
 

 

1 

Viite: 82142738, 82142750 

 
 

    
 

HUMPPILAN KUNTA 
URJALAN KUNTA 
 
 

Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava 
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31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014  
 

 

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 vireilletulosta 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. 

 

 
Kuva 1. Sovitekuva Tourunkulmantieltä hankealueen suuntaan. Etäisyys lähimpään voimalaan on noin 1,7 km. 
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1. Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne 

Humppila-Urjalan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Humppilan ja Urjalan kuntien alueel-
la kuntien välisen rajan molemmin puolin. Suunnittelualueelle laaditaan erilliset osayleiskaavat Humppi-
lan ja Urjalan kunnille. Alue sijoittuu Humppilan taajamasta n. kaksi km pohjoiseen ja Urjalan Laukeelan 
kirkonkylästä reilu 10 km lounaaseen. Kaava-alueen koko Humppilassa on noin 20 km² ja Urjalassa noin 
10 km².  

 
Kuva 2. Humppilan ja Urjalan tuulivoimalayleiskaavoitettavien alueiden rajaukset kaavaehdotuksien mukaisena sekä 

suunnittelut voimaloiden paikat ja tieyhteydet 

 

Kaavojen vireilletulon jälkeen suunnittelualue on pienentynyt Tourunkulmantien pohjoispuolelta, jolloin 
Urjalan kunnan puolella osayleiskaavoitettava alue on myös pienentynyt. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon 
jälkeen ehdotusvaiheeseen edettäessä Urjalan kaava-alueen rajausta pienennettiin vielä alueen koillis-
kulmasta, Leikkikankaan alueella. 

Suunnitellun tuulipuiston alue on pääosin rakentamatonta talouskäytössä olevaa metsä- ja peltoaluetta. 
Maasto on korkeudeltaan vaihtelevaa, hakattua metsäaluetta, jonka alimmilla kohdilla esiintyy suoalueita. 
Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavoitettavilla alueilla on yhteensä noin 37 kpl vakituisia asunto-
ja ja 43 kpl loma-asuntoja. Humppilassa vakituisia asuntoja on 33 kpl ja loma-asuntoja 40 kpl. Urjalassa 
vakituisia asuntoja on 4 kpl ja loma-asuntoja 3kpl. 

Alueen sisäinen nykyinen liikenneverkko muodostuu pienistä paikallis- ja metsäteistä. Alue rajautuu val-
tatiehen 9 kaava-alueiden etelä-/kaakkoisrajalla ja Humppilan kaava-alue lisäksi valtatiehen 2 pieneltä 
osalta alueen lounaiskulmassa. 
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Urjala 

Urjalan puolella osayleiskaavoitettavan alueen läheisyydessä alueen pohjoispuolella sijaitsee Tourunkul-
man pieni kylämäinen asutusalue. Kylän asutus sijoittuu pääosin metsäalueille ja niitä halkoviin pienia-
laisten peltojen laidoille Tourunkulmantien molemmin puolin. Suunnittelualueella sijaitsee yksityinen pin-
ta-alaltaan n. 23 ha suuruinen Sammakkolammin luonnonsuojelualue. 

Alueen koillispuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (Museovriasto, 
RKY 2009) Nuutajärven lasitehtaan alue. Nuutajärven lasitehtaan alue sijoittuu lähimmillään reilun 3,5 
km päähän Urjalaan suunnitelluista voimaloista. Lähin maakunnallisesti arvokas maisema-alue on alueen 
koillispuolella, lähimmillään n. kahden kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta sijaitseva 
Urjalan kulttuurimaisema. 

Alueen itäpuolella sijaitsee Natura-verkostoon kuuluva Kaakkosuon-Kivijärven luonnonsuojelualue. 

Alueelta tunnetaan aiempien selvitysten perusteella kaksi muinaisjäännöstä: Mansikkamäki -niminen 
kuppikivi (887010026) sekä mahdollinen muinaisjäännös Peuhkuri -niminen kolmen kiviröykkiön ryhmä 
(100005278). 

Humppila 

Humppilan puolella aluetta reunustaa länsi- ja eteläpuolella peltoalueet. 

Pääosa kaavoitettavasta alueesta on rakentamatonta metsätalousvaltaista aluetta. Kaava-alueella on 
jonkin verran haja-asutusluonteista vakituista ja vapaa-ajan asutusta sekä muutamia maatilojen talous-
keskuksia. Hankealueen lähiympäristö on haja-asutusluonteista maaseudun maa- ja metsätalousaluetta 
kylineen ja viljelymaisemineen. Yleiskaavan vaikutusalueella sijaitsevia kyliä ovat Venäjän ja Murronkul-
man kylät Humppilassa ja Tourunkulman kylä kuntien rajalla. 

Kaava-alue sivuaa maakunnallisesti arvokkaan Venäjän-Myllykylän maisema-alueen rajausta. Maisema-
alueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Venäjän kartanon rakennettu kulttuuriympäristö (Museoviras-
to, RKY 2009). Urjalan kunnassa kaava-alueen koillispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Urjalan-
kylän- Honkolan-Nuutajärven kulttuurimaisema. Valtakunnallisesti arvokas Nuutajärven kartano ja teolli-
suusalue ovat osa ko. kulttuurimaisemaa. 

