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1 LAUSUNNOT 

1.1 Huittisten kaupunki / koulutuslautakunta 

Lausunto:  

Uudet kevyen liikenteen väylät lisäävät liikenneturvallisuutta ja monipuolistavat 
koulujen virkistys- ja liikuntareittejä. 

Uusi kevyen liikenteen väylä Sahkosta Lauttakylän koululle lyhentää Sahkossa 
asuvien oppilaiden koulumatkoja ja tekee niistä turvallisemman. 

Turvallisuutta lisää myös kevyen liikenteen väylän ja alikulun rakentaminen 
Korvenkylästä Loimaan. Loiman koululta tulisi jatkaa kevyen liikenteen väylää 
Loimijoentietä pitkin Risto Rytin muistomerkille asti. 

Sammun kouluun johtavaa liikennettä tulisi saada turvallisemmaksi. Kouluun johtavan 
liittymän kohdalle tulisi saada levennys eikä nopeutta saa nostaa yli 60 km/h. 

Myös keskustan koulujen läheisyydessä oleviin liikennejärjestelyihin tulee kiinnittää 
huomiota. 

Pellonpuiston koulun läheisyydessä olevalle kesantomaalle ei koululla ole käyttöä. 

Vastine: 

Yleiskaavassa on osoitettu kevyen liikenteen väylä Loiman koululta Loimijoentietä 
pitkin Risto Rytin muistomerkille asti.  

Sammun koulun koulumatkojen liikenneturvallisuuteen vaikuttavat yleiskaavoituksen 
yhteydessä tutkitut valtatie 12 liittymäjärjestelyt Takkulan kohdalla. 
Yleiskaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu kehitettävä liittymäalue –merkintä, joka 
kattaa myös Sammun koulun ympäristön ja liikenneyhteydet. Suunnittelua jatketaan 
ehdotusvaiheessa tältä osin ja tarvittavat liikennejärjestelyt kuvataan tarkemmin 
kaavaselostuksessa. 

Keskustan koulujen läheisyydessä olevat liikennejärjestelyt huomioidaan tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. 

Pellonpuiston koulun eteläpuolella oleva kesantomaa on asemakaavassa osoitettu 
yleisten rakennusten korttelialueeksi, Y. Yleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu 
PY-merkinnällä.  

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan, ja koulun eteläpuolinen PY-alue muutetaan 
Opintien länsipuolella osittain asuntoalueeksi A ja osittain lähivirkistysalueeksi VL. 

1.2 Huittisten kaupunki / perusturvalautakunta 

Lausunto:  

1) Yhtenäinen puisto- ja virkistysalue Huhkolasta Pyölönvuorelle on onnistunut ja 
lisää kaupungin viihtyisyyttä. 

2) Kevyen liikenteen väylä Loimasta Kännövuoreen on perusteltu. 
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3) Vt 12:n liittymäjärjestelyt Sammussa Takkulantien risteyksessä ja ns. Rekolan 
risteysjärjestelyt vt 2:lla tulee hoitaa kuntoon siten, että liikenneturvallisuusriskit 
pienenevät ja liikenteen sujuvuus paranee (Sammussa ohituskaista ja Rekolan 
risteyksessä alikulku). 

4) Särkimyskoskenkadun ja Meijerintien kapeus aiheuttaa haittaa 
ajoneuvoliikenteelle eikä liikenne saa tässä kohden lisääntyä. Kivirannantien 
asuinalueilta tuleva liikenne tulee johtaa rakennetulle kadulle Räikänmaan 
suuntaan. 

5) Uutta päiväkotia varten tulee varata riittävä tonttialue esim. Kivirannan alueelta 
Räikänmaantien eteläpuolelta. 

6) Kehitysvammaisten asuntolaa varten tarvitaan tontti, sijainti mahdollisimman 
lähellä nykyistä kehitysvammaisten työhönvalmennuskeskusta. 

Vastine: 

Kohdat 1-2 merkitään tiedoksi. 

3) Yleiskaavoituksen yhteydessä on tutkittu valtatie 12 liittymäjärjestelyjä Takkulan 
kohdalla Yleiskaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu kehitettävä liittymäalue –
merkintä. Suunnittelua jatketaan ehdotusvaiheessa tältä osin ja tarvittavat 
liikennejärjestelyt kuvataan tarkemmin kaavaselostuksessa. 

Rekolan risteyksellä tarkoitetaan vt 2:n ja Huittistenkadun risteystä. Yleiskaavassa 
risteykseen on osoitettu eritasoliittymä. Liittymän toteuttamisesta vastaa valtio. 
Tarvetta on ollut ainakin kevyen liikenteen alikulun rakentamiselle.  

4) Särkimyskoskenkadun liikenne on paikallista eikä yleiskaava vaikuta tien 
liikennemääriin. Alueellisen pääväylän toteuttaminen Huittistenkadun, Kivirannantien 
ja Räikänmaantien välillä sujuvoittaa liikkumista ja parantaa liikenneturvallisuutta 
sekä keskustan saavutettavuutta asuinalueilta.  

5) Kaupunginvaltuusto on 15.3.2010 hyväksynyt päiväkodin hankesuunnitelman ja 
päiväkodin sijoittumisen Räikänmaantien varrelle, tien eteläpuolelle rajoittuen 
länsipuolella Lammelanmäkeen. 

Aluetta ei ole asemakaavoitettu. Kaavaluonnosta tarkistetaan ja alue osoitetaan 
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, PY.  
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta, johon on merkitty päiväkodin tontti.  

6) Kehitysvammaisten asuntolan voi sijoittaa esimerkiksi asemakaavan mukaiselle 
rivitalotontille. Tontin ei tarvitse olla Y-aluetta. Yleiskaavaan ei sisällytetä PY-
varausta em. syistä.  Yleiskaavaa ei tältä osin esitetä lausunnon johdosta 
muutettavaksi. 

 

1.3 Huittisten kaupunki / tekninen lautakunta 
Lausunto:  

1) Osayleiskaava tukee kaupungin strategian mukaisesti elinkeinoelämän 
kehittymistä ja viihtyisän asuinympäristön muodostamista. 

2) Osayleiskaavassa on osoitettu riittävästi viheralueita ja virkistysreittejä. Kaavassa 
tulisi kuitenkin välttää pieniä yksittäisiä puisto- ja viheralueita sekä näiden tulisi 
liittyä luontevasti yhtenäiseen verkostoon. 

3) Katu- ja tieverkon osalta osayleiskaavassa on osoitetut varaukset ovat riittäviä ja 
tarpeellisia. Kehitettävällä liittymäalueella tulisi osayleiskaavassa osoittaa 
Takkulantiellä vaihtoehto I ja Sammunjoen pohjoispuolella vaihtoehto II.   

4) Loiman alueen asemakaavoitettavaksi osoitettu alue on vesi- ja viemärihuollon 
kannalta teknis-taloudellisesti haastava toteuttaa. Asemakaavoitettavaksi osoitetut 
alueet tulisi pääsääntöisesti osoittaa olevien asemakaava-alueiden yhteyteen, jossa 
verkoston laajentaminen on taloudellisempaa. 
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5) Huhkolan alueella kohde 1:n S-1-merkintä ei saa rajoittaa alueella olevan 
huonokuntoisen rakennuksen osalta kaupungin toimenpiteitä. Lisäksi kohde 10:n 
SR-2-merkintä tulee poistaa. SR-2-merkintä rajoittaa rakennuksen myyntiä ja 
mahdollista käyttöä nykyisestä poikkeaviin tarkoituksiin. 

Vastine: 

1) Kohta 1 merkitään tiedoksi. 

2)  

Kaavaluonnokseen on tehty tarkistuksia pieniin yksittäisiin puisto- ja viheralueisiin 
liittyen mm. Loimijoen rannassa. Tarkoituksena on, että viheralueet yhdessä kevyen 
liikenteen väylien kanssa muodostavat reitistöjä. 

3)  

Yleiskaavoituksen yhteydessä on tutkittu valtatie 12 liittymäjärjestelyjä Takkulan 
kohdalla Yleiskaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu kehitettävä liittymäalue –
merkintä. Valtatien kehittämisen näkökulmasta useat katuliittymät ja valtatien poikki 
kulkeva paikallinen liikenne ovat olleet sekä liikenneturvallisuusriski että 
pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta heikentävä tekijä. Tiepiirin näkemyksen mukaan 
valtatien 12 merkitys valtakunnallisena kuljetusreittinä on tulevaisuudessa 
kasvamassa.  

Tällä hetkellä Sammun eritasoliittymän pohjoispuolella vt 12:n kanssa risteäviä 
tasoliittymiä on seuraavissa kohdissa: Takkulantie – Käräjämäenkuja, Töyryntie-
Suontaustantie, Norrintie (Koulutie), Norrintien pohjoispuolella sijaitseva maataloutta 
palveleva yksityistie, Karhiniementie – Mannintie (Mannintie ei ole virallinen 
liittymä) sekä Raskalantie - Ratatie. 

Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu kehitettävä liittymäalue-merkintä, jonka 
liikennejärjestelyt kuvataan tarkemmin kaavaselostuksessa. Takkulantien liittymää 
ollaan siirtämässä etelään ja leventämässä siten, että liittymä kanavoidaan (tältä osin 
selostuksessa esitetty VE1). Käräjämäenkujan liittymä on tarkoitus sulkea kokonaan 
ajoneuvoliikenteeltä (tältä osin ei VE1). Yleiskaavaselostuksessa esitettyjä 
vaihtoehtoja VE2-VE6 ei viedä jatkosuunnitteluun.  

Sammunjoen pohjoispuolella Töyryntien ja Norrintien pohjoispuolella sijaitsevan 
maataloutta palveleva yksityistien tasoliittymät poistetaan ja niiden liikenne ohjataan 
parannettavaan Norrintien liittymään. Ratkaisu noudattelee pääperiaatteiltaan  
yleiskaavaselostuksessa esitettyä vaihtoehtoa VE II - kuitenkin maastonmuodot 
huomioiden. Yleiskaavaselostuksessa esitettyjä vaihtoehtoja VE I ja VE III- VE VI ei 
viedä jatkosuunnitteluun. 

Suontaustantien liittymän parantaminen ei ole ollut esillä. Liittymä ollaan jättämässä 
paikalleen. 

Lisäksi Tiehallinnon näkemyksen mukaan Raskalantien ja Karhiniementien liittymät 
valtatielle tulisi pyrkiä yhdistämään.  

Valtatien itäpuolella Mannintieltä ei ole virallista liittymää valtatielle. Ratatien 
liittymä jää ennalleen.  
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Kuva: Suunnitellut liittymäjärjestelyt Takkulan alueella. 

Näillä järjestelyillä valtatie 12:n tasoliittymien määrää saadaan tien länsipuolella 
rajattua kolmeen (Takkulantie, Norrintie, Karhiniementie) välillä Takkulantie – 
Raskalantie, mikä vastaa tiepiirin tavoitetta. Vt 12 itäpuolella liittymien määrä ei 
muutu. 



 
 
 

 8 

Yleiskaavassa on osoitettu kevyen liikenteen väylä valtatien 12 suuntaisesti 
Manninmäen kohdalla. Kevyen liikenteen väylältä on yhteys Mannintielle ja valtatien 
ali edelleen Karhiniementielle. Kaupunki on selvittänyt Mannintien tieoikeuteen 
liittyviä kysymyksiä Sepän kiinteistön kahdalla (6:64). Selvitysten mukaan kevyen 
liikenteen väylän tai kevytliikennettä palvelevan alikulun osoittamiselle yleiskaavassa 
ei ole esteitä.  

4)  

Loimassa yleiskaavaluonnosta on tarkistettu Länsi-Suomen Opiston eteläpuolella, 
jossa asemakaavoitettavaksi tarkoitettu asuinaluetta on laajennettu ja osoitettu rantaan 
rajoittuvaksi.  

Sillakosken puron eteläpuolinen osa Loimijoen ranta-alueella sijaitsevasta alavasta 
peltoaukeasta on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu asuntoalueeksi (A). 
Yleiskaavaratkaisua tarkistetaan tältä osin ja alue osoitetaan asuntoalueen sijasta 
maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1).  

5)  

Huhkolan kartanoalue: 

Yleiskaavaluonnoksessa Huhkolaan on osoitettu kaavamerkintä VL/s-1 (1), joka ei 
teknisen lautakunnan kannanoton mukaan saa rajoittaa kaupungin toimenpiteitä 
huonokuntoisen rakennuksen osalta (puisto-osaston sosiaalitilat).  

Merkintä /s-1 tarkoittaa yleiskaavaluonnoksessa aluetta, jolla ympäristö säilytetään. 
Kohdetta koskevassa kaavamääräyksessä todetaan seuraavaa: 

Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat pihapiirit 
tai muut merkittävät rakennetun ympäristön kokonaisuudet. Alueen arvokas 
rakennuskanta ja ympäristö tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon 
alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja 
korjausrakentaminen rakentamistavaltaan ja mittakaavaltaan liittyy olemassa olevaan 
rakennuskantaan ja ympäristöön. 

