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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 

Osayleiskaavan muutos ja laajennus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Säkylän osayleis-
kaavan (jatkossa Osayleiskaava) laadinnan lähtökohtia, sisältöä 

ja tavoitteita sekä sisältää suunnitelman siitä, miten kaavan laa-
dinnan aikana kuullaan maanomistajia, asukkaita ja muita osalli-

sia sekä suunnitelman siitä, mitä kaavan vaikutuksia tullaan arvi-
oimaan.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnanviras-

tossa ja kunnan internet-sivuilla koko valmistelun ajan. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaava-

prosessin aikana. 

Kaavoituksen aikana järjestettävistä yleisötilaisuuksista, kaavan 
nähtäville asettamisista sekä kaavan hyväksymisestä kuulutetaan 

kunnallisten kuulutusten tapaan. 

Tausta 

Säkylän kunnanvaltuusto on päättänyt 12.11.2012 § 57 käynnis-
tää Säkylän osayleiskaavan laadinnan. Osayleiskaava laaditaan 
oikeusvaikutteisena. 

Oikeusvaikutteisen Osayleiskaavan laatiminen mahdollistaa uusi-
en alueiden asemakaavoituksen ja antaa kunnan maapolitiikalle 

suuntalinjat. 

Kaava-alueen eteläisessä osassa Osayleiskaava laaditaan ranta-
vyöhykkeellä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena, 

jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennus-
luvan myöntämisen perusteena. 

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on hyvän elinympäristön 
edellytysten luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen. 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologi-

nen kestävyys; 
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2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tar-
koituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnon-

varojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryh-

mien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaa-
liminen; sekä 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otet-
tava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohja-

ustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aihe-
uttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuu-

tonta haittaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 39§) 

Alue ja suunnittelun kohde 

Kaavoitettavan alueen koko on yhteensä n. 5600 ha. Osayleis-

kaavoitettava alue muodostuu kahdesta erillisestä alueesta.  

Alue A sisältää Säkylän kuntakeskuksen ja rajautuu luoteessa ja 
pohjoisessa Euran ja Köyliön kuntiin, lännessä Porin Prikaatin alu-

eisiin ja sen lähellä oleviin metsäalueisiin. Etelässä alue rajautuu 
Pyhäjärveen sekä Pyhäjoen osayleiskaava-alueeseen. 

 

Alue B muodostuu Pyhäjärven ja Säkyläntien väliin jäävästä ran-

ta-alueesta. Etelässä alue rajautuu Pöytyän kuntaan ja pohjoises-
sa Pyhäjoen osayleiskaava-alueeseen. 
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Kuva: Kaavoitettavien alueiden alusta-

vat rajaukset. Rajauksia tarkennetaan 

tarvittaessa työn kuluessa. 
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Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset 

alueidenkäytön tavoitteet ovat tulleet voimaan vuonna 2000 ja 
niiden tarkistus 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 

mukaan tavoitteet on otettava huomioon kaikessa alueiden käy-
tön suunnittelussa. 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista koskevat Säkylän 

osayleiskaavoitusta seuraavat keskeiset yleis- ja erityistavoitteet: 

Toimiva aluerakenne 

- Maanpuolustuksen tarpeet ja riittävät alueelliset edellytykset 
varuskunnille, ampuma ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle 

sekä muille maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille.  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

- Edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, ta-

loudellista, sosiaalista, kulttuurista kestävyyttä ja yhdyskun-
tarakenteen eheyttämistä. 

- Asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tont-
timaata. Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen 
sekä edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettä-

essä on huolehdittava, että viheralueista muodostuu yhtenäi-
siä kokonaisuuksia. 

- Maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Uusia 
asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoit-
taa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 

- Edistetään energian säästämistä sekä uusiutuvien energialäh-
teiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 

- Turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti, 
taajamien vesihuoltoratkaisujen toteutuskelpoisuus ja jäteve-
sihaittojen ehkäisy. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonva-
rat 

- Edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperin-
nön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. 
Elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herk-

kien alueiden monimuotoisuuden säilymistä, luonnon virkis-
tyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla 

moninaiskäytön edellytyksiä.  

- Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvojen säilyttäminen. Edellytykset seudullisten 

virkistysalueiden muodostamiselle. Matkailualueiden eheyttä-
minen ja riittävät alueet matkailun kehittämiselle. 
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- Rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että 
turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säily-

minen sekä loma-asumisen viihtyisyys. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

- Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö-

räilyn edellytyksiä parannetaan. 

Kaavoitustilanne 

Maakuntakaavoitus  

Säkylän kuntaa koskeva Satakunnan maakuntakaava on tullut 
voimaan 30.11.2011. 

1. Kehittämisperiaatemerkinnät: 
Maakuntakaavassa alue A kuuluu lähes kokonaan kaupunkikehit-

tämisen kohdevyöhykkeeseen (kk), jolle kohdistuu alueidenkäy-
töllisiä kehitystarpeita. Alue A on myös suurimmalta osaltaan 
matkailun kehittämisvyöhykettä (mv2), jossa on tarkoitus kehit-

tää kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailua. 
 

Alue B on matkailun kehittämisvyöhykettä, jossa on tarkoitus ke-
hittää kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailua. 
 

2. Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät (1 
Pyhäjärven ja Köyliönjärven välinen kulttuurimaisema on valta-

kunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja valtakunnallisesti mer-
kittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (kh1), joka ulottuu alu-
een A koillisosaan taajamarakenteeseen saakka. Valtakunnallises-

ti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä on myös Katin-
hännän alue. Iso-Vimman alueella Lännen tehtaiden asuntoalue 

on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi 
(kh2). Kaavaan on merkitty myös maakunnallisesti arvokas Huo-
vinrinteen varuskunta (kh2). 

 
Maakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat Säkylän kirkko ympäris-

töineen, Säkylän kotiseutumuseo, Pyhän Henrikin tie eli Huovintie 
(ht), Seurakunnan leirikeskus Pihlava (kh), Rantatien funktiona-
listiset liikerakennukset (kh), Seuratalo Honkala (kh), Vähäsäky-

län koulu (kh), Mäkitalo Vähä-Säkylässä (kh) sekä Lännen tehtai-
den asuntoalueet (kh). 

 

                                                           
 

(1 Maakuntakaavakartalla on esitetty valtakunnallisesti arvokkaat 

alueet vuoden 1993 Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) –inven-
toinnin mukaisesti. Kohteiden arvoluokitus on tällä hetkellä maa-
kunnallinen. Päivitetyn RKY 2009 mukaan valtakunnallisesti ar-

vokkaita kohteita ovat Säkylän kirkkoympäristö, Huovinrinteen 
varuskunta sekä Huovintie. 
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Pyhäjärvi on Natura-aluetta. Pyhäjärven rannassa, Säkylän taaja-
man kohdalla sijaitseva harju on osoitettu pohjavesialueeksi. Alu-

een A kaakkoisosa on puolustusvoimien harjoitusalueen melualu-
etta me-2, jolla melutaso ylittää ajoittain tason 50 dB.  
 

3. Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 
Alue A on Säkyläntien lounaispuolelta merkitty aluevarausmerkin-

nöillä, pääasiassa taajamatoimintojen alueeksi (A). Puhdistamon 
ja Köörnummen alueet on merkitty teollisuus- ja varastotoiminto-
jen alueeksi (T). Köörnummen puhdistamo on lisäksi merkitty jä-

tevedenpuhdistamon kohdemerkinnällä. Karhusuo on merkitty 
palvelukyläksi (at) ja Säkylän kalasatama on osoitettu merkittä-

väksi kalasatamaksi (ls1). Mustametsänkari on osoitettu luonnon-
suojelualueeksi. Metsälehdon ja Sammalmäen alueet on osoitettu 
maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, jotka sijaitsevat puolus-

tusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden välittömässä läheisyy-
dessä (M1). Isosuo on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 
 
Alueelle B Mäkisen niemelle on osoitettu virkistysalue (v) ja Lo-

ma-Säkylän matkailupalveluiden alue (RM). 
 