Alueelta tunnetaan yksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Lapinkalma -
niminen rajamerkki (103010004). 

2. Tavoitteet 

Humppilan ja Urjalan kunnat toimivat kaavoittajina tuulivoimaosayleiskaava-alueella ja vastaavat kaavoi-
tuksen kustannuksista. Kaavojen laatijaksi on valittu Ramboll Finland Oy. 

Kaavat laaditaan erillisinä Humppilan ja Urjalan kunnille kuitenkin siten, että kaavojen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on yhteinen. Kaavaluonnoksen ja valmisteluvaiheen kuuleminen sekä kaava-
ehdotuksen kuuleminen toteutetaan erikseen molempien kuntien kanssa kuitenkin siten, että aineistoissa 
voidaan hyödyntää yhteisiä lähtötietoja. Kaavat rajoittuvat toisiinsa, joten suunnittelussa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntien kesken ja tavoitteena on, että kaavat voisivat edetä samanaikaisesti molemmissa 
kunnissa. 

Tavoitteena on laatia Humppilan ja Urjalan kunnille tuulivoimaosayleiskaavat, jotka mahdollistavat tuuli-
voimaloiden rakentamisen suunnittelualueelle sekä mahdollistaa alueen muiden toimintojen ja maankäy-
tön yhteensovittamisen. Tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden toteuttaminen siten, että rakenta-
misaikaiset ja pitkän aikavälin ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Osayleiskaavat 
laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan 
osayleiskaavojen perusteella. 

Osayleiskaavan pääkäyttötarkoitus tulee olemaan maa- ja metsätalousalue, jossa on osoitettu tuulivoi-
maloiden tarkat sijainnit ja alue niiden tarvitsemiin rakenteisiin. Lisäksi tavoitteena on osoittaa tuulivoi-
maan liittyvät rakentamis- ja huollonaikaiset tiet, sähkölinjat, siirtojohdot, merkittävät luontokohteet 
sekä muinaismuistokohteet. Kaavaan merkitään nykyiset rakennetut ja käyttötarkoituksenmukaiset 
asunnot ja loma-asunnot. Uutta asumista suunnittelualueelle ei ole kaavalla tarkoitus osoittaa. 

Tavoitteena on toteuttaa osayleiskaava-alueelle Humppila-Urjalan tuulivoimapuisto, jonka alueelle on 
suunniteltu 20 kpl yksikköteholtaan 2-3,3 MW:n tuulivoimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden tornien 
korkeus on n. 144 ja lavan pituus n. 64,4 metriä. Voimaloiden koko ja lukumäärä on tarkentunut työn 
edetessä. 
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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 valtakunnalliseen 
verkkoon maakaapeleilla. Tuulipuiston alueelle sijoitetaan sähköasema. 

Lisäksi kaavassa osoitetaan tuulivoimapuiston tarvitsema sähkönsiirtoverkosto. Tuulivoimapuisto liitetään 
valtakunnalliseen sähköverkkoon maakaapeleilla. 

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

Kaavahanke vastaa osaltaan valtioneuvoston energiapoliittisen selonteon tavoitteisiin koskien Suomen 
energiatuotannon linjauksia. Selonteossa tavoitteena on lisätä uusiutuvia energiamuotoja 20 % vuoteen 
2020 mennessä. Suomen valtioneuvoston vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mu-
kaan Suomeen tulee rakentaa 6 TWh edestä tuulivoimaa vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä se tar-
koittaa n. 700 tuulivoimalaitosta lisää. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

Hankkeesta on toteutettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukainen ympä-
ristövaikutusten arviointi (YVA). Tuulivoima-alueiden koko sekä tuulivoimayksiköiden lukumäärä ovat 
tarkentuneet YVA:n yhteydessä. YVA-menettelyn yhteydessä on arvioitu laajasti hankkeen toteuttamisen 
vaikutuksia mm maisemaan, luontoon sekä mm. alueen asukkaisiin (sosiaaliset vaikutukset). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä saadut tulokset ja yhteysviranomaisen lausunto on 
otettu huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja osayleiskaavan laatimisessa. 

YVA-selvityksen ja osayleiskaavan laatiminen on kytketty aikataulullisesti yhteen siten, että ympäristö-
vaikutusten arvioinnista saatavia tietoja ja selvityksiä on voitu hyödyntää osayleiskaavan laadinnassa. 

3. Nykyinen suunnittelutilanne 

3.1 Kanta-Hämeen maakuntakaava (Humppila) 

Humppilan kunnan puolella voimassa olevia maakuntakaavoja ovat Kanta-Hämeen maakuntakaava (vah-
vistettu 28.9.2006) ja Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu 2.4.2014) 

Kanta-Hämeen maakuntakaavassa alueelle on osoitettu kalliokiviaineksen ottoalueita (EOk) ja soran- ja 
hiekanottoalue (EOh) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, arvo-
kas geologinen muodostuma tai maa-aineslain tarkoittama kaunis maisema (MYg). Humppilan kunnan 
puoleisen alueen keskivaiheilla on käytöstä poistettu kaatopaikka ja pohjoisrajalla muinaismuisto. Alueen 
läpi on osoitettu ulkoilureitti, joka jatkuu Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa. 