Alueen rakentamista tai muuta maankäyttöä koskevista suunnitelmista tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto. 

Kohde, Huhkolan kartanoalue, on mainittu Rakennuskulttuurityö Kivikengän 
laatimassa Huittisten rakennusinventoinnissa (kohde 2.1.). Arvottamisperusteena on 1, 
mikä tarkoittaa kohteen arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja rakennusperinteisiä 
(rakennushistoriallisia) arvoja.  

Kartanoalueella sijaitseva väentupa on kunnostettu puisto-osaston sosiaalitiloiksi 
(Kivikenkä: kohde 2.1./rakennus 1). Väentupa on poistumassa puisto-osaston käytöstä 
keväällä 2010.  

Kaavamääräys ohjaa laajempaa kartanoalueen suunnittelua ja mahdollista uudis- ja 
korjausrakentamista. Väentupa muodostaa vain osan alueen rakennuskannasta ja 
puistomaisesta pihapiiristä. Olennaista on säilyttää maisemakokonaisuus ja Huittisille 
tyypilliset herraskartanon rakennustapaa edustavat rakennukset. Kohde on 
maakunnallisesti arvokas eikä kaavamääräyksen muuttamiselle ole perusteita. 
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Yleiskaavaluonnosta ei esitetä lausunnon johdosta muutettavaksi. 

 

Runko 

Yleiskaavaluonnoksessa on lisäksi keskustaan C-alueelle osoitettu kaavamerkintä sr-2 
(10). Merkintä tulee teknisen lautakunnan mielestä poistaa. 

Kohde, Runko, on mainittu Rakennuskulttuurityö Kivikengän laatimassa Huittisten 
rakennusinventoinnissa (kohde 3.9.). Arvottamisperusteena on 1, mikä tarkoittaa 
kohteen arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja rakennusperinteisiä 
(rakennushistoriallisia) arvoja. Kohteesta todetaan lisäksi seuraavaa: Hyvin klassiset 
piirteensä säilyttänyt liikerakennus, osana kaupunkikuvaa ja sen kerroksellisuutta 
edustaen vanhimpia liikerakennuksia. 

Sr-2-merkintä tarkoittaa yleiskaavaluonnoksessa paikallisesti arvokasta, suojeltavaa 
rakennusta. Merkintään liittyy seuraava kuvaus ja kaavamääräys: 

Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat rakennukset, joiden purkaminen on 
maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla kielletty. Rakennuksessa 
suoritettavat korjaus- ja muutostyöt sekä muu täydennysrakentaminen tulee tehdä 
siten, että kohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.  

Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee 
museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. 

Kulttuuriympäristöä ja rakennusperintöä vaalitaan tavallisesti nimenomaan 
kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksella. Rakennus omaa arvoja, joita yleiskaavassa 
on haluttu suojella mm. kieltämällä rakennuksen purkaminen. Korjaustoimenpiteitä 
voidaan rakennukselle tehdä ilman lausuntopyyntöä museoviranomaiselta, mikäli 
toimenpiteet eivät ole rakennusta merkittävästi muuttavia. Korjaus- ja 
täydennysrakentaminen - mikäli tällaisiin toimenpiteisiin ryhdytään - tulee 
kaavamääräyksen mukaan olla sellaista, että se ”kunnioittaa vanhaa” ts. se ei saisi 
heikentää niitä arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja rakennusperinteisiä arvoja ja 
ominaispiirteitä, joita rakennuksilla on.  

Sr-2-merkintä saattaa jossakin määrin rajoittaa rakennuksen myyntiä ja mahdollista 
käyttöä nykyisestä poikkeaviin tarkoituksiin. Toisaalta kaupunginhallitus on 
hyväksynyt yleiskaavan tavoitteeksi vetovoimaisen kaupunkikeskustan luomisen. 
Tässä avaintekijöitä ovat mm.(poimittu Huittisten keskustavisiosta, Iiplan Oy, 1997): 

 kaupungin historiallisen kerroksellisuuden säilyttäminen 
 kaupunkikuvassa tärkeiden rakennusten säilyttämien 
 kaupunkikuvallisesti ehjä ja mittakaavaltaan ystävällinen keskusta 
 keskustan kehittämisen energia syntyy vain paikallisista olosuhteista ja arvoista 
 vanhoja rakennuksia ei voi korvata uusilla rapauttamatta samalla Huittisten 

kulttuurihistoriaa 

”Vanhat rakennukset antavat syvyyttä, kauneutta ja arvokkuutta Huittisten keskustaan 
ja sen lähiympäristöön. Periaatteessa kaikki se vähä vanha mitä vielä on Huittisissa 
jäljellä, tulisi kaikin tavoin säästää, korjata ja ottaa arvonsa edellyttämällä tavalla 
käyttöön. Hyvä nykyaikainen rakentaminen, taide ja katujen suunnittelu ei missään 
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suhteessa ole ristiriidassa ns. vanhojen rakennusten kanssa, jos aikaisemmin tehdyn ja 
uuden yhteensovittaminen tehdään harkiten.” 

Yleiskaavaluonnosta ei esitetä lausunnon johdosta muutettavaksi. 

1.4 Huittisten kaupunki / ympäristö- ja rakennuslautakunta 

Lausunto: 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa 
osayleiskaavaluonnokseen. 

Vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

1.5 Lounais-Suomen ympäristökeskus 

Lausunto: 

Selostuksesta tulisi selkeämmin käydä ilmi, miten yleiskaavaratkaisussa on otettu 
huomioon tämän yleiskaavatyön kannalta keskeiset tekijät valtakunnallista 
alueidenkäyttötavoitteista. Keskeisiä asioita ovat ainakin yhdyskuntarakenne, 
kulttuuriperintö ja tulvavaara-alueet. 

Selostuksessa tulisi esittää tarkastelu siitä, miten yleiskaava poikkeaa seutukaavasta 
tai edistää maakuntakaavoituksen tavoitteita. 

Yleiskaavaratkaisun lähtökohtana tulee olla perusteltu väestönkehitysarvio. 
Yleiskaavassa tulee vielä harkita uusien asuntoalueiden määrää ja niiden toteutuksen 
vaiheistamista.  

Vähittäiskaupan määrän osoittaminen tulee olla selvityksiin perustuvaa ja perusteltua. 
Ympäristökeskus katsoo, että KM-alueelle sallitun vähittäiskaupan 
suuryksikkörakentamisen määrä vaikuttaa ylimitoitetulta ja että vähittäiskauppaa ja 
sen määrää tulee ohjata yleiskaavassa huomattavasti tarkemmin. 

Ympäristökeskus katsoo, että vielä voimassa olevien valtakunnallisesti merkittävien 
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen osalta yleiskaavatyössä tulee selvittää, missä 
laajuudessa näillä alueilla edelleen on kulttuurihistorian kannalta maakunnallista tai 
paikallista merkitystä. Tältä pohjalta on selvitettävissä myös tarvittavat 
kaavamääräykset.  

Yleiskaavaluonnoksen mukaiset kaavaratkaisut näyttävät maiseman ja 
kulttuuriympäristön kannalta arveluttavilta Loimijoen alavalla rantapellolla sekä 
Untonmäen pohjoispuolella. 

Kännönvuoren-Vihkimysvuoren osalta tulee ottaa huomioon riittävien ekologisten 
yhteyksien järjestäminen Punkalaitumenjoen ja virkistysalueen välillä. Tavoitteet 
ulkoilureitin/kevyen liikenteen yhteyksien järjestämiselle samalla suunnalla eivät 
välttämättä ole riittäviä. 
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Maa- ja metsätalousalueiden osalta tulee vielä harkita, onko perusteltua osoittaa 
esitetyssä laajuudessa M-aluetta, jolla sallitaan myös uusi asuinrakentaminen aivan 
asemakaavoitettujen alueiden rajalle (erityisesti Kännönvuoresta pohjoiseen olevan 
asuntoalueen pohjoispuolella). 

MA-2-peltoalueille ei tulisi ympäristökeskuksen mielestä sallia uusien 
rakennuspaikkojen muodostamista, vaan ainoastaan maatalousrakentamista. 

Kaavakartasta puuttuu vielä joitakin M-merkintöjä. 

Liito-oravahavaintojen tarkistamisen osalta tulee olla yhteydessä 
ympäristökeskukseen. 

Natura-arviointi yleiskaavan vaikutuksista Vanhakosken Natura 2000-alueeseen tulisi 
tehdä riittävän ajoissa, jotta kaavaratkaisussa voidaan ottaa huomioon mahdollisesti 
esiin tulevat muutostarpeet. 

Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty kartalla pohjaveden muodostumisalueen 
mukaan; ne pitäisi korjata vastaamaan pohjavesialueen ulkorajaa. Myös 
pohjavesialueen merkintää koskevaa tekstiä tulee korjata. 

Pilaantuneiden maa-alueiden osoittaminen kaavakartalla on ympäristökeskuksen 
mukaan perusteltua. 

Vastine: 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja ylempiasteisten kaavojen 
ohjausvaikutus 

Yleiskaavaselostukseen on kaavaehdotusvaiheessa kirjattu erillinen luku siitä, miten 
valmisteilla oleva yleiskaava toteuttaa ja edistää valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita ja ylempiasteisia kaavoja. Vuoden 2010 alusta voimassa 
olevat seutukaavat muuttuivat maakuntakaavoiksi. Huittisten 
osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu maankäyttö edistää vuoden 2010 alusta 
maakuntakaavaksi muuttuneen Satakunnan 5 seutukaavan tavoitteita. Tarkemmin 
asiaa on selvitetty kaavaselostuksessa. 

Huittisten väestönkehitys ja asuntoalueiden mitoitus yleiskaavassa 

Kaavaselostuksessa on esitetty Huittisten kaupungin väestönkehitysarvio vuoteen 
2030. Kunnan väkiluvun ennustetaan olevan tuolloin nykyisellä tasolla. Yleiskaavassa 
on kuitenkin varauduttu siihen, että kunnan sisällä väestömäärissä on alueellisia eroja 
ja että mahdollinen kasvu tulee tapahtumaan yleiskaavoitettavalla alueella, joka on 
Huittisten keskusta-aluetta. 

Yleiskaavaluonnoksessa asuntoalueille on osoitettu laajennusvarausta noin 2 km2, 
mikä vastaa laskennallisesti noin 4000 henkilöä. Asuntoalueita on osoitettu 
väestönkasvuun nähden runsaasti osittain siksi, että yleiskaavoituksen yhteydessä on 
pyritty kartoittamaan potentiaalisia, kaupunkikeskustaa ja kyliä vahvistavia 
asuntoalueita, joille mahdollinen kasvu pyrittäisiin hajarakentamisen sijasta 
ohjaamaan. Tiedossa on ollut, että kaikkien asuntoalueiden toteutuminen on 
epätodennäköistä ja siksi osa asuntoalueista on osoitettu AT—merkinnällä eli niitä ei 
ole tarkoitus asemakaavoittavaa.  
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Lisäksi ylimääräinen kapasiteetti mitoituksessa on tarpeen osayleiskaavan 
toteuttamisen joustavuuden kannalta, mikä tarkoittaa väljyyttä rakentamistavan sekä 
rakentamisen vaiheistuksen suhteen sekä maanomistusolosuhteiden vaikutusta 
raakamaan hankinnassa. Huittisten kaupunki on linjannut maapoliittisessa 
periaateohjelmassaan 2008-2016, että kaupunki laatii asemakaavoja pääasiassa 
kaupungin omistamille maa-alueille. 

Yleiskaavassa on osoitettu keskustan itäpuolelle, Kuninkaisten alueelle huomattava 
uusi aluevaraus asumiseen (A). Yleiskaavassa alueen laajuus on noin 0,7 km2 eli noin 
70 ha. Asemakaavaa ollaan ensi vaiheessa laatimassa noin 40 hehtaarin alueelle. 
Valmisteluvaiheessa asemaakaavassa on osoitettu Y-alueeksi noin 9 ha, AO-alueeksi 
14,4 ha ja AR-alueeksi 1,6 ha. Kuninkaisten ensimmäisen vaiheen toteuduttua arvioitu 
asukasmäärä on noin 305 hlöä. Toiseen vaiheeseen asemakaavoitettavaa aluetta jää 
noin 30 ha ja toisessa vaiheessa tullaan varautumaan myös noin 300 henkilön 
väestönmäärään. 

Kuninkaisten ohella asuntoaluevarauksia on osoitettu kaupungin kaavoitusohjelman 
mukaisesti Loiman kylään. Asumiseen tarkoitettuja varauksia supistetaan kaava-
alueen pohjoisosissa ympäristökeskuksen lausunnon johdosta. Käytännössä muut 
yleiskaavan varaukset asumiseen ovat olemassa olevien asuntoalueiden mahdollista 
täydennysrakentamista. Muita muutoksia asuinalueiden varausten määrään ei siten 
enää kaavaehdotusvaiheessa esitetä tehtäväksi. 

