikutusten arviointia, sillä merkittävimmät alueen hyö-
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dynnettävät luonnonvarat muodostavat pohjan alueen virkistyskäytölle (mar-
jastus, sienestys ja metsästys). 
Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä hankealueella liikkumista eikä virkis-
tyskäyttöä. Virkistyskäyttö voi kohdistua sekä alueella oleville teille ja poluille 
että myös metsämaastoon. Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa alueen 
metsäistä ympäristöä ja voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan kokea virkis-
tyskäyttöä häiritsevänä.  
 
• Turvallisuus 

Tuulivoimalaitosten roottoreiden siivet voivat talvisin pysähdyksissä ollessaan 
kerätä jonkin verran lunta ja jäätä. Lumen ja jään irtoaminen siivistä voi ai-
heuttaa vaaratilanteita lähistöllä liikkuville, minkä vuoksi tuulivoimalaitosten 
lähialue voi olla tarpeellista aidata. Myös teiden käyttöä saatetaan ajoittain 
joutua rajoittamaan tuulivoimalaitoksista putoavien jäiden aiheuttaman riskin 
vuoksi. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa vaaraa eläimille, kuten muutto- ja pe-
simälinnustolle. 
 
Vaikutukset turvallisuuteen voivat liittyä myös liikenneturvallisuuteen teillä tai 
ilmailuturvallisuuteen. Voimajohdot voivat aiheuttaa vaaraa työskenneltäessä 
työkoneilla metsässä ja pelloilla.  

• Ilmailu 

Koska tuulivoimalat ovat kookkaita, voi niillä olla maaliikenteen ohella myös 
vaikutuksia lentoliikenteen turvallisuuteen. Arviointityössä selvitetään hank-
keen vaikutuksia Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeistuksen perusteel-
la. 

• Tutkien toiminta ja viestintäyhteydet 

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset 
tutka- ja viestintäyhteyksiin (esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, radio- 
ja televisiovastaanottimet sekä matkapuhelinyhteydet). Vaikutukset viestin-
täyhteyksiin ovat suhteellisen harvinaisia.  

 

• Ilmasto ja ilman laatu 

Arvioitaessa tuulivoimapuiston eri toteutusvaihtoehtojen vaikutusta ilmanlaa-
tuun ja ilmastoon lasketaan, kuinka paljon vastaavan sähkön tuotanto aiheut-
taisi päästöjä jollakin muulla tuotantomuodolla. Ilmastovaikutukset määrite-
tään vuosittaisina hiilidioksidipäästöinä, jotka jäävät toteutumatta tuulivoima-
puistohankkeen toteutuessa. 

• Vaikutukset toiminnan jälkeen 

Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan oletta-
en, että hankealueella olevat tuulivoimalaitosten rakenteet puretaan ja perus-
tukset ja kaapelit jätetään maahan. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset 
ovat tuulivoimaloiden purkamisen kannalta samankaltaisia kuin rakentamis-
vaiheen vaikutukset. Toiminnasta aiheutuu tällöin melua sekä liikennettä. Vai-
kutukset arvioidaan purkamisen vaatimien työvaiheiden ja niistä aiheutuvien 
häiriöiden perusteella, lähialueiden herkät kohteet huomioiden. Arvioinnissa 
otetaan lisäksi kantaa muun muassa luonnon palautumiskykyyn ja alueen 
maankäyttömahdollisuuksiin hankkeen toiminnan päätyttyä. 
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• Yhteisvaikutusten arviointi 

Hankkeen yhteisvaikutuksia arvioidaan ottaen huomioon sekä alueella nykyti-
lassa olevat että suunnitteilla olevat hankkeet siinä laajuudessa, kun hank-
keilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksia tarkastellaan 
pääasiallisesti linnuston sekä maisema- ja meluvaikutusten osalta. 

 

 

7 Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet, sekä tavoiteaikataulu 

 

Tavoiteaikataulu 
Kaavatyön vaihe 

Vuorovaikutus 

Kesä 2012 

Kaavan vireilletulo 

Vireilletulokuulutus (MRL 63 §), osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma nähtävillä. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 64 §, 
MRA 18 §). 