Osayleiskaavoitettavan alueen eteläpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas maisema-alue, Venäjän-
Myllynkulman kulttuurimaisemat (ma, kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuuri-
historian kannalta tärkeä alue), jonka sisällä sijaitsee lisäksi valtakunnallisesti arvokas Venäjän kartano. 

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeino-
toimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Kaavassa ei käsitellä 
kaikkia maankäytön kysymyksiä vaan se täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa. 
Kanta-Hämeen maakuntakaava on voimassa niiltä osin kuin alueita ei ole muutettu tai kumottu 1. vaihe-
maakuntakaavassa. 1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu mahdollisen tuulivoima-
puiston likimääräinen alue (se-1). 
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Kuva 3. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. Humppilan puoleisen tuulivoimaosayleiskaavan rajaus punaisella. 

 

 
Kuva 4. Ote Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavasta. Humppilan puoleisen tuulivoimaosayleiskaavan rajaus punai-

sella. 
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Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava ja tuulivoimaselvitys 

Hämeen liitossa on käynnistetty maakuntakaavan uudistamisen toinen vaihe. Valmisteltavassa 2. vaihe-
maakuntakaavassa keskitytään erityisesti liikenteen ja luonnonvarojen aihealueisiin. Vaihemaakuntakaa-
vassa tullaan osoittamaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Tavoiteaikataulun mukaan maakunta-
kaavasta valmistellaan luonnos vuoden 2013 aikana ja se on nähtävillä kuluvan vuoden lopulla tai vuoden 
2014 alussa. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäristöministeriö. 

2. vaihemaakuntakaavaan liittyy Hämeen liitossa maakunnallinen tuulivoimaselvitys (Kanta-Hämeen tuu-
livoimaselvitys 2012), jossa tutkittiin tuulivoiman esiselvityksessä (Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen 
tuulivoimaesiselvitys 2010) ja muuten varteenotettaviksi todettuja tuulivoima-alueita. Tuulivoimaselvi-
tyksen lopputuloksena syntyi ehdotus maakuntakaavan merkittävistä tuulivoimatuotantoon soveltuvista 
alueista sekä niiden rajauksista. Humppila-Urjalan alue ei ole mukana tässä erillisessä selvityksessä alu-
eella jo käynnissä olevien yleiskaava- ja YVA-prosessien vuoksi. Mikäli Humppila-Urjalan alue todetaan 
YVA-prosessissa soveltuvaksi tuulivoimatuotannolle, tullaan myös se osoittamaan maakuntakaavassa. 

 

3.2 Pirkanmaan maakuntakaava (Urjala) 

Pirkanmaalla lainvoimaisia maakuntakaavoja ovat Pirkanmaan 1. maakuntakaava (vahvistettu 
29.3.2007) ja Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu 8.1.2013) ja liikennettä ja logistiikkaa 
koskeva Pirkanmaan 2.vaihemaakuntakaava (vahvistettu 25.11.2013). 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alueella on osoitettu arvokasta kallioaluetta (ge2), luonnonsuojelualu-
etta (SL) sekä muinaismuisto (SM 532). Kanta-Hämeen maakuntakaavassa osoitettu ulkoilureitti jatkuu 
alueen läpi myös Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa. Osayleiskaavoitettavan alueen läheisyydessä sijait-
see Kaakkosuon-Kivijärven Natura-alue (nat 072) sekä maakunnallisesti arvokas Urjalan kulttuurimaise-
ma (MAm 018) ja valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Nuutajärven lasitehtaan alue (akv 208). 
Laadittaessa Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa ei maakuntakaavoissa vielä otettu kantaa tuulivoimaan. 

 
Kuva 5. Ote Pirkanmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä (1. maakuntakaava, 1. vaihemaakuntakaava ja 2. vaihe-

maakuntakaava). Urjalan puoleisen tuulivoimaosayleiskaavan rajaus punaisella. 
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Turvetuotantoa koskevassa Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä osayleis-
kaavoitettavalle alueelle. 

Liikennettä ja logistiikka koskevassa Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa osayleiskaava-alueen etelä-
puolella kulkeva valtatie 9 on osoitettu merkittävästi parannettavana tienä. 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja tuulivoimaselvitys 

Pirkanmaan liitossa on vireillä Pirkanmaan toinen maakuntakaava, maakuntakaava 2040, joka käsittelee 
mm. tuulivoimaa. Maakuntakaavan valmistelutyöhön liittyy Voimaa tuulesta Pirkanmaalla – tuulivoi-
maselvitys, joka on valmistunut vuoden 2012 lopussa.   