Asumiseen osoitetut laajennusvaraukset käsittävät ehdotusvaiheessa noin 1,8 km2. 
Kuninkaisten alueella varaudutaan noin 610 henkilön ja muilla asuntoalueilla noin 
2200 henkilön väestönlisäykseen (1,1 km2 = 1 100 000 m2, 110 000 k-m2, 
aluetehokkuus 0,1 ja asumisväljyys 50 k-m2/hlö). Luonnosvaiheen laskennallinen 
väestönlisäys kaava-alueella (4000 henkilöä) on pienentynyt ehdotusvaiheessa 2800 
henkilöön. 

Kaupan kysymykset 

Huittisten kaupan palveluverkkoselvityksessä on arvioitu Huittisten kaupallista 
asemaa suhteessa naapurikuntiin ja –keskuksiin sekä kaupan 
kehittymismahdollisuuksia ja markkinoita. Ostovoiman ennustetaan kasvavan 
Huittisissa. Huittisten oman väestön ostovoimaan perustuva vähittäiskaupan lisäpinta-
alan tarve on vuoteen 2030 mennessä noin 13 500 k-m2. Mikäli Huittisten kaupallinen 
vetovoima ja sitä kautta ostovoiman virtaus pysyy nykyisellä tasolla, on pinta-alan 
tarve lähes 40 % suurempi eli noin 18 000 k-m2. Pinta-alatarve suuntautuu 
suurimmaksi osaksi erikoistavarakauppaan. 

Palveluverkkoselvityksen mukaan Sahko on luonteva kaupallisten toimintojen 
laajentamisen alue. Selvityksen mukaan Sahko soveltuu myös kaupan suuryksiköille. 
Myös maakuntakaavassa (jota ei ole vielä vahvistettu) valtateiden risteysalueelle on 
osoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen aluevarausmerkintä KM. 

Huittisten kaupunki on hankkinut valtateiden risteysalueelta maa-alueita 
omistukseensa elinkeinoelämän kehittämistä varten. Sahkon kauppapaikka on 
tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Sahkon ensimmäisessä vaiheessa 
liikerakentamisen määrä on noin 13 000 k-m2 ja toisessa vaiheessa noin 11 000 k-m2.  

Yleiskaavan valmisteluvaiheen jälkeen alueelle on laadittu Huittisten kaupallinen 
selvitys ja Sahkon kauppapaikan vaikutusten arviointi. Selvitysten mukaan Sahkon 
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kauppapaikan myötä Huittisten kaupan palvelutarjonta täydentyy ja monipuolistuu. 
Huittisista saa todennäköisesti jatkossa palveluita, joita on aikaisemmin joutunut 
hakemaan kauempaa. Sahkon laajenemisalue sijaitsee liikenteellisesti edullisesti, ja 
siellä on mahdollista asioida myös kevyellä liikenteellä. Sahkon kauppapaikan 
vaikutusten arvioinnin mukaan Sahkon hankkeella ei ole nykyistä 
yhdyskuntarakennetta merkittävästi hajauttavaa vaikutusta. 

Myös yleiskaavan laatimisen yhteydessä kaupan hankkeen laajuudesta ja 
sijoittumisesta on käyty keskusteluja useaan otteeseen. Erityinen huoli on ollut 
nykyisen keskusta-alueen elinvoimaisuudesta ja kehittymisestä. Vaarana on, että 
kaupallinen painopiste siirtyy keskustasta liikaa Sahkon suuntaan, koska kaupan 
hanke Sahkossa on volyymiltään niin iso, että se kattaa päivittäistavarakaupan ja 
erikoistavarakaupan osalta kaupungin ostovoiman kasvun kokonaan vuoteen 2030 
asti. Lisäksi yleiskaavan laatimisen yhteydessä haasteena on nähty se, että 
ydinkeskustan ja Sahkon alue ovat hieman irti toisistaan: välimatkaa kaupan 
keskittymillä on noin kilometri. Risto Rytin kadun merkitys korostuu alueiden 
kaupallisessa yhdistämisessä. Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ollut 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja Huittisten keskustan vetovoimaisuuden 
lisääminen. Rakenteen tiivistämisen kannalta hyvä ratkaisu olisi saada ainakin 
päivittäistavarakauppa ja keskustaan hakeutuva erikoiskauppa keskitetysti yhdelle 
alueelle, keskustaan (C).  

Yleiskaavaehdotuksessa on KM- ja C-alueita koskien annettu määräyksiä, joilla 
pyritään lieventämään Sahkon hankkeen haitallisia vaikutuksia ja toisaalta 
vahvistamaan nykyistä keskusta-aluetta. Määräysten tavoitteena on ohjata kehitystä 
suuntaan, jossa keskustalla ja Sahkolla on toisiaan täydentävä rooli ja jossa ne yhdessä 
muodostaisivat toimivan, mahdollisimman vähän keskenään kilpailevan 
kokonaisuuden. Asiaa on selostettu tarkemmin kaavaselostuksessa. 

 

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisemat 

Ympäristökeskus katsoo, että vielä voimassa olevien valtakunnallisesti merkittävien 
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen osalta yleiskaavatyössä tulee selvittää, missä 
laajuudessa näillä alueilla edelleen on kulttuurihistorian kannalta maakunnallista tai 
paikallista merkitystä. Tältä pohjalta on selvitettävissä myös tarvittavat 
kaavamääräykset.  

Yleiskaavaluonnoksessa on selvitetty valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 
paikallisesti arvokas rakennuskanta ja pihapiirit. Nämä on osoitettu merkinnöin sr-1, 
sr-2 sekä /s-1 ja /s-2. Merkintöihin liittyy asianmukaiset kaavamääräykset. 

Yleiskaavaa täydennetään vielä ehdotusvaiheessa osoittamalla maakunnallisesti 
arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisemat erillisellä merkinnällä ja liittämällä 
merkintään tarkoituksen mukainen kaavamääräys.  

Yleiskaavan maankäyttöratkaisut 

Lounais-Suomen ympäristökeskus katsoo, että yleiskaavaluonnoksen mukaiset 
kaavaratkaisut näyttävät maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta arveluttavilta 
Loimijoen alavalla rantapellolla sekä Untonmäen pohjoispuolella. Ohessa on arvioitu 
alueiden asemaa ja suhdetta maisemaan seuraavasti: 
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Loimijoen alava rantapelto 

Sillakosken puron eteläpuolinen osa Loimijoen ranta-alueella sijaitsevasta alavasta 
peltoaukeasta on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu asuntoalueeksi. Alueen 
ympäristössä rakentaminen on kylämäistä ja rakentamisen sijoittaminen noudattaa 
pitkälti alueen maaperäolosuhteita ja maastonmuotoja. Suurin osa nykyisestä 
rakennuskannasta on sijoittunut korkeustason + 55m yläpuolelle.  

Alue on osa Loimijoen maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta. Alueen 
kuvauksessa todetaan mm. että ”Nykyisessä maisemassa on merkittävimpänä tekijänä 
joenrantaviljelykset, jotka ulottuvat katkeamattomina Vampulan puolelle.” Alue on 
osa RKY1993-inventoinnin mukaista valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuurihistoriallista ympäristöä (Loimijokivarren asutus- ja viljelymaisema).  

Rakentamisen sijoittaminen alavalle rantapellolle, puron ja joen yhtymäkohdan 
muodostamaan maisemalliseen solmukohtaan poikkeaa alueen perinteisestä 
maaperäolosuhteisiin ja maastonmuotoihin perustuvasta rakentamisen 
sijoittamistavasta. Rakentaminen ei täydennä nykyisiä rakennettuja vyöhykkeitä vaan 
muodostaa oman, muun rakennetun ympäristön sijoittamisperiaatteista poikkeavan 
kokonaisuutensa. Maiseman tilajako ja jokiuoman ympäristön maisemakuva 
muuttuvat (perinteisesti viljelykäytössä ollut muita rakennettuja alueita alempi 
korkeustaso, rakentaminen ei tukeudu maastonmuotoihin, muuttaa avoimen alueen 
rakennetuksi ympäristöksi). 

Yleiskaavaratkaisua tarkistetaan tältä osin ja alue osoitetaan asuntoalueen (A) sijasta 
maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1).  

 

 

Kuva: Nykyinen rakennuskanta (esitetty valkoisella) tukeutuu alueen 
maastonmuotoihin. Alavat ranta-alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. 



 
 
 

 15

 

Kuva: Nykyisen rakennuskannan suhde maaperäolosuhteisiin. Rakentaminen tukeutuu 
alueen moreeniselänteisiin (vaaleanpunainen). Rantapellon alueella maaperä on 
hienoa hietaa/savea (HHt/SA)(violetti). 

 

Kuva: Ote kaavaselostuksen maisemaselvitysosan kartasta 17., ”Maisemalliset 
maankäyttösuositukset. Oranssilla värillä on osoitettu alueet, jotka soveltuvat 
rajoitetusti ja vain tietyin edellytyksin rakentamiseen (”Maiseman, luonnon tai 
kulttuuriympäristön kannalta herkkä tai alava alue, johon sisältyy rakentamista 
ajatellen erityisiä huomioon otettavia seikkoja”). Uuden rakentamisalueen sijainti on 
suuntaa antavasti osoitettu sinisellä ympyrällä. 

Untonmäki 

Untonmäen pohjoispuolella osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu A-alue jatkuu 
kiilamaisesti nykyiselle avoimelle peltoaukealle. Kiilamainen alue on 
asemakaavoitettu, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. Alue on alavaa viljelykäytössä 
olevaa laaksoa, joka rajautuu eteläosastaan Untonmäen avointa maisematilaa 
rajaavaan metsäiseen, osin rakennettuun moreeniselänteeseen. Asemakaavoitettu alue 
on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009), 
maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä/-maisemaa sekä valtakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta (tätä osayleiskaavatyötä varten tarkennettu rajaus).  
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Osayleiskaavaa varten laaditussa maisemaselvityksessä todetaan alueen maiseman 
piirteistä ja rakentamisen sijoittumisesta seuraavaa: ”Asutus on varhaisista ajoista 
lähtien hakeutunut viljelykelpoisen maan tuntumaan jokien rannoille ja kovalle 
maapohjalle savikoita reunustavien harju- ja moreenimäkien rinteille. Viljelykseen on 
otettu lähes kaikki siihen soveltuva maa. Maiseman tilajako ja maisemakuva on siten 
etenkin vanhimman asujaimiston alueella vakiintunutta peltojen, tiestön ja asutuksen 
noudattaessa maaperää ja maiseman muotoja. Maisemakuvan kannalta keskeisiä 
tekijöitä alueella ovat kumpuilevat peltoaukeat, jotka mahdollistavat laajat näkymät, 
avoimia maisematiloja selkeästi rajaavat metsänreunat ja metsäiset selänteet, rehevän 
kasvillisuuden peittämät jyrkkäpiirteiset jokiuomat sekä viljelysten keskellä olevat 
tilakeskukset.” Maisemaselvityksen maisemallisissa maankäyttösuosituksissa 
asemakaavoitettu alue sijoittuu alueelle, joka soveltuu rajoitetusti ja vain tietyin 
edellytyksin rakentamiseen (”Maiseman, luonnon tai kulttuuriympäristön kannalta 
herkkä tai alava alue, johon sisältyy rakentamista ajatellen erityisiä huomioon 
otettavia seikkoja”). 

Asemakaavoitettu alue ei noudata alueen perinteistä rakentamisen sijoittamistapaa, 
sillä rakentaminen sijoittuu viljelykelpoiselle, pehmeälle maapohjalle, ei sitä 
reunustavien kovempien maalajien alueelle. Rakentamisen sijoittaminen alueelle ei 
noudata alueen maaperäolosuhteita eikä maastonmuotoja eikä myöskään eheytä 
/tiivistä nykyisiä rakennettuja vyöhykkeitä. Maiseman tilajako ja maisemakuva 
muuttuvat, kun uusi rakentaminen ei enää noudata alueella vakiintunutta rakentamisen 
sijoittamistapaa. Rakentaminen työntyy itä-länsi –suuntaisen avoimen peltolaakson 
alueelle lähestulkoon katkaisten avoimen maisematilan ja rajaten pitkiä avoimia 
näkymiä. 

 

Kuva: Ortoilmakuvan päälle on tuotu korkeuskäyrät (valkoinen), nykyinen 
rakennuskanta (musta), valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 
(RKY 2009) rajaus (punainen katkoviiva), maakunnallisesti arvokkaan 
kulttuuriympäristön ja/tai –maiseman rajaus (oranssi katkoviiva) sekä 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen tätä osayleiskaavatyötä varten 
tarkennettu rajaus (vihreä katkoviiva). Vaaleansinisillä nuolilla on näytetty maiseman 
tilajaon ja näkymien kannalta tärkeää avointen maisematilojen liittymistä toisiinsa. 
Asemakaavoitetun uuden pientaloalueen sijainti on suuntaa antavasti osoitettu 
sinisellä ympyrällä. 
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Kuva: Ote maaperäkartasta. Asemakaavoitettu uusi pientaloalue sijoittuu nykyiselle 
peltoaukealle pehmeiden maalajien alueelle. Untonmäen avointa maisematilaa 
rajaava moreeniselänne näkyy kuvassa vaaleanpunaisena. Asemakaavoitetun uuden 
pientaloalueen sijainti on suuntaa antavasti osoitettu sinisellä ympyrällä. 