4. Viiva- ja muut merkinnät 
Säkyläntie ja Vuorenmaantie on osoitettu seututeiksi (st) ja Pyhä-
joentie historialliseksi tieksi (ht). Peipohjantie/Köyliöntie ja Kunin-

kaanlähteentie on merkitty tärkeiksi yhdysteiksi. Iso-Vimmasta 
lähtevä rautatie on osoitettu yhdysradaksi/sivuradaksi. Metsäleh-

don ja Sammalmäen alueille on osoitettu ohjeellinen luode-kaak-
ko-suuntainen ulkoilureitti. Olemassa oleva Säkyläntien suuntai-
nen voimalinja on merkitty kaavaan (z). Yhdysvesijohdot (v) ja 

siirtoviemärit (j) Loma-Säkylästä Vähä-Säkylään sekä keskustas-
ta Kankaanpäähän on merkitty kaavaan.  
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Kuva: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Osayleiskaavoitettavi-

en alueiden rajaukset merkitty sinisellä katkoviivalla. 
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Yleiskaavoitus 

Osalla suunnittelualuetta on voimassa kunnanvaltuuston 

5.12.1988 hyväksymä oikeusvaikutteeton osayleiskaava ja sen 
tarkistus vuodelta 1995. Kaava on vanhentunut, eikä sillä ole 
enää ohjausvaikutusta. 

Suunnittelualueella, Vähä-Säkylän eteläpuolella, on voimassa 
osittain oikeusvaikutteinen Pyhäjoen osayleiskaava, hyväksytty 

3.9.2012. Tältä osin on kyse osayleiskaavan muutoksen laadin-
nasta. Muutettavat alueet on osoitettu voimassa olevassa kaavas-
sa maa- ja metsätalousalueiksi (M, M-1 ja MT). 

 

Kuva: Säkylä osayleiskaava vuodelta 1988. 
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Kuva: Pyhäjoen osayleiskaava. 

 

Asemakaavoitus  

Taajaman alue on pääosin asemakaavoitettu. Alueella on voimas-
sa useita asemakaavoja. 

Rakennusjärjestys 

Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on hyväksytty Säkylän, Euran 
ja Köyliön kunnanvaltuustoissa 12.12.2011 ja se on tullut voi-

maan 17.1.2012. 

Maanomistus 

Säkylän kunnalla on maanomistusta lähinnä asemakaavoitetuilla 

alueilla. Kunnan omistus kaava-alueella on noin 310ha eli 6,6%. 
Suomen valtion omistus on noin 105,5ha eli 2,2%. Säkylän seu-
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rakunnan omistus on noin 35,5ha eli 0,7%. Valtaosa eli n. 90,4% 
on yksityisomistuksessa. 

Väestö 

Säkylän kunnan asukasluku oli vuoden 2012 lopussa 4632. Asuk-
kaista 14.5 % on alle 15 -vuotiaita, 62 % 15-64 -vuotiaita ja 

23.5 % yli 65 -vuotiaita.  

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2035 Säkyläs-

sä on 4217 asukasta, joista alle 15-vuotiaita 13.5 %, 15-64 –vuo-
tiaita 51.1%, yli 65-vuotiaita 35.4%.  