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla – tuulivoimaselvityksessä selvitettiin tuulivoimatuotannon kannalta poten-
tiaalisimpia alueita maakunnassa.  Humppilan-Urjalan tuulivoima-alue ei ollut mukana selvityksessä, sillä 
tarkastelusta jätettiin pois päällekkäisten selvitysten välttämiseksi ne alueet, joilla on tuulivoimahanke 
vireillä tai jotka ovat selvitysvaiheessa. Alue on kuitenkin todettu alkuvaiheessa potentiaaliseksi tuulivoi-
ma-alueeksi. (Pirkanmaan liitto 2012) 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n selvityksiin liittyy myös mm. valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnit. Inventointiselvitys Pirkanmaan maa-
kunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja niiden rajauksista on valmistunut keväällä 2013. 

3.3 Yleiskaavat 

Kummankaan kaavan suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavoja tai osayleiskaavoja. 

3.4 Asemakaavat 

Humppilan alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. 

Urjalassa osayleiskaavoitettavalla alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Suunnittelualueesta n. 4 
km etäisyydellä pohjoiseen on Valajärven ranta-asemakaava ja Nuutajärven rannalla useita ranta-
asemakaavoja sekä n. 2 km etäisyydellä on Iso- ja Vähä-Mustajärven ranta-asemakaava. 

3.5 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 neljä ensimmäistä koskee suun-
nittelualuetta:  

1. Toimiva aluerakenne 

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. 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." 

3.6 Selvitykset ja suunnitelmat 

Voimamylly Oy on aloittanut tuulivoimapuiston alustavan suunnittelun vuonna 2011 sekä käynnistänyt 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen arviointimenettelyn (YVA-menettelyn), joka 
koskee Humppilan ja Urjalan kunnan alueille sijoittuvaa tuulivoimapuistoa. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut heinäkuussa 2012 ja YVA-ohjelmasta on kuulutettu 
elokuussa 2012. YVA-ohjelman nähtävilläolon (16.8.–28.9.2012) jälkeen YVA-menettely jatkui YVA-
selostuksen laatimisella. YVA-menettely päättyi, kun yhteysviranomainen antoi lausuntonsa ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksesta marraskuussa 2013. 
Tuulivoimapuiston yleissuunnittelua tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleis-
kaavojen suunnittelun kanssa.  YVA-selvitystyön ja osayleiskaavojen laatiminen on kytketty aikataululli-
sesti yhteen siten, että YVA:sta saatavia tietoja ja selvityksiä voidaan hyödyntää osayleiskaavojen laa-
dinnassa. Tarvittaessa selvityksiä täydennetään ja tarkennetaan kaavoituksen yhteydessä. 



 

 

8 

YVA:n yhteydessä selvitettiin ja arvioitiin mm. seuraavaa: 

- maisemarakenteen ja kulttuurimaiseman yleispiirteinen selvitys vaikutusalueelta, vaikutukset 
kaukomaisemaan erityinen huomio kulttuuriympäristöihin 

- tarkennettu maisemakuvan selvitys 

- muinaismuistoselvitys  

- luontoselvitys (lepakko, liito-orava, kasvillisuus) 

- linnustoselvitys 

- melumallinnus 

- varjostusmallinnus 

- Natura-arviointi 

- vaikutukset maankäyttöön 

- liikenteen vaikutukset 

- sosiaalisten vaikutusten arviointi ja asukaskysely 

Yhtenä vaihtoehtona tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnalliseen sähköverkkoon oli uusi rakennetta-
va 110 kV ilmajohto. Voimajohdosta laadittiin erillinen ympäristöselvitys (Humppilan tuulivoimapuiston 
110 kV liityntävoimajohdon ympäristöselvitys, Ramboll 2012). Sähkön siirtolinja todettiin toteutuskelvot-
tomaksi ympäristövaikutusten takia YVA-ohjelmavaiheessa. Tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon 
maakaapeleilla. 

Voimamylly Oy on päättänyt hankealueen supistamisesta (19.12.2012) Tourunkulmantien pohjoispuolei-
selta alueelta. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja loput selvitykset alueelta tullaan tekemään YVA-
ohjelmassa esitetyn suppeamman vaihtoehdon mukaan. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) päättymisen jälkeen on tehty seuraavat selvityksien päivitykset ja 
täydennykset: 

• Videokuvasovitteet, lisävalokuvasovitteet 

• Tuulipuiston virtuaalimallin tarkennus 

• Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen ja vaikutusten arvioinnin täydennys 

• Ekologiset yhteydet ja linnustovaikutusten arvioinnin täydennys 

• Humppilan Kaidansuon oletetun kalasääksenpesän maastotarkistus 2013, Suomen Luontotieto 
Oy, 1/2014 

• Melu- ja varjostusmallin päivitys (Ramboll 6/2014) 

• Melutarkastelu tuulidataan perustuen (Ramboll 6/2014) 

• Humppilan lentoaseman esterajoituspintojen tarkastelu (Ramboll 3/2014) 

3.7 Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat pääosin yksityisomistuksessa. Voimamylly Oy sopii tuulivoimaloiden 
sijoituspaikkoja koskevista vuokrasopimuksista maanomistajien kanssa.  