 

Kuva: Ote kaavaselostuksen maisemaselvitysosan kartasta 17., ”Maisemalliset 
maankäyttösuositukset. Oranssilla värillä on osoitettu alueet, jotka soveltuvat 
rajoitetusti ja vain tietyin edellytyksin rakentamiseen (”Maiseman, luonnon tai 
kulttuuriympäristön kannalta herkkä tai alava alue, johon sisältyy rakentamista 
ajatellen erityisiä huomioon otettavia seikkoja”). Asemakaavoitetun uuden 
pientaloalueen sijainti on suuntaa antavasti osoitettu sinisellä ympyrällä. 

Maisemallisista lähtökohdista arvioiden alueen säilyminen maisemallisesti arvokkaana 
peltoalueena (MA-1) olisi edellä olevan mukaan perusteltua. Alue on kuitenkin 
asemakaavoitettu (asemakaava ja asemakaavan muutos, 10. 
kaupunginosa/Untonmäki) ja asemakaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.5.2004. 
Asemakaavassa alueelle on osoitettu asuinpientalojen korttelialuetta ja 
erillispientalojen korttelialuetta. Satakunnan museo on todennut 20.11.2003 päivätyssä 
lausunnossaan asemakaavasta seuraavaa: ”Museo pitää asemakaavan laajennuksen 
toteuttamista mahdollisena niin, ettei valtakunnallisesti arvokkaan Nanhian 
kulttuurimaisema laatu siitä olennaisesti kärsi.” 
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Kaupunki ei esitä alueen käyttötarkoitusta muutettavaksi, vaan alue osoitetaan 
yleiskaavaehdotuksessa asuntoalueeksi olemassa olevan asemakaavan mukaisesti. 

Yleiskaavaluonnoksen mukaista kaavaratkaisua ei esitetä lausunnon johdosta 
tarkistettavaksi. 

Kännönvuori-Vihkimysvuori 

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että Kännönvuoren-Vihkimysvuoren osalta 
tulee ottaa huomioon riittävien ekologisten yhteyksien järjestäminen 
Punkalaitumenjoen ja virkistysalueen välillä ja että tavoitteet ulkoilureitin/kevyen 
liikenteen yhteyksien järjestämiselle samalla suunnalla eivät välttämättä ole riittäviä. 
Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu kolme uutta kevyen liikenteen / ulkoilureitin 
yhteystarvemerkintää Punkalaitumenjoen yli Kännönvuoren-Vihkimysvuoren alueelle. 
Ratkaisulla on nimenomaan haluttu parantaa virkistysalueen saavutettavuutta 
kaupungin keskustan suunnasta. Lisäksi Punkalaitumenjoen yli on linjattu uusi 
kehäkadun osa, joka yhdistää Huittistenkadun ja Räikänmaantien. 

Punkalaitumenjokivarsi muodostuu pääosin joenrantaviljelyksistä. Vanha asutus 
sijoittuu jokea myötäilevän maantien varsille. Virkistysaluetta ja Punkalaitumenjokea 
erottaa koko matkalla maatalousmaa, joten alueita yhdistäviä ekologisia käytäviä ja 
vihervyöhykkeitä ei ole yleiskaavassa tälle välille osoitettu. Joenvarsimetsää/-
pensaikkoa on ainoastaan Kännönvuoren eteläpuolella, mutta ko. alue on 
kokonaisuudessaan asemakaavoitettu ja toteutettu asuinalueeksi.  

 

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet 

Yleiskaavassa on esitetty potentiaaliset tiiviimmän asumisen alueet 
asemakaavoitettaviksi alueiksi. Asemakaavoitettavien alueiden reunoille on osoitettu 
maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, M- ja M-2, joista M-2-alueet ovat pääasiassa 
valtateiden melualueita ja ne säilyvät siten rakentamattomina. M-2-alueen laajempaa 
käyttöä yleiskaavassa on harkittu. Kuitenkaan sellaisia alueita, joilla jo 
yleiskaavoituksen yhteydessä tulisi kieltää rakentaminen kokonaan, ei ole kaavasta 
melualueiden ulkopuolelta perusteltavasti ja yhteismitallisesti rajattavissa. Alueelle ei 
kohdistu sellaista rakennuspainetta, jota ei rakennusluvituksen yhteydessä voitaisi 
hallita. M-alueen kaavamääräyksessä todetaan, että uusi rakentaminen tulee pyrkiä 
sijoittamaan olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen, mitä kautta hajarakentamista 
on mahdollista myös säännellä. 

Arvokkaat peltoalueet on yleiskaavassa luokiteltu kahteen ryhmään MA-1 ja MA-2 
sen mukaan, millaiset maisemalliset edellytykset alueella on rakentamiseen. MA-1-
alueilla sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. MA-1-alueeksi on 
osoitettu mm. Kokemäenjokilaakson alava peltoalue, jossa oleva rakentaminen on 
keskittynyt Vesiniityntien varten. Alueella ei sijaitse metsäsaarekkeita eikä metsän 
reunavyöhykkeitä, joihin rakentamista voisi sijoittaa. Alueen korkeussuhteet eivät 
myöskään puolla rakentamista. Maaperä on turve- ja saviperäistä. 

MA-2-alueelle sen sijaan voidaan harkiten sijoittaa uutta rakentamista 
metsäsaarekkeiden, olemassa olevien rakennuspaikkojen sekä metsän 
reunavyöhykkeiden yhteyteen. Kaavamääräysten mukaan uudisrakentamisen 
sopeutumiseen (esim. rakentamisen korkeustaso) ympäristöönsä on kiinnitettävä 
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erityistä huomiota. Rakennusten tulee sijoittelun, koon, muodon ja värityksen puolesta 
olla ympäröivään luonnon- ja kulttuuriympäristöön sopeutuvia. Edellä olevan 
perusteella MA-2-peltoalueille voidaan kaupungin mielestä sallia yksittäisten uusien 
rakennuspaikkojen muodostaminen em. kriteerien täyttyessä.  

Kaavakarttaan on lisätty puuttuvia M-merkintöjä. 

Luontoasiat 

Liito-oravaesiintymät on osoitettu yleiskaavakartalle tehtyjen selvitysten mukaisesti. 

Natura-arviointi yleiskaavan vaikutuksista Vanhakosken Natura 2000-alueeseen on 
tehty keväällä 2010.  Natura-arviointi on yleiskaavan selostuksen liitteenä. 

 

1.6 Museovirasto 
Lausunto: 

Museovirastolla ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.  

Vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

1.7 Sallila sähkönsiirto Oy 

Lausunto: 

Yleiskaavakarttoihin pyydetään lisäämään Maurun 110/20 kV sähköasema sekä 
asemaa syöttävän 110 kV johdon Jylhänoja-Mauru. 

Vastine: 

110 kV johto Jylhänoja-Mauru sijoittuu suurimmaksi osaksi kaava-alueen 
ulkopuolelle. Puolen kilometrin pituinen osuus johtoa sijoittuu kaava-alueelle ja se 
lisätään yleiskaavakarttaan. Sähköasema sijoittuu yleiskaavassa T-alueelle eikä sille 
tarvitse siten osoittaa erillistä merkintää. 

1.8 Satakunnan museo 
Lausunto: 

Alueen kulttuurimaiseman arvot on otettu kaavatyössä pääasiassa hyvin huomioon. 
Kriittisimmin museo suhtautuu Vanhan Pappilan alueen pohjoispuolisen peltoaukean 
asuinrakentamisen lähestymiseen pappilaa kohti ja korostaa, että Vanhan Pappilan 
ympärille on syytä jättää enemmän avoimuutta. 

Museo toteaa, että kaava-alueen rakennuskannan inventointi ottaa hyvin huomioon 
sotien jälkeisen ajan julkisen ja liikerakentamisen. Sen sijaan uudempi 
asuinkerrostalorakentaminen jää inventoinnissa kokonaan huomiotta. 
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Museo ehdottaa pienimittakaavaista kokonaisuutta Loiman kylässä, tien mutkassa, 
jonka yläpuolella lukee kaavakartassa Nurminen, lisättäväksi kulttuurihistorialliseksi 
kohteeksi. Tien varteen sijoittuvien rakennusten pihapiirit tulisi varustaa /s-
merkinnällä. 

Sisällöllisesti sr-1 ja sr-2 sekä /s-1 ja /s-2-merkinnät eivät eroa juurikaan toisistaan. 
Museo ehdottaa em. merkintöjen korvaamista sr- ja /s-merkinnöillä. Lisäksi museo 
esittää näkemyksensä sr- ja /s-merkintöjen kaavamääräyksistä. 

Kaupungin uusittavana olevaan rakennusjärjestykseen on syytä lisätä kohta kunnan eri 
osa-alueiden ominaispiirteiden säilyttämisestä ja tukemisesta.  

Vastine: 

Maisemallisista lähtökohdista arvioiden maisematilojen välinen yhteys kirkon 
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) ja 
maakunnallisesti arvokkaan Vanhan Pappilan välillä tulisi säilyttää. Vanhan pappilan 
ja sen pihapiirin asemaa avoimen maiseman kohokohtana, seudun identiteettitekijänä 
ja osana virkistysalueverkostoa tulisi vaalia ja korostaa. Näkymiä alueelle tulisi 
säilyttää sekä ympäröiviltä peltoaukeilta että valtatie 12:n suunnasta. Tiivis 
pientalorakentaminen koko pohjoispuolisen peltoaukean alueelle heikentää pappilan 
asemaa alueen maisemallisena kohokohtana sekä yhteyttä ympäröivään avoimeen 
maaseutumaisemaan ja kirkon alueelle. 

 

Kuva: Suositus Vanhan Pappilan seudun suunnitteluperiaatteista maiseman ja 
kulttuuriympäristön kannalta tarkasteltuna: Uudisrakentamisen ulkopuolelle 
jätettäväksi suositeltava Vanhan Pappilan – Kirkon seudun kulttuuriympäristö- ja 
maisemakokonaisuus on rajattu kuvaan violetilla (rajaus suuntaa antava, rajausta 
tulee tarkentaa kaavoituksen yhteydessä). Kirkon alueen valtakunnallisesti arvokkaan 
rakennetun kulttuuriympäristön rajaus on osoitettu punaisella rajauksella ja 
maakunnallisesti arvokkaat pistemäiset kohteet oranssilla neliösymbolilla. 
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Kuva: Ote kaavaselostuksen maisemaselvitysosan kartasta 17., ”Maisemalliset 
maankäyttösuositukset. Oranssilla värillä on osoitettu alueet, jotka soveltuvat 
rajoitetusti ja vain tietyin edellytyksin rakentamiseen (”Maiseman, luonnon tai 
kulttuuriympäristön kannalta herkkä tai alava alue, johon sisältyy rakentamista 
ajatellen erityisiä huomioon otettavia seikkoja”). Vaaleanvihreällä pisterasterilla on 
osoitettu alueet, joiden säilyttämistä ja kehittämistä keskusviherverkostona tulee 
edistää. Pappilan pohjoispuolisen peltoaukean sijainti on suuntaa antavasti osoitettu 
sinisellä ympyrällä. 

Maisemallisista ja kulttuurihistoriallisista lähtökohdista arvioiden tiivis 
pientalorakentaminen Vanhan Pappilan välittömässä ympäristössä ei ole yleiskaavan 
tavoitteiden mukaista. Alue on kuitenkin asemakaavoitettu (asemakaava, 8. 
kaupunginosa/Pappilanniemi ja 9. kaupunginosa/Lauttakylä) ja asemakaava 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.1990 ja vahvistettu lääninhallituksessa 
13.12.1990. Asemakaavassa pappilan lähiympäristöön on osoitettu erillispientalojen 
korttelialuetta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 60 § mukaan sellaisen asemakaavan alueella, joka on 
ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, 
rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on 
alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta 
on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. 

Kaupunki on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuutta yleiskaavoituksen yhteydessä. 
Alueen asemakaava ei ole toteutunut asuntorakentamisen osalta Niementien 
alkupäässä (vt 12 päässä). Kunnallistekniikka ja kadut jalkakäytävineen ja 
katuvaloineen on kuitenkin jo rakennettu lähes koko alueelle lukuun ottamatta 150 
metrin pituista Ruustinnankadun osuutta. Kaupunki on lisäksi panostanut valtatie 12:n 
alikulun rakentamiseen, jotta alueelta on saatu sujuva ja turvallinen kulkuyhteys 
keskustan suuntaan. 

Edellä olevaan perustuen kaupunki katsoo, että alue on pitkälle toteutettu 
lainvoimaiseen asemakaavaan perustuen eikä alueen osoittamiselle muuksi kuin 
asuntoalueeksi yleiskaavassa ole perustetta asiaa kokonaisuutena arvioiden. 