Syksy 2012-kevät 
2013 

Luonnosvaihe 

Tavoitteet ja luonnosten valmistelu 

Kuulutus luonnosten nähtävilläolosta, luonnokset näh-
tävillä 30 vrk. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 30 §), osallisil-
la mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide. 

Lausuntopyynnöt viranomaisille. 

Kevät-kesä 2013 

Ehdotusvaihe 

Ehdotusten valmistelu  

3. viranomaisneuvottelu 

Kuulutus ehdotusten virallisesta nähtävilläolosta (30 
vrk). 

Ehdotusvaiheen kuuleminen (MRL 65 §, MRA 19 §), 
osallisilla mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 
Muistutus on toimitettava kaupungin- tai kunnanhalli-
tukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. 

Lausuntopyyntö viranomaisille (MRA 20 §). 

Syksy 2013 

Kaavan hyväksy-
minen 

kaupungin- ja kunnanhallitus esittää osayleiskaavojen 
hyväksymistä kaupungin- ja kunnanvaltuustolle. 

Kaupungin- ja kunnanvaltuusto hyväksyvät 
osayleiskaavat, päätökset tiedoksi viranomaisille. 

 Valitusajan umpeuduttua yleiskaavat saavat lainvoi-
man kuulutuksella . 
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Tavoitteena on toteuttaa osayleiskaavaprosessi rinnan YVA-menettelyn kans-
sa. Osayleiskaavoituksiin tarvittavat selvitykset laaditaan pääasiallisesti YVA-
menettelyn kautta ja laaditaan lähtökohtaisesti palvelemaan myös osayleis-
kaavoja. Koska kaava laaditaan nojautuen YVA-menettelyssä tuotettuun ai-
neistoon, tulee kaavaprosessin osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistu-
maan hieman YVA-ohjelman valmistumisen jälkeen, kaavaluonnos YVA-
selostuksen jälkeen ja kaavaehdotus YVA-selostuksesta saadun yhteysviran-
omaisen lausunnon jälkeen (kuva 8). 

Kaavaluonnoksista ja YVA-ohjelmasta ja – selostuksesta tiedottaminen ja ylei-
sötilaisuudet pyritään yhdistämään. Hankkeesta koskevissa avoimissa tilai-
suuksissa tiedotetaan sekä hankkeen YVA-menettelyn, että osayleiskaavapro-
sessin etenemisestä. Osayleiskaavoitus on yhteen sovittamisesta huolimatta 
itsenäinen prosessi, jota säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. YVA-menettely ja kaavoitus yhdistetään muun muassa lähtötietojen 

tuottamisessa sekä vuoropuheluissa. 

 

Hankkeen YVA-ohjelman laadinta on käynnistynyt maaliskuussa 2012 ja YVA-
ohjelma toimitetaan yhteysviranomaiselle elokuussa 2012. Tavoitteena on et-
tä YVA-selostus luovutetaan yhteysviranomaiselle huhtikuussa 2013. 
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8 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 64 §) nojalla oikeus esittää 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle (Lemminkäisenkatu 14-18 B, PL 523, 
20520 Turku, faksi: (02) 230 0009 , puh. 020 636 0060) neuvottelun käymis-
tä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Esitys tulee tehdä kir-
jallisesti viimeistään ennen osayleiskaavaehdotuksen asettamista julkisesti 
nähtäville. 
 

 

9 Yhteystiedot 

Osayleiskaavan valmistelusta saa lisätietoja internet-sivuilta www.laitila.fi ja 
Laitilan kaupungilta: 

Tapani Kokemäki, tekninen johtaja 
puh: 0500-596127  
Sähköposti: tapani.kokemaki@laitila.fi   
Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila 
  

Pyhärannan osayleiskaavan valmistelusta saa lisätietoja internet-sivuilta 
www.pyharanta.fi ja Pyhärannan kunnalta: 

Pauliina Sarilo, kunnanjohtaja Olli Lahtonen, rakennustarkastaja 
puh. 044 738 3413  puh. 044 738 3417 
sähköpostit:  
pauliina.sarilo@pyharanta.fi  olli.lahtonen@pyharanta.fi  
 
Osoite: Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta 
 
 

sekä kaavan laatijalta: 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Anne Koskela, rak. arkkitehti 
puh: 040 715 9814 
sähköposti: anne.koskela@fcg.fi 