3.8 Päätökset 

Osayleiskaavojen laatimisista on päätetty Urjalan kunnanhallituksessa 2.4.2012 § 50 ja Urjalan kunnan-
valtuustossa 10.4.2012 § 7 sekä Humppilan kunnanhallituksessa 16.4.2012 § 94. 

Urjalan kunnanhallitus päätti 21.1.2013, että osayleiskaavoitettavaa aluetta supistetaan Tourunkulman-
tien pohjoispuoleisen alueen osalta ja tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelua jatketaan YVA:ssa tutkitun 
vaihtoehdon 1 mukaisesti. Päätöksen perusteena ovat sähköverkon kapasiteettirajoite (80 MW), YVA:n 
selvitystulokset sekä osallisilta ja viranomaisilta saatu palaute. 

Maatuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista ja lupaa maa-alueiden omistajilta. 
Päätökset hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta tekee Voimamylly Oy ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyn ja kaavoitusmenettelyn jälkeen. Rakennuslupapäätökset tuulivoimaloiden osalta tekevät kun-
nalliset rakennuslautakunnat. 
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4. Laadittavat vaihtoehdot 

Alueelle laadittavat vaihtoehdot pohjautuvat ympäristövaikutusten arvioinnista saataviin tietoihin raken-
tamisen ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan eri vaihtoehtoja, joista ver-
tailun jälkeen alueelle parhaiten soveltuva vaihtoehto on pohjana kaavaluonnokselle ja edelleen kaava-
ehdotukselle. 

 

 
Kuva 6. YVA-ohjelmavaiheessa tutkitut vaihtoehdot: Ylempänä vaihtoehto 1 (suppeampi) ja alempana vaihtoehto 2 

(laajempi). Kuvissa on esitetty YVA-ohjelmavaiheessa esillä olleet tuulivoimaloiden paikat ja sinisellä hanke-
alueen rajaukset. 
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkuvaiheessa, YVA-ohjelmavaiheessa tuulivoimapuiston to-
teuttamiseksi tutkittiin ns. laajempaa ja suppeampaa vaihtoehtoa. Suunnittelun edetessä Voimamylly Oy 
on päättänyt supistaa tuulipuiston aluetta. Urjalan kunta on myös päättänyt supistaa osayleiskaavoitetta-
vaa aluetta Tourunkulman kylän ja sen pohjoispuolisten alueiden osalta. 

YVA-ohjelmavaiheessa ollut laajempi vaihtoehto jätetään tutkimatta YVA-selostusvaiheessa. Kaavaluon-
nosvaiheeseen edetään huomioiden ympäristövaikutusten arviointi sekä osallisista ja viranomaisilta osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute. 

 

 
Kuva 7. Yhdistelmä Humppilan ja Urjalan kuntien Humppila-Urjalan tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksista 

(23.5.2013). Kaavaluonnokset laadittiin YVA-selostuksessa esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisena siten, että 
alue Tourunkulmantien varressa rajattiin Urjalan kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavaluonnoksissa Humppilaan 
esitettiin 13 tuulivoimalaa ja Urjalaan 8 tuulivoimalaa. 
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5. Vaikutusten arviointi 

Arvioinnin perustana käytetään samanaikaisesti laadittavaa ympäristövaikutusten arviointia (YVA), joka 
perustuu lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista. Näiden tulosten lisäksi hyödynnetään jo aikaisemmin 
laadittuja selvityksiä, tutkimuksia sekä suunnitelmia.. Tarvittaessa selvityksiä täydennetään kaavapro-
sesseissa.  

Vaikutusten arvioinnin perustana on käytetty samanaikaisesti laadittua ympäristövaikutusten arviointia 
(YVA), joka perustuu lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista. Näiden tulosten lisäksi on hyödynnetty jo 
aikaisemmin laadittuja selvityksiä, tutkimuksia sekä suunnitelmia. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn jälkeen selvityksiä on täydennetty ja niiden myötä myös kaavan vaikutusarviointia täydennetty. 
Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueidenkäyttöä. Vaiku-
tusten arvioinnissa huomioidaan osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet. 

Kaavaa valmisteltaessa arvioidaan hankeen rakentamisen ja tuulivoimapuiston toiminnan vaikutukset: 

Rakennettuun ympäristöön 

 yhdyskuntarakenteeseen 

 taajamakuvaan / kaupunkikuvaan 

 tie- ja vesiliikenteeseen ja liikenneväyliin 

 asumiseen (pysyvä ja loma-asutus) 

 rakennettuun ympäristöön 

 sähköverkkoon 

 tekniseen huoltoon 

 liikenteen järjestämiseen 

 rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaismuistoihin 

o valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Nuutajärven lasitehtaan alue. 