Asemakaavoituksessa kaupunki on noudattanut yhdenvertaisuusperiaatetta alueen 
yksityisten omistajien kesken siten, että maanomistajat ovat tasapuolisessa asemassa 
eri maankäyttömuotojen suhteen.  
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Asemakaavoitusta on ohjannut Satakunnan seutukaava 5, jossa pappila on osoitettu 
kh-kohdemerkinnällä. Tästä johtuen kaupunki ei ole asemakaavassa osoittanut  
maisemapeltoja pappilan yhteyteen toisin kuin Kivirannan kartanon alueella, jossa 
seutukaavassa oli kh-aluerajaus (Kivirannan kartano ja kulttuurimaisema).  

Vanhan Pappilan yhteydessä sijaitsee Helenansaari ja siihen liittyvät viheralueet, jotka 
jäävät rakentamisen ulkopuolelle ja jotka tuovat pappilan läheisyyteen vapaa-alueita  
maisemapeltojen sijasta. Lisäksi Loimijoen eteläpuolella pappilan kohdalla on laaja 
MA-1-alue, joka turvaa pappilan näkymisen maisemassa kaakko-etelä-lounais-
sektorista. 

Yleiskaavaluonnosta ei esitetä lausunnon johdosta muutettavaksi. 

 

Kuva: Ote yleiskaavaluonnoksesta, jonka päällä on osoitettu olemassa oleva 
rakennuskanta. Kuvasta voidaan todeta, että asuntorakentaminen ei ole vielä 
toteutunut alueelle johtavan Niementien alkupäässä (vt 12 päässä).   

Rakennuskannan inventointi 

Rakennuskulttuurityö Kivikengän laatima maisemahistorian tutkimus, maisema-
analyysi ja rakennusinventointi on tehty käynnissä olevaa yleiskaavatyötä varten 
yhteistyössä Satakunnan museon kanssa. Inventointi on kattanut koko 
yleiskaavoitettavan alueen ja sisältää myös uudempaa 1960-1980-luvun 
rakennuskantaa. Kaupunki ei näe perusteita erillisselvitysten laatimiseen uudemman 
asuinkerrostalorakentamisen osalta. 
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Loiman kylän pienimittakaavainen kokonaisuus 

Kaavaluonnosta on tarkistettu ja ko. kohde on huomioitu yleiskaavassa merkinnällä 
AP/s-2 (alue, jolla ympäristö säilytetään). Satakunnan museon mukaan kyseessä on 
paikallisesti arvokas pienimittakaavainen tienvarsimaisema osana Loimijokivarren 
maisemallisesti merkittävää kylänauhaa. Kohteeseen liittyy lisäksi seuraava kuvaus: 
Vaatimattomat, oletettavasti 1900-luvun alkupuolella muodostuneet pihapiirit asuin- 
ja ulkorakennuksineen muodostavat tiiviin, kylätiehen tukeutuvan kokonaisuuden 
tuoden ajallista ja toiminnallista kerroksisuutta vanhojen kantatilojen ja laajojen 
jokivarsiviljelysten leimaamaan Loimijokivarren maisemaan.   

 

Kuva: Pienimittakaavainen tienvarsimaisema osana Loimijokivarren maisemallisesti 
merkittävää kylänauhaa. (Lähde: Satakunnan museo). 

Kulttuurihistoriallisten kohteiden kaavamerkinnät ja –määräykset 

Vaikka sr-1- ja sr-2- sekä /s-1- ja /s-2-merkinnät eivät kaavamääräyksiltään eroa 
paljon toisistaan, on jatkosuunnittelun ja rakentamisen ohjauksen kannalta tärkeää 
erottaa valtakunnallisesti/ maakunnallisesti sekä paikallisesti arvokkaat kohteet 
toisistaan. Merkintätavalla on merkitystä sekä tiedon välityksen kannalta että 
sisällöllisesti esimerkiksi siinä tapauksessa, että kohteen suojelusta on erimielisyyksiä. 
Lisäksi on vaikea nähdä, että merkintätavasta olisi ainakaan varsinaista haittaa. 
Kaavaluonnokseen ei esitetä muutoksia tältä osin.   

Rakennusjärjestys 

Kaupungin uusittavana olleesta rakennusjärjestyksestä on pyydetty museolta erikseen 
lausunto.   
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1.9 Satakuntaliitto 
Lausunto:  

Lausunnolla olevan osayleiskaavaluonnoksen maankäyttöratkaisut soveltuvat 
seutukaavallisiin yhdyskunta- ja aluerakenteellisiin maankäyttötavoitteisiin, 
täydentäen ja tiivistäen kaupungin nykyisen keskustan aluetta. Sen sijaan Loiman 
kylän asemakaavoitetuiksi alueiksi tarkoitetut alueet poikkeavat seutukaavan 
alueidenkäytön yleispiirteisistä tavoitteista. Selostuksessa tulisi tavoitellun taajama-
alueen yhdyskuntarakenteen poikkeaminen seutukaavan tavoitteista perustella. 

Vähittäiskaupan suuryksiköille ja keskustan laajenemisalueeksi varatun alueen 
(Sahko) suunnittelumääräystä tulisi edelleen täydentää. Yhdyskuntarakenteessa 
merkittävällä paikalla sijaitseva ja rakenteeltaan liikenneympäristöön tukeutuva alue 
tulisi suunnitella kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti kokonaisvaltaisella, 
arkkitehtonisesti korkeatasoisella tavalla siten, että se mahdollisimman hyvin niveltyy 
vanhaan keskusta-alueeseen ja tulee sen palvelujen säilyttämistä. Lisäksi tulisi 
selvittää Sahkon KM-alueiden rakentamisyksiköiden lukumäärä, laajuus, laatu ja 
seudulliset kaupan palvelutarjonnan vaikutukset. 

Lauri Putkosen vuonna 2005 inventoimat ja Huittisten kaupungin hyväksymät 
maakunnalliset kulttuuriympäristöt sisältyvät voimassa oleviin VAT-alueisiin. Siksi 
”valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö” -merkinnän 
erottuvuutta kaavakartalla tulee parantaa ja liittää alueisiin kaavamääräys, joka 
huomioi alueiden maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriperinnön arvot.  

Teknisinä yksityiskohtina Satakuntaliitto lisäksi huomauttaa, että osayleiskaavasta ei 
erotu merkinnöissä esitetty tulvavaara-alueen raja ja arvokas kallioalue ak-6. Lisäksi 
yleiskaavaselostuksen maakuntakaavaa koskevia tekstejä on täydennetty ja 
täsmennetty ehdotusvaiheen jälkeen, jotka on syytä ottaa jatkotyössä huomioon. 

Vastine: 

Seutukaava 

Yleiskaavaselostukseen kirjataan kaavaehdotusvaiheessa erillinen luku siitä, miten 
yleiskaava toteuttaa ja edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja 
ylempiasteisia kaavoja.  

Osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu maankäyttö edistää vuoden 2010 alusta 
maakuntakaavaksi muuttuneen Satakunnan 5 seutukaavan tavoitteita. 

Merkittävin ero aluevarauksissa on osayleiskaava-alueen itäosassa, Jokilevon ja 
Löysälän välisellä alueella, jossa maakuntakaavaksi muuttuneen seutukaavan 
taajamatoimintojen alue ulottuu kauemmas itään kuin osayleiskaavassa osoitettu 
asuntoalueen aluevaraus (A). Osayleiskaavatyössä tavoitteena on ollut taajama-alueen 
tiivistäminen, jolloin osayleiskaavan maakuntakaavan aluevarausta sup-peampi 
aluevaraus on perusteltu. 

Osayleiskaava-alueen eteläosassa Maurialan alueelle on maakuntakaavaksi 
muuttuneessa seutukaavassa osoitettu kyläalueen kohdemerkintä (AT). Kyläalueen 
kohdemerkinnällä on osoitettu talouskylän (peruspalvelut) tavoitesijaintia, jonka 
lähiympäristöä voidaan pitää suotuisana rakentamisalueena ja johon halu-taan ohjata 
maaseuturakentamista. Osayleiskaavassa Loimijoentien varsi on osoitettu 
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täydentyvänä nauhakylänä (A, AT), joten yleiskaava toteuttaa maakuntakaavaksi 
muuttuneen seutukaavan tavoitetta alueen kehittämisestä kylämäisenä 
uudisrakentamisalueena. 

Voimassa olevassa maakuntakaavaksi muuttuneessa seutukaavassa osoitetut 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet on osoitettu osayleiskaavassa. Kohteet on 
merkitty kaavakartalle joko yksittäisinä kohteina tai ne sisältyvät laajempaan 
aluekokonaisuuteen. 

Sahko 

Huittisten kaupan palveluverkkoselvityksessä on arvioitu Huittisten kaupallista 
asemaa suhteessa naapurikuntiin ja –keskuksiin sekä kaupan 
kehittymismahdollisuuksia ja markkinoita. Ostovoiman ennustetaan kasvavan 
Huittisissa. Huittisten oman väestön ostovoimaan perustuva vähittäiskaupan lisäpinta-
alan tarve on vuoteen 2030 mennessä noin 13 500 k-m2. Mikäli Huittisten kaupallinen 
vetovoima ja sitä kautta ostovoiman virtaus pysyy nykyisellä tasolla, on pinta-alan 
tarve lähes 40 % suurempi eli noin 18 000 k-m2. Pinta-alatarve suuntautuu 
suurimmaksi osaksi erikoistavarakauppaan. 

Palveluverkkoselvityksen mukaan Sahko on luonteva kaupallisten toimintojen 
laajentamisen alue. Selvityksen mukaan Sahko soveltuu myös kaupan suuryksiköille. 
Myös maakuntakaavassa (jota ei ole vielä vahvistettu) valtateiden risteysalueelle on 
osoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen aluevarausmerkintä KM. 

Huittisten kaupunki on hankkinut valtateiden risteysalueelta maa-alueita 
omistukseensa elinkeinoelämän kehittämistä varten. Sahkon kauppapaikka on 
tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Sahkon ensimmäisessä vaiheessa 
liikerakentamisen määrä on noin 13 000 k-m2 ja toisessa vaiheessa noin 11 000 k-m2.  

Yleiskaavan valmisteluvaiheen jälkeen alueelle on laadittu Huittisten kaupallinen 
selvitys ja Sahkon kauppapaikan vaikutusten arviointi. Selvitysten mukaan Sahkon 
kauppapaikan myötä Huittisten kaupan palvelutarjonta täydentyy ja monipuolistuu. 
Huittisista saa todennäköisesti jatkossa palveluita, joita on aikaisemmin joutunut 
hakemaan kauempaa. Sahkon laajenemisalue sijaitsee liikenteellisesti edullisesti, ja 
siellä on mahdollista asioida myös kevyellä liikenteellä. Sahkon kauppapaikan 
vaikutusten arvioinnin mukaan Sahkon hankkeella ei ole nykyistä 
yhdyskuntarakennetta merkittävästi hajauttavaa vaikutusta. 

Myös yleiskaavan laatimisen yhteydessä kaupan hankkeen laajuudesta ja 
sijoittumisesta on käyty keskusteluja useaan otteeseen. Erityinen huoli on ollut 
nykyisen keskusta-alueen elinvoimaisuudesta ja kehittymisestä. Vaarana on, että 
kaupallinen painopiste siirtyy keskustasta liikaa Sahkon suuntaan, koska kaupan 
hanke Sahkossa on volyymiltään niin iso, että se kattaa päivittäistavarakaupan ja 
erikoistavarakaupan osalta kaupungin ostovoiman kasvun kokonaan vuoteen 2030 
asti. Lisäksi yleiskaavan laatimisen yhteydessä haasteena on nähty se, että 
ydinkeskustan ja Sahkon alue ovat hieman irti toisistaan: välimatkaa kaupan 
keskittymillä on noin kilometri. Risto Rytin kadun merkitys korostuu alueiden 
kaupallisessa yhdistämisessä. Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ollut 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja Huittisten keskustan vetovoimaisuuden 
lisääminen. Rakenteen tiivistämisen kannalta hyvä ratkaisu olisi saada ainakin 
päivittäistavarakauppa ja keskustaan hakeutuva erikoiskauppa keskitetysti yhdelle 
alueelle, keskustaan (C).  



 
 
 

 26

Yleiskaavaehdotuksessa on KM- ja C-alueita koskien annettu määräyksiä, joilla 
pyritään lieventämään Sahkon hankkeen haitallisia vaikutuksia ja toisaalta 
vahvistamaan nykyistä keskusta-aluetta. Määräysten tavoitteena on ohjata kehitystä 
suuntaan, jossa keskustalla ja Sahkolla on toisiaan täydentävä rooli ja jossa ne yhdessä 
muodostaisivat toimivan, mahdollisimman vähän keskenään kilpailevan 
kokonaisuuden. Asiaa on selostettu tarkemmin kaavaselostuksessa. 

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisemat 

Yleiskaavaluonnoksessa on selvitetty valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 
paikallisesti arvokas rakennuskanta ja pihapiirit. Nämä on osoitettu merkinnöin sr-1, 
sr-2 sekä /s-1 ja /s-2. Merkintöihin liittyy asianmukaiset kaavamääräykset. 