Säkylän työpaikkaomavaraisuus on noin 120%. Valtaosa, 63.4%,  

työpaikoista on palveluita, erityisesti yhteiskunnalliset  palvelut 
työllistävät Säkylässä. Jalostuksen osuus työpaikoista on 30.2 %, 

josta valtaosa on teollisuuden työpaikkoja. (Tilastokeskus, 
v.2010) 

Palvelut, rakentamistilanne 

Keskustassa sijaitsee pääosa kunnan, seurakunnan sekä kaupalli-
sista palveluista. Keskustassa sijaitsevat kunnanvirasto, päiväko-

ti, alakoulu, yläkoulu, lukio ja kansalaisopisto, terveysasema, 
neuvola, vanhus- ja vammaispalvelut, liikuntapalveluita sekä ke-
säteatteri. Keskustan alueella ovat myös mm. tori, kala- ja vene-

satamat, kirjasto, posti ja linja-autoasema. 

Huovinrinteessä sijaitsee päiväkoti sekä alakoulu. Iso-Vimman 

alueella sijaitsee päiväkoti sekä urheilukeskus. 

Idässä kaava-alue rajautuu Porin Prikaatin käytössä olevaan va-
ruskunta-alueeseen. 

Asemakaava-alueilla on kunnan omistuksessa kaavavarantona 
noin 105 rakentamatonta asuintonttia, 6 asuin- ja toimistoraken-

nustonttia, 1 liiketontti ja 12 teollisuustonttia. 

Perusselvitykset 

Osayleiskaavoitusta varten laaditaan seuraavat selvitykset: 

1) Rantavyöhykkeen emätilatarkastelu 

2) Luontoselvitys 

 luontoarvoselvitys (luontotyypit ja kasvillisuus) 

 linnustoselvitys 

 liito-oravaselvitys 

 lepakkoselvitys 

 viitasammakkoselvitys 

3) Maisemaselvitys 

4) Muinaisjäännös inventointi 
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5) Rakennuskannan inventointi 

Pohjakartta ja Osayleiskaavan mittakaava 

Osayleiskaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen 

maastotietokannan aineistoa, mikä on ladattavissa avoimien ai-
neistojen tiedostopalvelusta. 

Osayleiskaava laaditaan tulostusmittakaavassa 1 : 10 000. 

Suunnittelun tavoitteet 

Yleiset tavoitteet 

Osayleiskaavan tavoitteena on suunnitella toimiva yhdyskuntara-

kenne, jossa eri toimintojen laajeneville aluevarauksille on osoi-
tettu kullekin parhaiten soveltuvat sijoituspaikat. Suunnittelun pe-

rustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, rakennettu ym-
päristö, maisema ja luonnonarvot sekä ympäristöhaittojen vähen-
täminen. Toimintojen sijoittamisessa otetaan huomioon yhdys-

kuntarakenteen taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä 
elinympäristön turvallisuus, terveellisyys ja tasapaino.  

Tavoitevuosi 

Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2035. 

Osayleiskaava pyrkii osoittamaan suunnittelualueen rakenteen 

kehittymissuunnat ja uudet rakentamisalueet sekä toimii ohjeena 
kunnan maankäytön muulle järjestämiselle ja maapolitiikalle ta-

voitevuoteen asti. 

Arvioitavat vaikutukset 

Suunnittelun yhteydessä arvioidaan Osayleiskaavan vaikutukset: 

- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

- vaikutukset ympäristöön alueella sekä lähiympäristössä 

- vaikutukset maisemaan 

- vaikutukset liikenteeseen 

- vaikutukset palveluihin 

- vaikutukset talouteen 

- sosiaaliset vaikutukset 

- kulttuuriset vaikutukset 
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Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset 

ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee. 

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

1) Maanomistajat ja vuokraoikeuden haltijat sekä asukkaat 

2) Kunnan hallintokunnat: 

- rakennustarkastaja 

- tekninen johtaja/tekninen lautakunta 

- Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 

- Satakunnan pelastuslaitos 

- Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymä 

- muut kunnallisten palvelujen tuottajat 

3) Viranomaiset: 

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

(alueidenkäyttö, ympäristöasiat, liikenne) 

- Satakuntaliitto (maakuntakaavoitus) 

- Satakunnan museo (rakennussuojelu, muinaismuistot) 

- Puolustusvoimat 

4) Suunnittelualueeseen rajoittuvat naapurikunnat: 

 Euran kunta 

 Köyliön kunta 

 Pöytyän kunta 

5) Muut yhteisö- ja asiantuntijatahot: 

 Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 

 Fortum Sähkönsiirto Oy 

Suunnittelualueen lisäksi osayleiskaavan vaikutusalueeseen kuu-

luvat välittömässä läheisyydessä olevat muut kiinteistöt. 

Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheessa ja ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjeste-

tään MRL. n mukaiset viranomaisneuvottelut. Työn kuluessa pide-
tään tarvittaessa työneuvotteluja viranomaisten kanssa. 

Kaavaluonnos sekä kaavaehdotus lähetetään viranomaisille lau-

sunnolle. 
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Työvaiheet ja tavoiteaikataulu 

Aikataulu ja osallistuminen 

Valmisteluvaihe 2/2013 -  

Osallisille järjestetään infotilaisuus, jossa esitellään kaavoituksen 

taustaa, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osallisten mah-
dollisuudet osallistua kaavoitukseen.  

Selvitysten laatiminen käynnistetään helmikuussa ja ne valmistu-
nevat syksyllä 2013. 

Kaavaluonnoksen laatiminen aloitettiin selvitysten valmistuttua 

loppuvuodesta 2013. Tavoitteena on asettaa luonnos nähtäville 
elo-syyskuussa 2014. Luonnos pidetään nähtävillä 30 päivän 

ajan.  

Nähtävillä olon aikana osallisille järjestetään avoin yleisötilaisuus, 

jossa esitellään laaditut selvitykset sekä kaavaluonnos.  

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnokses-
ta nähtävillä olon aikana. Mielipide on toimitettava kuntaan ennen 

nähtävilläoloajan päättymistä. Kunta antaa perustellun vastineen 
mielipiteisiin. Viranomaisilta pyydetään luonnoksesta lausunto. 

Ehdotusvaihe 10/2014 –  

Kaavaehdotus laaditaan valmisteluvaiheessa saadun palautteen ja 
kunnan niistä tekemien päätösten pohjalta. Tavoitteena on aset-

taa ehdotus nähtäville marraskuun lopulla 2014. Kaavaehdotus 
pidetään nähtävänä 30 päivän ajan kunnanvirastolla sekä kunnan 

internetsivuilla.  

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaehdotukses-
ta nähtävillä olon aikana. Muistutus on toimitettava kuntaan en-

nen nähtävilläoloajan päättymistä. Kunta antaa perustellun vasti-
neen muistutuksiin. Viranomaisilta pyydetään ehdotuksesta lau-

sunto. 

Kaavan hyväksyminen 1/2015 - 

Tarkistettu kaavaehdotus laaditaan ehdotusvaiheessa saadun pa-

lautteen ja kunnan niistä tekemien päätösten pohjalta.  

Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se 

on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen ehdo-
tuksena nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuiten-
kaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja 

niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.  

Tarkistettu kaavaehdotus toimitetaan Säkylän kunnanvaltuuston 

hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että Osayleiskaava hyväksytään 
Säkylän kunnanvaltuustossa alkuvuodesta 2015. Kaavan hyväk-
symistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla 

hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
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Lisätiedot 

Säkylän kunta: 

kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

puhelin: (02) 832 8300, GSM 044 517 1012 

tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

puhelin: (02) 832 8317, GSM 044 517 1014 

osoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä 

sähköposti: etunimi.sukunimi@sakyla.fi 

 

Kaavan laativa konsultti: 

Eriksson Arkkitehdit Oy 

projektipäällikkö Maarit Suomenkorpi 
puhelin: 0108 354 241, GSM 050 415 3009 

osoite: Meritullinkatu 11 C, 00170 Helsinki        

sähköposti: etunimi.sukunimi@eriarc.fi 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotuk-
set voi osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 