o valtakunnallisesti rakennettu kulttuuriympäristö Venäjän kartano 

 tekniseen huoltoon 

 erityistoimintoihin 

 ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin 

 sosiaaliseen ympäristöön 

Luontoon ja luonnonympäristöön 

 maisemaan 

o maakunnallisesti arvokas Urjalan kulttuurimaisema 

o maakunnallisesti arvokas Venäjän-Myllynkulman kulttuurimaisema 

 luonnonsuojeluun 

 luonnon monimuotoisuuteen 

 eläimistöön, erityisesti linnustoon 

 vesistöön ja veden laatuun 

 ilmastoon ja ilman laatuun 

 luonnonvaroihin 

 ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin 

 Natura-alueisiin (Kaakkosuon-Kivijärven Natura-alue) 

Talouteen 

 työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan 

 kunnallistalouteen 

 energiatalouteen 
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Terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

 ihmisten elinoloihin ja terveyteen 

 liikenneturvallisuuteen 

Eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 

 virkistykseen 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 

 melu, varjostus, välke 

 

5.1 Vaikutusalue 

 
Kuva 8. Tuulivoimapuiston vaikutusalueet. Tuulivoimaosayleiskaavojen rajaukset mustalla. 

 

Tuulivoimapuiston hankealue eli osayleiskaavojen suunnittelualueet sisältävät välittömästi tuulivoima-
alueisiin liittyvät alueet. Lähivaikutusalue on suurimmillaan n. 2 km etäisyydellä suunniteltujen tuulivoi-
maloiden sijaintipaikoista sekä rakennettavasta voimalinjasta. Maisemavaikutusten tarkastelualue ulottuu 
n. 15 km etäisyydelle. Kahden km:n vaikutusalue yltää Urjalan, Humppilan, Forssan ja Punkalaitumen 
kuntien alueille. 15 km:n vaikutusalue yltää edellä mainittujen lisäksi Huittisten, Loimaan, Akaan, Jokiois-
ten, Ypäjän ja Forssan kuntien alueelle. 
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Jokaisella vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalue. Osa vaikutuksista rajoittuu rakennuskohteiden lähei-
syyteen ja osa levittäytyy laajemmalle alueelle. Tästä johtuen tarkastelualueen laajuus riippuu tarkastel-
tavasta ympäristövaikutuksesta. 

Vaikutukset maisemaan: Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset voivat näkyä sekä lähi- että kau-
komaisemassa. Lähimaisemavaikutuksia on tarkasteltu noin kuuden kilometrin etäisyydelle saakka. 
Hankkeen voimakkaimmat maisemavaikutukset kohdistuvat lähimaisemaan ja hankealuetta lähimpänä 
sijaitsevalle asutukselle hankealueella tai hankealueen ympäristössä. Lähimaisema-arvioinnissa huomioi-
daan myös rakentamisaikaiset vaikutukset sekä teiden ja sähköverkon vaikutukset Kaukomaisemavaiku-
tusten tarkastelualue on laaja, se kattaa tuulivoimapuiston ympäristön noin 15 kilometrin säteellä. 

Voimaloiden valon vilkkuminen ja voimaloiden aiheuttama vilkkuva varjostus: Vaikutukset tar-
kastellaan siinä laajuudessa, jolla laskelmat osoittavat hankkeella olevan välkevaikutuksia. 

Luontovaikutukset: Vaikutukset rajataan ensisijaisesti rakennuspaikkoihin ja niiden lähiympäristöön. 
Lisäksi vaikutustarkastelussa otetaan huomioon hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat arvokkaat 
luontokohteet. Alueen linnustoa tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa. Pesimälinnuston lisäksi tar-
kastellaan tiedossa olevia lintujen muuttoreittejä. 

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

Maankäyttö: Yhdyskuntarakennetta tarkastellaan hankealuetta laajempana kokonaisuutena. Virkistys-
käytön kannalta tarkastelu kohdistetaan pääasiassa hankealueeseen. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen: Vaikutuksia tarkastellaan laajemmalla alueella, 
mutta keskeisin huomio kohdistuu noin viiden kilometrin säteelle tuulivoimapuistosta. 

6. Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mie-
lipiteitä ja antaa lausuntoja. 

Humppilan kunnan viranomaiset ovat naapurikuntana osallisina Urjalan kunnan puoleisessa osayleiskaa-
vassa kuten Urjalan kunnan viranomaiset Humppilan puoleisessa osayleiskaavassa. 

Kaavahankkeiden osallisia ovat  

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 

 Humppilan kunta ja sen hallintokunnat 

 Urjalan kunta ja sen hallintokunnat 

 Valkeakosken kaupungin ympäristöpalvelut 

 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

o Ympäristö -vastuualue (Humppila) 

o Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueet (Humppila) 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

o Liikenne -vastuualue (Humppila) 

 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

o Ympäristö, liikenne, elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueet 
(Urjala) 

 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (maisemavaikutusalue) 

 Hämeen liitto (Humppila) 

 Pirkanmaan liitto (Urjala) 

 Satakunnan liitto (maisemavaikutusalue) 

 Varsinais-Suomen liitto (maisemavaikutusalue) 
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 Etelä-Suomen AVI (Humppila) 

 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI (Urjala) 

 Museovirasto 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Pirkanmaan pelastuslaitos 