Yleiskaavaa täydennetään vielä ehdotusvaiheessa osoittamalla maakunnallisesti 
arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisemat erillisellä merkinnällä ja liittämällä 
merkintään tarkoituksen mukainen kaavamääräys.  

Karttamerkintöjen tarkistaminen 

Valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön merkintää 
kaavakartalla muutetaan siten, että se erottuu taustastaan paremmin. Tulva-alueen 
rajan merkintä erottuu kaavakartalla purppuran värisenä, mutta merkintöjen 
selostuksessa tulva-alueen raja on kuvautunut jostakin tuntemattomasta teknisestä 
syystä violettina. Asia tarkistetaan.  

Arvokas kallioalue –merkintä (ak-6) ei ole käytössä Huittisten osayleiskaavakartalla. 
Yleiskaavaluonnosta on kuitenkin tarkistettu ja yleiskaavaan lisätty Sahkonkankaan 
arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma ge-merkinnällä varustettuna. 

1.10 Tiehallinto 
Lausunto: 

Kaavaluonnoskartalla seututieverkko ei erotu viivapaksuudessa alemman luokan tie- 
ja katuverkosta. Karttaan voisi lisätä myös luokitusta osoittavia kirjainmerkintöjä (vt, 
kt, st/pk, yt/kk). 

Valtatien 2, kantatien 41 ja Loimijoen maantien 12713 rajaamalle alueelle sijoittuva 
liikenneasema sekä vähittäiskaupan suuryksikkö Sahkossa tulevat lisäämään 
liikennettä ja vaikuttamaan nykyiseen valtatieliittymän turvallisuuteen. Eräänä 
vaihtoehtona on kaavailtu ratkaisua, jossa risteyssillan luoteispuolelle, keskustan 
puolelle, rakennettaisiin toinen ramppiliittymä. Mikäli valtatien 2 läheisyyteen 
sijoitetaan vähittäiskaupan suuryksikkö, tulee sen liikenteellisistä vaikutuksista laatia 
selvitys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja viimeistään alueen 
asemakaavoituksen alkuvaiheessa. 

Kaavan kevytväylävarauksia voisi joiltakin osin täydentää.  

Osayleiskaavan yhteydessä olisi hyvä kuvata myös alueen joukkoliikenteen tarpeita ja 
mahdollisuuksia.  

Osayleiskaavassa tulee esittää kaikki pääteiden tarpeelliset liittymäpaikat. Turun 
tiepiiri esittää valtatien 12 Karhiniementien (mt 12817) ja Raskalantien (mt 12819) 
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liittymien yhdistämistä yhdeksi liittymäksi. Kehitettävän liittymäalueen 
ratkaisuvaihtoehdoista kaupunki ja tiepiiri tulevat käymään vielä jatkossa neuvotteluja 

Osayleiskaavaluonnoksessa eritasoliittymien merkitsemisessä on eroja. Osassa on 
esitetty rampit, osassa ei. Merkintätapoja olisi hyvä selkeyttää ja yhtenäistää. 

Erityisesti Sahkon alueella tulee pääteiden läheisyyteen rakennettaessa huomioida 
mm. tiepenkereiden vakavuus ja liikenteen aiheuttamat tärinähaitat. 

Vastine: 

Kaavamerkinnät 

Yleiskaavan tieverkostoa koskevia merkintöjä tarkistetaan siten, että seututieverkko 
erottuu kaavakartalla paremmin.  

Liikennejärjestelyt Sahkossa 

Liikennejärjestelyjä valtatie 2:lla on tutkittu Sahkon kauppapaikan suunnittelun 
yhteydessä. Kauppapaikka suunnitellaan toteutettavaksi kahdessa vaiheessa ja 
molempien vaiheiden vaikutuksia liikenteeseen on selvitetty.  

Kauppapaikan toteuttamisen vaiheessa 2 eli lopputilanteessa yhdeksi vaihtoehdoksi 
parantaa liikenteen sujuvuutta on esitetty eritasoliittymän täydentämistä valtatien 2 ja 
Loimijoentien risteyksessä rakentamalla toinen ramppi valtatien pohjoispuolelle. 
Yleiskaavassa eritasoliittymä on osoitettu eritasoliittymän symbolilla ilman 
tilavarauksia. 

Eritasoliittymät 

Yleiskaavassa on osoitettu eritasoliittymien tilantarve asemakaavoihin ja/tai 
yleissuunnitelmiin perustuen. Muilta osin tilavarauksia ei ole osoitettu. Yleiskaavaa 
voidaan tarkistaa eritasoliittymien tilavarausten osalta, mikäli tilavarauksilla on 
olennaista vaikutusta liittymäalueen maankäyttöön. 

Kevyt- ja joukkoliikenne 

Yleiskaavassa on osoitettu yleiskaavatasoiset kevyen liikenteen väylät ja niiden 
täydennykset. Kaupungissa on käyty keskustelua väylätarpeesta Suontaustantien 
varteen. Sammun koulun suuntaan voisi olla tarpeellista osoittaa väylävaraus, samoin 
Loiman koululta etelään päin.  

Joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet keskusta-alueella saattavat yleiskaavan 
myötä parantua jonkin verran tihentyvän väestöpohjan ansiosta. Huittisten keskustassa 
ja asuinalueilla on jo vuosia liikennöinyt Huitsikka.  

Pääteiden liittymäpaikat 

Tällä hetkellä Sammun eritasoliittymän pohjoispuolella vt 12:n kanssa risteäviä 
tasoliittymiä on seuraavissa kohdissa: Takkulantie – Käräjämäenkuja, Töyryntie-
Suontaustantie, Norrintie (Koulutie), Norrintien pohjoispuolella sijaitseva maataloutta 
palveleva yksityistie, Karhiniementie – Mannintie (Mannintie ei ole virallinen 
liittymä) sekä Raskalantie - Ratatie. 
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Tiepiirin ja kaupungin käymien neuvottelujen mukaan Takkulantien liittymää ollaan 
siirtämässä etelään ja leventämässä siten, että liittymä kanavoidaan. Käräjämäenkujan 
liittymä on tarkoitus sulkea kokonaan ajoneuvoliikenteeltä. Sammunjoen 
pohjoispuolella Töyryntien ja Norrintien pohjoispuolella sijaitsevan maataloutta 
palveleva yksityistien tasoliittymät poistetaan ja niiden liikenne ohjataan 
parannettavaan Norrintien liittymään. Lisäksi tiepiirin ja kaupungin käymien 
neuvottelujen mukaan Raskalantien ja Karhiniementien liittymät valtatielle tulisi 
pyrkiä yhdistämään.  

Valtatien itäpuolella Mannintieltä ei ole virallista liittymää valtatielle. Ratatien 
liittymä jää ennalleen.  

Näillä järjestelyillä valtatie 12:n tasoliittymien määrää saadaan tien länsipuolella 
rajattua kolmeen (Takkulantie, Norrintie, Karhiniementie) välillä Takkulantie – 
Raskalantie, mikä vastannee tiepiirin tavoitetta. Vt 12 itäpuolella liittymien määrä ei 
muutu. 

Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu kehitettävä liittymäalue-merkintä, jonka 
liikennejärjestelyt kuvataan tarkemmin kaavaselostuksessa. Merkintä säilyy 
yleiskaavaehdotuksessa. 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja lisätään yleisiin määräyksiin seuraava lause: 
Ennen rakennusluvan myöntämistä valtatien 2, valtatien 12 ja kantatien 41 varteen on 
selvitettävä tienpenkereiden vakavuus ja liikenteen aiheuttamat tärinähaitat sekä 
niiden vaikutukset rakentamiseen.  
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Kuva: Suunnitellut liittymäjärjestelyt Takkulan alueella (kehitettävä liittymäalue). 
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2 MUISTUTUKSET 

2.1 Alanaatu Juhani  
Mielipide:  

1) Mielipiteen esittäjä pyytää, että Suontaustantien eteläpuolella sijaitseva ”kohta 1”-
rajauksella merkitty alue osoitetaan M-alueen sijaan asuntoalueeksi mielellään A-
merkinnällä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin vaihtoehtoisesti ainakin AT-
merkinnällä siten, että se ulottuisi pellon ja metsikön reunaan. Vaihtoehtoisena 
merkintänä muistuttaja esittää kyseiselle alueelle vielä M/A-merkinnän, joka 
tarkoittaisi alueen muuttumista A-alueeksi sitten, kun maatalouden harjoittaminen 
sen alueella lopetetaan. Perusteluina alueen osoittamiseksi asuntoalueeksi 
muistuttaja esittää sen sijainnin asuntoalueiden välissä ja kunnallistekniikan hyvän 
saavutettavuuden. 

2) Mielipiteen esittäjä pyytää, että Suontaustan tien pohjoispuolella ”kohta 2”-
rajauksella merkitty alue osoitetaan tilan rajojen mukaisesti ainakin A-alueeksi tai 
ainakin merkinnällä ME-2/A. 

Vastine: 

1) Osayleiskaavassa ei ole perusteltua laajentaa luonnoksessa osoitettuja 
asuntoaluevarauksia, vaan saadun viranomaispalautteen perusteella kaavaluonnoksen 
mukaisten uusien asuntoalueiden määrää pikemminkin karsitaan 
väestönkehitysarviota vastaavaksi. AT-alueen rajausta voidaan kuitenkin mielipiteen 
mukaisesti vähäisesti tarkistaa siten, että se ulottuu lännessä pellon ja metsän reunaan. 

2) Maatilan talouskeskuksen alue on osoitettu kaavaluonnoksessa A-merkinnällä, 
mikä tarkoittaa asemakaavoitettavaa aluetta. Aluetta ei ole toistaiseksi 
asemakaavoitettu. Mielipiteen esittäjä toivoo alueelle ME-2/A-merkintää. ME-2-
merkinnällä on osoitettu kotieläintalouden yksiköiden alueet. 

Kaavaluonnosta voidaan vähäisesti tarkistaa laajentamalla rajausta kiinteistörajan 
mukaisesti ja osoittamalla alue ME-2/A-merkinnällä. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.2 Ali-Raatikainen Raimo 
Mielipide:  

1) Mielipiteen esittäjä pyytää, että Räikänmaantien varressa sijaitseva liitekartassa 
vinoviivoitettu alue muutetaan kokonaan A-alueeksi. Lisäksi mielipiteessä 
esitetään, että ”Lähdepelto” merkitään maa- ja metsätalousalueeksi. 

2) Mielipiteen esittäjä toivoo Kivirannantien varressa sijaitsevan liitekartassa 
vinoviivoitetun alueen merkitsemistä siten, että maanomistajat voisivat 
halutessaan rakentaa alueelle. 

Vastine: 

1) Ilomäentien varrella olevan asuntoalueen A ja retkeily- ja ulkoilualueen VR väliin 
jää kaavaluonnoksessa noin 50 metrin kaistale M-aluetta. A-alueen rajausta voidaan 
vähäisesti tarkistaa laajentamalla asuntoaluetta VR-alueen reunaan asti. Mielipide 
koskee Lähdehovin kiinteistöä RNro 10243400210001. 

Lähdepellon alue (10241300010079) on kaavaluonnoksessa osoitettu Kännönvuoren 
aluekokonaisuuteen liittyväksi retkeily- ja ulkoilualueeksi. Ko. kiinteistö on 
kaupungin omistuksessa. Yhdessä kaupungin omistuksessa olevan naapurikiinteistön 
1:150 kanssa ne muodostavat yhtenäisen virkistysaluekokonaisuuden (VR). VR-
aluerajausta on huomattavasti supistettu seutukaavaan (joka on maakuntakaavana 
voimassa) nähden eikä varausta ole enää nykyisestä syytä pienentää. 

Tältä osin yleiskaavaluonnokseen ei ole syytä tehdä tarkistuksia. 
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Kuva: Lähdepellon alue ja ote maakuntakaavaksi muuttuneesta seutukaavasta, jossa 
VL-aluerajaus huomattavasti kaavaluonnoksessa esitettyä laajempi. 

2) Mielipiteen esittäjän mielestä Kivirannantien pohjoispuolella olevaa nauhamaista 
asutusta voitaisiin tiivistää tien varressa aina Ilomäentien risteykseen asti. 

Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa alueet on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi 
(VR) eikä kaavamerkintä mahdollista tien varteen uutta asutusta. Kuten edellä 
kohdassa 1 on todettu, seutukaavan mukaista virkistysaluetta on 
yleiskaavaluonnoksessa (ja maakuntakaavassa) jo huomattavasti pienennetty eikä sitä 
enää voida nykyisestä supistaa. 

 

Kuva: Ote maakuntakaavaksi muuttuneesta seutukaavasta, jossa VL-aluerajaus 
ulottuu huomattavasti lähemmäksi Punkalaitumenjokea kuin yleiskaavaluonnoksessa. 

Lisäksi Ladunmaankadun risteyksen jälkeen itään päin mentäessä maasto muuttuu 
Kivirannantien pohjoispuolella jyrkäksi eikä sen ole katsottu soveltuvan asutukseen. 
Ladunmaankadun jatke on yleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi 
Kivirannantien eteläpuolella ja tarkoituksena on, että tiivis rakentaminen loppuu 
Kallontien tienoille. Tämän jälkeen rakentaminen muuttuu selvästi väljemmäksi ja 
haja-asutusluonteiseksi.  

Tältä osin yleiskaavaluonnokseen ei ole syytä tehdä tarkistuksia. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.3 Amanda ja Juho Nivolan säätiö 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä painottaa, että metsätalouden harjoittamisen mahdollisuus 
tulevaisuudessa on turvattava tilalla Huhkola 1:11 (10243900010011). Kaavoituksen 
tulee tukea kyseistä seikkaa. Puolet tilasta on osoitettu osayleiskaavan luonnoksessa 
VR- ja puolet MA2-alueeksi. 

Vastine: 

Huhkolan tilan alueet on kaavaluonnoksessa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi 
alueiksi (M) sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Kyseisiä alueita koskevat 
kaavamääräykset koskevat lähinnä rakentamista, eivät esimerkiksi metsätalouden 
harjoittamista. Näin ollen yleiskaava ei rajoita normaalien metsänhoitotoimenpiteiden 
tekemistä alueella. Kaupungin suunnitelmissa ei ole myöskään (ainakaan toistaiseksi) 
hoito- tai käyttösuunnitelman laatiminen alueelle.  

Yleiskaavaa ei esitetä mielipiteen johdosta muutettavaksi. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.4 Antti Kivimäen kuolinpesä, Ulla Kivimäki 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä toivoo, ettei yleiskaavaan sisällytetä mitään suojelumääräystä tilan 
”Vanha Rautio”, kiinteistötunnus 102-405-1-189, päärakennuksen kohdalle.  

Perusteluina mielipiteessä esitetään rakennuksen tämänhetkinen huono kunto, johon 
omistajalla ei ole voimavaroja vaikuttaa. Mielipiteenä esitetään, että suojelumääräys 
muodostuisi omistajalle kohtuuttomaksi. Mielipiteen esittäjä toteaa lisäksi, että 
suojelumääräysten käyttö on yleensä perusteltua vain silloin, kun kohdetta ei voida 
suojella muun lainsäädännön (esimerkiksi rakennussuojelulaki) keinoin. Tällöin tulee 
ratkaistavaksi se, muodostuuko suojelumääräysten johdosta valtiolle taikka 
kaupungille lunastus- tai korvausvelvollisuutta. 

Kuolinpesä on toimittanut rakennuksen kuntoarvion muistutuksensa tueksi.  

Vastine: 

Yleiskaavaluonnoksessa kiinteistön alueelle on osoitettu sr-2 (9)-merkintä, joka 
koskee kahta eri rakennusta Vanhaa-Rautiota ja siihen liittyvää talousrakennusta.  
Vanha-Rautio on mielipiteen esittäjän mainitsema päärakennus. Sr-2-merkintä 
tarkoittaa yleiskaavaluonnoksessa paikallisesti arvokasta, suojeltavaa rakennusta. 
Merkintään liittyy seuraava kuvaus ja kaavamääräys: 

Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat rakennukset, joiden purkaminen on 
maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla kielletty. Rakennuksessa 
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suoritettavat korjaus- ja muutostyöt sekä muu täydennysrakentaminen tulee tehdä 
siten, että kohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.  

Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee 
museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. 

Rakennukset on mainittu Rakennuskulttuurityö Kivikengän laatimassa Huittisten 
rakennusinventoinnissa (kohde 3.8.). Arvottamisperusteena on 1, mikä tarkoittaa 
kohteen arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja rakennusperinteisiä 
(rakennushistoriallisia) arvoja.  

Mielipiteen esittäjällä on virheellinen käsitys siitä, että suojelumääräysten käyttö 
kaavoituksessa olisi perusteltua vain silloin, kun kohdetta ei voida suojella muun 
lainsäädännön (esimerkiksi rakennussuojelulaki) keinoin. Kulttuuriympäristöä ja 
rakennusperintöä vaalitaan tavallisesti nimenomaan kaavoituksen ja rakentamisen 
ohjauksella, siis maankäyttö- ja rakennuslailla. Pääsääntönä on, että 
rakennussuojelulakia käytetään kaava-alueiden ulkopuolella tai kohteissa, joissa 
halutaan suojella kaavoituksen ulottumattomissa olevia rakennuksen osia, esimerkiksi 
kiinteää sisustusta. Rakennussuojelulailla on suojeltu Suomessa noin 250 kohdetta 
eikä sellaisesta suojelusta ole Vanha-Raution kohdalla kyse. 

Satakunnan museon (kommentti 5.3.2010) mukaan talousrakennukselle ei aseteta 
suojelutavoitetta, joten sr-2-merkintä poistetaan kaavakartalta tältä osin. Yleiskaavaa 
tarkistetaan siltä osin, että talousrakennuksen sijasta Ranta-Raution päärakennus 
osoitetaan sr-2-merkinnällä. 

Vanha-Raution päärakennuksen osalta Satakunnan museo pitää kiinni 
suojelutavoitteesta, sillä kohde muodostaa osan sillanympäristön hyvin säilynyttä 
miljöötä ja sijaitsee keskeisellä paikalla. Kohteeseen liittyvässä 
yleiskaavamääräyksessä ei velvoiteta korjaamaan rakennusta eli siten kaavamääräys ei 
ole kohtuuton. Rakennus omaa nykykuntoisenakin arvoja, joita yleiskaavassa on 
haluttu suojella mm. kieltämällä rakennuksen purkaminen. Myös korjaustoimenpiteitä 
voidaan rakennukselle tehdä ilman lausuntopyyntöä museoviranomaiselta, mikäli 
toimenpiteet eivät ole rakennusta merkittävästi muuttavia. Korjaus- ja 
täydennysrakentaminen - mikäli tällaisiin toimenpiteisiin ryhdytään - tulee 
kaavamääräyksen mukaan olla sellaista, että se ”kunnioittaa vanhaa” ts. se ei saisi 
heikentää niitä arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja rakennusperinteisiä arvoja ja 
ominaispiirteitä, joita rakennuksilla on.  

Yleiskaavaluonnoksen mukaista, päärakennusta koskevaa suojelumerkintää ei esitetä 
mielipiteen johdosta muutettavaksi.   
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.5 Erkkilä Anna-Liisa 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä pyytää, että ”Kuusela” - nimiselle tilalle, rekisterinumero 6:56 
(10243400060056), osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu MA-2-merkintä korvattaisiin 
merkinnällä A.  

Mielipiteen perusteluna esittäjä tuo ilmi alueen muuttuneen tilanteen. Asemakaavaa 
laadittaessa jätettiin siitä pois kyseiselle tilalle kohdentuneet korttelin 1052 
suunnitellut tontit 1 – 5 viemäröinnin ongelmallisuuden vuoksi. Tilanne on muuttunut 
siten, että alueen läpi tehdään joka tapauksessa viemärilinjaus. Näin ollen alueen 
jättämiselle rakentamatta viemäröintiongelman vuoksi ei ole enää perusteita. 

Vastine: 

Kuuselan tila on osoitettu yleiskaavaluonnoksessa maisemallisesti arvokkaaksi 
peltoalueeksi merkinnällä MA-2. Kaavamerkinnän selityksessä todetaan, että 
merkinnällä on osoitettu varsinaisten peltoalueiden lisäksi myös metsäsaarekkeita ja 
metsäselänteiden reuna-aluetta.  

Kyseessä oleva metsäinen rinnealue rajaa peltoaukean avointa maisematilaa. Alue on 
osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Maisema-arvojen säilymisen 
kannalta on tärkeää, että metsäiset tai osittain rakennetut reunavyöhykkeet 
muodostavat avoimelle maisematilalle selkeän, maisemakuvaltaan eheän rajan, joka 
tukeutuu alueen maaperäolosuhteisiin ja maastonmuotoihin. Rakentamisen 
sijoittaminen nykyiselle pellolle, alavan savilaakson alueelle poikkeaisi alueen 
perinteisestä rakentamisen sijoittamistavasta ja heikentäisi maisemakuvan 
yhtenäisyyttä.  
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Kaupungilla ei myöskään ole viemäröintisuunnitelmia ko. alueelle. Edellä olevan 
perusteella yleiskaavaa ei esitetä mielipiteen johdosta tarkistettavaksi. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.6 Graeffe Leena 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä haluaa, että tilan 102-427-6-55 Klaavolantien ja Sammunjoen 
väliseltä rantakaistaleelta poistetaan VL-merkintä. 

Vastine: 

Yleiskaavaluonnoksen VL-merkintä tilalla 6:55 on virheellinen. Mielipiteessä 
tarkoitettu alue tulisi olla maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M (väri kartalla vastaa 
tätä merkintää, mutta kirjaintunnus VL on virheellinen).   

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin ja kirjaintunnus muutetaan M:ksi. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.7 Haavisto Anssi, Alakukku Tapani  
Mielipide:  

Mielipiteessä esitetään, että A-alueen rajaus siirretään kulkemaan kiinteistöjen 102-
434-4-116 ja 102-427-2-51 rajoja pitkin. 

Vastine: 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja kiinteistöt 2:51 ja 4:116 sisällytetään 
asemakaavoitettavaan asuntoalueeseen (A). Kiinteistöjen maankäyttöä suunniteltaessa 
tulee huomioida osayleiskaavan mukaiset valtakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen sekä valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaukset. Kiinteistöt 
sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä valtakunnallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön reunavyöhykkeellä, jossa rakentamisen 
sopeutumiseen ympäristöönsä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valtakunnallisesti 
arvokkaan maisema-alueen kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: 

Merkinnällä on osoitettu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue.  

Suunnittelussa on huomioitava maisema-alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne. Avointa maisematilaa rajaavien maisemallisesti merkittävien 
selänteiden lakialueet tulee säilyttää rakentamattomina. 
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Rakentamisen sijoittamista ei tule suunnitella maisemakuvaa pirstovasti avoimille 
viljelyalueille ellei se olennaisesti liity maa- ja metsätalouden toimintoihin. 
Uudisrakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Rakentaminen on sopeutettava alueen perinteiseen rakentamistapaan. 

Avoimeen peltomaisemaan rakennettaessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee 
muodostaa istutettu vyöhyke. Istutusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen 
maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee olla alueelle luontaista 
luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien aitaamista 
maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta, johon on lisätty ajantasaiset rakennukset. 
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Kuva: Haavistojen alue ortoilmakuvassa. Rakennetun alueen rajaus esitetään 
kulkevaksi esimerkiksi korkeuskäyriä mukaillen kuten kuvassa violetilla värillä on 
esitetty. 

2.8 Haavisto Esko 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä katsoo, että tila Marttila, rekisterinumero 4:104, tulisi osoittaa 
kuuluvaksi A-alueeseen. Tilan pohjoisraja rajautuisi tällöin Nahnian peltoaukean MA-
1-alueeseen.  

Perusteluina mielipiteelle esitetään, ettei kohde ole huomattavaa suojelua edellyttävä 
ja koska kohde sopisi lisärakentamiseen. Mielipiteen esittäjillä on tarkoitus säilyttää 
rakennusoikeus tähän perinnön kautta haltuunsa tulleeseen alueeseen. He ovat myös 
sitä mieltä, että rakentamisessa tulee ympäristöarvot ottaa huomioon. 

Vastine: 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja kiinteistö 4:104 sisällytetään 
asemakaavoitettavaan asuntoalueeseen (A). Kiinteistön maankäyttöä suunniteltaessa 
tulee huomioida osayleiskaavan mukaiset valtakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen sekä valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaukset. Kiinteistö 
sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä valtakunnallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön reunavyöhykkeellä, jossa rakentamisen 
sopeutumiseen ympäristöönsä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valtakunnallisesti 
arvokkaan maisema-alueen kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: 

Merkinnällä on osoitettu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue.  
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Suunnittelussa on huomioitava maisema-alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne. Avointa maisematilaa rajaavien maisemallisesti merkittävien 
selänteiden lakialueet tulee säilyttää rakentamattomina. 

Rakentamisen sijoittamista ei tule suunnitella maisemakuvaa pirstovasti avoimille 
viljelyalueille ellei se olennaisesti liity maa- ja metsätalouden toimintoihin. 
Uudisrakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Rakentaminen on sopeutettava alueen perinteiseen rakentamistapaan. 

Avoimeen peltomaisemaan rakennettaessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee 
muodostaa istutettu vyöhyke. Istutusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen 
maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee olla alueelle luontaista 
luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien aitaamista 
maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 



 
 
 

 42

 

Kuva: Haavistojen alue ortoilmakuvassa. Rakennetun alueen rajaus esitetään 
kulkevaksi esimerkiksi korkeuskäyriä mukaillen kuten kuvassa violetilla värillä on 
esitetty. 