 Hämeen pelastuslaitos 

 Liikennevirasto 

 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

 Metsähallitus 

 Puolustusvoimat 

o Pääesikunta 

 Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta 

 Tukes 

 Voimamylly Oy, Voimavapriikki Oy 

 Fingrid Oy 

 Elenia Oy 

 Finavia 

 Digita 

 Suomen metsäkeskus 

 Elisa Oy 

 Telia Sonera Finland Oy 

 Valkeakosken Kehitys Oy 

3. Naapurikunnat 

 Akaa 

 Forssa 

 Hämeenlinna 

 Punkalaidun 

 Sastamala 

 Tammela 

 Vesilahti 

 Jokioinen 

 Ypäjä 

 Loimaa 

 Urjala 

 Humppila 

4. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, mm: 

 Lounais-Hämeen lintuharrastajat ry  

 Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 

 Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry 

 Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry 

 Nuutajärven kyläyhdistys, Tourun maa- ja kotitalousseura 

 Tourun kylätoimikunta 
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 Metsästysseurat (Humppilan Repo ry, Metsästysyhdistys Peura ry, Jokiläänin riistanhoi-
toyhdistys ry, Urjalan riistanhoitoyhdistys, Urjalan metsästäjät ry, Seurue Arto Uusitalo, 
Seurue Heikki Mikkola) 

 Metsänhoitoyhdistys (Jokioinen) 

7. Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta sekä kaava-
luonnoksien ja kaavaehdotuksien nähtävilläolosta tiedotetaan molempien kuntien ilmoitustauluilla, paikal-
lislehdissä ja kuntien Internet-sivuilla. 

Kaavan laatimisen yhteydessä järjestetään yleisötilaisuudet osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmis-
tuttua sekä kaavaluonnoksien nähtävillä oloaikana. 

7.1 Kaavoitustyön aloittaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävänä koko suunnittelutyön ajan kuntien ilmoi-
tustauluilla. Osalliset voivat jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamiseen asti. 

Kunta voi 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 järjestettävä kun-
nan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava 
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. 

Yleiskaavojen vireilletulosta on päätetty Urjalan osalta Urjalan kunnanhallituksessa 2.4.2012 ja Urjalan 
kunnanvaltuustossa 10.4.2012, Humppilan osalta Humppilan kunnanhallituksessa 16.4.2012. 

Kaavojen yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.8.2012 alkaen. Yleisötilai-
suus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pidetty 30.8.2012. 

7.2 Kaavaluonnos, valmisteluvaiheen kuuleminen 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kuntien ilmoitustauluille sekä internet-sivuille vähintään 30 päivän 
ajaksi. Tänä aikana osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suulli-
sesti (MRA 30 §). 

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kuntien hallintokunnilta. 

Urjalassa tuulivoimaosayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 24. – 28.6., 22.7. – 12.9.2013. Yleisötilai-
suus kaavaluonnoksesta on pidetty 13.8.2013 Cafe Depontissa 13.8.2013. 

Humppilassa tuulivoimaosayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 20.6. – 12.9.2013. Yleisötilaisuus kaava-
luonnoksesta on pidetty 14.8.2013 Humppilan kunnantalolla. 

7.3 Kaavaehdotus 

Kaavaluonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta osayleiskaavaehdotukseksi, 
joka asetetaan julkisesti nähtäville kuntien ilmoitustauluille ja internet-sivuille 30 päivän ajaksi. Kaavaeh-
dotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä naapurikunnilta. 

Ulkopaikkakunnalla asuvia kaava-alueen ja siihen rajoittuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse.  

Kuntien jäsenet ja osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen (MRA 27 §). Muistu-
tuksen tehneille ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto jätettyyn muistutukseen. 

Saadut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kunnissa ja tarvittaessa järjestetään neuvotte-
luja. 

Kaavaehdotusvaiheessa järjestetään kaavoittajan vastaanottopäivä molempien kuntien osalta erikseen. 
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7.4 Kaavan hyväksyminen 

Humppilan kuntaa koskeva osayleiskaavan hyväksyy Humppilan kunnanvaltuusto ja Urjalan kuntaa kos-
kevan osayleiskaavan hyväksyy Urjalan kunnanvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa 
30 päivän ajan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

7.5 Viranomaisyhteistyö 

Humppilan ja Urjalan kuntien sekä Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskuksen kesken järjestetään kaavoituk-
sen aloitusneuvottelut, johon kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. 

Humppilan ja Urjalan yhteinen viranomaisten työneuvottelu on pidetty 17.12.2012 Pirkanmaan ELY-
keskuksessa Tampereella. Varsinaiset kaavojen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut on pidetty Urjalan 
osalta Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampereella 29.1.2013 ja Humppilan osalta Hämeen ELY-
keskuksessa 8.2.2013. 

Kaavaluonnosten valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksista pyydetään lausunnot osallisilta ja asian-
omaisilta viranomaisilta. 

Osayleiskaavaehdotuksista järjestetään viranomaisneuvottelu tai -neuvottelut, kun kaavat ovat olleet 
nähtävillä ja niitä koskevat muistutukset ja lausunnot on saatu. Kaavatyön aikana pidetään tarpeen mu-
kaan työneuvotteluja ja ollaan yhteydessä viranomaisten kanssa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. 

8. Aikataulu 

Osayleiskaavan laatimisen aikataulu sovitetaan yhteen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvi-
oinnin (YVA) aikataulun kanssa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville samanaikaisesti ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen kanssa. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville, kun YVA-selostuksesta on saatu yhteys-
viranomaisen lausunto. 

Tuulivoimaosayleiskaavan luonnosvaihe ajoittuu kesään-syksyyn 2013 ja ehdotusvaihe syksyyn 2014. 

Kunkin vaiheen osallistaminen ja osallistuminen on kuvattu edellisessä luvussa. 

Aikataulu on päivittynyt suunnittelun edetessä. 
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Ajankohta Osayleiskaavan tapahtumat YVA:n tapahtumat 

2012   

kesä-syksy Kaavatyön käynnistäminen 

Kuntien päätökset osayleiskaavan laatimisesta 

 

YVA-ohjelman laatiminen 

Aineiston kerääminen, perusselvitykset 

Yhteisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
(OAS) 

syksy-talvi Kaavan vireilletulosta ja OAS:sta tiedottaminen YVA:sta kuuluttaminen 

OAS nähtävillä 20.8.2012 alkaen YVA-ohjelma nähtävillä 
16.8.–28.9.2012 

Yhteinen yleisötilaisuus 30.8.2012 Tourun kylätalolla 

Osallisella mahdollisuus jättää suullinen tai kirjallinen mielipi-
de. 

Yhteysviranomaisen lausunto arvi-
ointiohjelmasta 26.10.2012 

Viranomaisten työneuvottelu 17.12.2012  

2013   

talvi-kevät Viranomaisneuvottelut 

29.1.2013 (Urjala) ja 8.2.2013 (Humppila)  

 

Osayleiskaavojen suunnittelu, kaavaluonnoksien laatiminen 

Kaavaselostuksien luonnosten laatiminen 

Hankesuunnittelu 

Ympäristöselvitysten laatiminen 

YVA-selostuksen laatiminen 

kesä-syksy Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnokset nähtävillä 
Urjala 24. – 28.6., 22.7. – 12.9.2013 
Humppila 20.6. – 12.9.2013 

Lausuntopyynnöt 

YVA-selostus nähtävillä 
20.6.–12.9.2013 

 

Yleisötilaisuudet Urjalassa 13.8.2013 ja Humppilassa 14.8.2013 

syksy Osallisellla mahdollisuus jättää suullinen tai kirjallinen mieli-
pide nähtävilläoloaikana, 12.9. mennessä 

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-
selostuksesta 8.11.2013 

2014   

Talvi-kevät Yhteysviranomaisen lausunnon ja aiheuttamat muutokset 
osayleiskaavoihin 

Vastineiden antaminen kaavaluonnoksen palautteisiin 

 

Mahdolliset lisäselvitykset 

Osayleiskaavaehdotuksien laatiminen 

Pirkanmaan viranomaisten työneuvottelu (Urjala) 11.6.2014 

Syksy OYK ehdotukset nähtäville 

Lausuntopyynnöt 

Kaavoittajan vastaanottopäivät kunnissa 

Osallisella mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus nähtävil-
läoloaikana 

Vastineiden antaminen, mahdolliset tarkistukset asiakirjoihin  

Tarvittaessa viranomaisneuvottelu / työneuvottelu  

2014-2015   

Talvi Kaavan hyväksymiskäsittelyt ja valitusaika 

Osallisella valitusmahdollisuus hyväksymispäätöksestä hallin-
to-oikeuteen 
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9. Yhteystiedot 

Humppilan kunta 
Kisakuja 2 
31640 Humppila 
 
Kunnanjohtaja Marko Järvenpää 
puh. 040 829 3653 
marko.jarvenpaa@humppila.fi 
 
Urjalan kunta 
PL 33 (Tampereentie 6) 
31761 Urjala 
 
Kunnanjohtaja Hannu Maijala    Tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä 
puh. 040 335 4200      puh. 040 335 4220 
hannu.maijala@urjala.fi     jouni.vahakytta@urjala.fi 
 
Aluearkkitehti Leena Lahtinen 
puh. 040 335 4223 
leena.lahtinen@urjala.fi 
 
Ramboll Finland Oy 
Niemenkatu 73 
15140 Lahti 
 
Johtava asiantuntija Matti Kautto   Yksikön päällikkö, kaavoitusarkkitehti Annu Tulonen 
puh. 0400 493 709      puh. 040 675 0332 
matti.kautto@ramboll.fi     annu.tulonen@ramboll.fi 
 
Kaavasuunnittelija Tuuli Tolonen 
puh. 020 755 7833 
tuuli.tolonen@ramboll.fi 
 
YVA-prosessin projektipäällikkö Janne Huttunen 
puh. 050 570 0014 
janne.huttunen@ramboll.fi 
Ylistönmäentie 26 
40500 Jyväskylä 
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