 

2.9 Haavisto Heikki 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä katsoo, että tila Villa-Jouni 2:53 (10242700020053) tulisi 
osayleiskaavassa osoittaa kuuluvaksi A-alueeseen. Tilan pohjoisraja rajautuisi tällöin 
Nahnian peltoaukean MA-1-alueeseen.  

Perusteluina mielipiteelle esitetään, että kohde sopisi lisärakentamiseen eikä 
lisärakentaminen muuttaisi maisemaa. Mielipiteessä painotetaan, että 
lisärakentamisessa tulee ympäristöarvot ottaa huomioon. 

Vastine: 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja kiinteistö 2:53 sisällytetään asemakaavoitettavaan 
asuntoalueeseen (A). Kiinteistön maankäyttöä suunniteltaessa tulee huomioida 
osayleiskaavan mukaiset valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä 
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaukset. Kiinteistö sijaitsee 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä valtakunnallisesti merkittävän 
kulttuuriympäristön reunavyöhykkeellä, jossa rakentamisen sopeutumiseen 
ympäristöönsä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valtakunnallisesti arvokkaan 
maisema-alueen kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: 

Merkinnällä on osoitettu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue.  
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Suunnittelussa on huomioitava maisema-alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne. Avointa maisematilaa rajaavien maisemallisesti merkittävien 
selänteiden lakialueet tulee säilyttää rakentamattomina. 

Rakentamisen sijoittamista ei tule suunnitella maisemakuvaa pirstovasti avoimille 
viljelyalueille ellei se olennaisesti liity maa- ja metsätalouden toimintoihin. 
Uudisrakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Rakentaminen on sopeutettava alueen perinteiseen rakentamistapaan. 

Avoimeen peltomaisemaan rakennettaessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee 
muodostaa istutettu vyöhyke. Istutusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen 
maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee olla alueelle luontaista 
luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien aitaamista 
maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. 

Valtakunnallisesti merkittävästä kulttuurihistoriallisesta ympäristöstä todetaan 
kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: 

Alueiden käytön on sovelluttava alueen historialliseen kehitykseen. Alueen vanhan 
rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää. Mahdollisen 
täydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava kulttuuriympäristön 
ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka 
vähentävät kulttuurimaiseman, historian ja kaupunkikuvan kannalta merkittävän 
aluekokonaisuuden arvoa.     

Alueen rakentamista tai muuta maankäyttöä koskevista suunnitelmista tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 
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Kuva: Haavistojen alue ortoilmakuvassa. Rakennetun alueen rajaus esitetään 
kulkevaksi esimerkiksi korkeuskäyriä mukaillen kuten kuvassa violetilla värillä on 
esitetty. 

2.10 Haavisto Marko, Haavisto Matti 
Mielipide:  

Mielipiteessä esitetään, että tilat ”Olavila”, rekisterinumero 46:2, ja tila ”Einola”, 
rekisterinumero 46:1, yhdistetään keskenään omistusoikeuden siirtyessä Marko 
Haavistolle. Yhdistetty tila esitetään liitettäväksi kaava-alueeseen (oletettavasti A-
alueeseen). Tontilla on jo kaupungin vesi ja viemäri.  

Vastine: 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja kiinteistöt 46:1 ja 46:2 sisällytetään 
asemakaavoitettavaan asuntoalueeseen (A). Kiinteistöjen maankäyttöä suunniteltaessa 
tulee huomioida osayleiskaavan mukaiset valtakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen sekä valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaukset. Kiinteistöt 
sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen sekä valtakunnallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön reunavyöhykkeellä, jossa rakentamisen 
sopeutumiseen ympäristöönsä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valtakunnallisesti 
arvokkaan maisema-alueen kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: 

Merkinnällä on osoitettu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue.  

Suunnittelussa on huomioitava maisema-alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne. Avointa maisematilaa rajaavien maisemallisesti merkittävien 
selänteiden lakialueet tulee säilyttää rakentamattomina. 

Rakentamisen sijoittamista ei tule suunnitella maisemakuvaa pirstovasti avoimille 
viljelyalueille ellei se olennaisesti liity maa- ja metsätalouden toimintoihin. 
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Uudisrakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Rakentaminen on sopeutettava alueen perinteiseen rakentamistapaan. 

Avoimeen peltomaisemaan rakennettaessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee 
muodostaa istutettu vyöhyke. Istutusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen 
maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee olla alueelle luontaista 
luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien aitaamista 
maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

Kuva: Haavistojen alue ortoilmakuvassa. Rakennetun alueen rajaus esitetään 
kulkevaksi esimerkiksi korkeuskäyriä mukaillen kuten kuvassa violetilla värillä on 
esitetty. 
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2.11 Huittisten Säästömarket Oy 
Mielipide:  

1) Mielipiteen esittäjä tuo ilmi, että seutukaavan mukainen eritasoliittymä Valtatie 
12:n ja Risto Rytin kadun liittymän kohdalle vaarantaa ja vaikeuttaa 
ohikulkuliikenteen pääsyä myymälään. 

2) Mielipiteen esittäjä katsoo, että kiertoliittymän rakentaminen Risto Rytin kadun ja 
Sahkonkadun risteykseen mahdollisimman nopeasti olisi liikenteen sujuvuuden 
kannalta erittäin tärkeää. 

Vastine: 

Seutukaavassa valtatie 12:n ja Risto Rytin kadun liittymään on osoitettu 
eritasoliittymä. Vastaava merkintä on osoitettu Satakunnan maakuntakaavassa, jonka 
maakuntavaltuusto on hyväksynyt 17.12.2009. Eritasoliittymästä on valmistunut myös 
yleissuunnitelma (valtatien 12 parantaminen Huittisissa välillä Valtatie 2-Metsäkylä) 
ja siihen tulee valmisteilla olevassa osayleiskaavassa varautua.  

Eritasoliittymän toteuttamisen aikataulusta ei kuitenkaan ole suunnitelmia. 
Yleiskaavaluonnoksessa ei ole osoitettu valtatie 12:n länsipuolelle sellaista uutta 
maankäyttöä, mikä aiheuttaisi tarpeen eritasoliittymän toteuttamiselle. Valtatien ja 
Risto Rytin kadun risteys säilynee toistaiseksi valo-ohjattuna tasoliittymänä. 

Sahkon eteläosa on Huittisten kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009-2012.  
Alueelle ollaan laatimassa maankäytön yleissuunnitelmaa, jonka pohjalta alueen 
asemakaavoitusta valmistellaan. Risto Rytin ja Sahkon kadun risteyksessä on 
suunnitelmissa varauduttu kiertoliittymään, joka suunnitellaan vuoden 2011 aikana ja 
rakennetaan mahdollisesti seuraavana vuonna. Liikennejärjestelyissä otetaan 
huomioon sujuva pääsy nykyisille tonteille.  
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.12 Huittisten Vihreät ry 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä toteaa, että osayleiskaavaluonnoksen tiivistävä versio on hyvä ja 
oikeansuuntainen, mutta että ilmasto- ja ympäristövaikutukset täytyy ottaa paremmin 
huomioon, jotta Huittinen kehittyisi entistä ekotehokkaammaksi kaupungiksi. Selkeä 
taajama-aluerakenne, kuten tässä osayleiskaavassa, tukee alueen ekologista tasapainoa 
ja on siten tulevaisuudessakin tavoiteltava ominaisuus. 

Mielipiteen esittäjä mainitsee positiivisena seikkana keskustan kehittämisen, mutta 
huomauttaa, että se olisi toteutettava siten, että nykyinen keskusta säilyy 
elinvoimaisena. Kaikkea Huittisten kehittämistä ei tule suunnata Sahkon alueelle, 
vaikka se nähdäänkin Huittisille elintärkeänä. Sahkon aluetta kehitettäessä on 
ajateltava koko Huittisten tulevaisuutta – myös muista kuin taloudellisista 
lähtökohdista. On esimerkiksi arvioitava Sahkon alueen lisääntyvän rakentamisen 
vaikutukset seudun vesistöihin tai Natura-alueeseen. 

Mielipiteen esittäjä ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että Kokemäenjoen arvokas 
kulttuurihistoriallinen ympäristö ja rakennukset on kaavoituksessa säilytetty. 
Mielipiteessä mainitaan, että jatkossa keskustan vanhaa rakennuskantaa tulisi pyrkiä 
hyödyntämään paremmin. 

Mielipiteessä esitetään, että tulevaisuudessa korostettavia teemoja Huittisissa tulisi 
olla ilmastotietoinen rakentaminen, vihersuunnittelu, kauko- ja aluelämmityksen 
kehittäminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttö, energiansäästö ja joukkoliikenteen 
kehittäminen. Myös mahdollisen oikoradan rakentamiseen Porista Helsinkiin pitää 
mielipiteen esittäjän mukaan varautua jo nyt. 

Vastine: 

Kuten mielipiteessä todetaan, osayleiskaavoituksen pääpaino on ollut keskustan 
täydennysrakentamisessa ja eheyttämisessä: lähtökohtana on ollut sijoittaa uudet 
asemakaavoitettavat alueet ydinkeskustan välittömään läheisyyteen ja osoittaa muualle 
asemakaavoitettavaa aluetta vain vähän.  

Kaupunki on hankkinut maa-alueita Sahkosta kaupan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.10.2008, että yleiskaavan laatimisen 
pohjana on tiivistävä maankäyttövaihtoehto ja että luonnoksen suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon kaupungin omistamat elinkeinoelämän kehittämiseksi hankitut maa-
alueet. 

Kaupungin hankkimia maa-alueita on yleiskaavassa osoitettu kaupungin tavoitteiden 
mukaisesti kaupan suuryksiköiden alueeksi. Koska vaarana on, että keskustan 
painopiste nimenomaan kaupallisten palvelujen suhteen siirtyy liikaa Sahkoon, 
sisältyy yleiskaavaan molempia alueita, keskusta-aluetta ja kaupan suuryksiköiden 
aluetta, koskevia kaavamääräyksiä. Tavoitteena on säilyttää nykyinen keskusta 
edelleen kiinnostavana ja elinvoimaisena, mikä tarkoittaa mm. keskustan nykyisen 
rakenteen tiivistämistä kaupunkimaisemaksi (mm. ohjaamalla tilaa vievä kauppa pois 
ydinkeskustasta), päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoiskaupan 
pysyttämistä keskustassa, panostamista keskustan kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja 
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rakentamisen laatuun sekä viihtyisyyttä lisääviin tekijöihin (puistot, kevytliikenne 
jne.).  

Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan lisärakentamisen vaikutukset Loimijoen Natura-
alueeseen. Kaavan muut vaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
mukaisesti. 

Helsinki-Forssa-Pori-raideyhteyttä on suunniteltu mm. Humppilan Ecoairport-
hankeideaan sekä logistiikkakeskushankkeeseen liittyen. Selvityksessä on vertailtu 
mm. maankäytön osalta erilaisia ratavaihtoehtoja Helsingin ja Porin välillä. 
Selvitykseen liittyy karkea kustannustasovertailu. Tämän hetkisen tiedon valossa 
mahdollisen oikoradan rakentaminen Porin ja Helsingin välille on varsin 
epätodennäköistä eikä siihen ole realistista yleiskaavassa varautua.   

2.13 Hälli Matti 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät ilmaisevat omistajan ominaisuudessa olevansa tyytyväisiä 
osayleiskaavaluonnokseen tilojen ”Vahakivi 1”, rekisterinumero 10:98, ”Vahakivi”, 
rekisterinumero 9:154, ja ”Hälli III”, rekisterinumero 6:75, osalta. Muistuttajat 
puoltavat Hein-Erkkilän ja Kaharilan alueen (Valtatie 2:n molemmin puolin) 
kaavoittamista suunnitellulla tavalla. 

Vastine: 

Mielipide merkitään tiedoksi. 

(Kaupungin selvityksen mukaan Matti Hälli omistaa kiinteistön 9:130, joka sijaitsee 
oheisessa kuvassa viivoitettujen kiinteistön välissä. Viivoitetut kiinteistöt viittaavat 
mielipiteessä erikseen mainittuihin tiloihin.) 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.14 Kariniemi Jaakko 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä on sitä mieltä, että tila 102-421-5-22 tulisi merkitä 
osayleiskaavassa MA-2 – alueen sijaan AP-alueeksi.  

Mielipiteessä tuodaan esille, että esimerkiksi nyt MA-2 – alueella sijaitseva vuonna 
2006 rakennetun rantasaunan tulisi sijaita AP-alueella. Sama omistaja omistaa 
kyseisen tilan itäpuolella sijaitsevan kiinteistön 102-421-5-21, joka on 
osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu AP-alueeksi. Osoittamalla myös ensin mainittu 
tila AP-alueeksi tilat muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

Vastine: 

Kaupungin selvityksen mukaan tilalla 5:22 sijaitsee rantasauna, jolla on 
asianmukainen rakennuslupa. Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan siten, että rantasauna 
sijoittuu AP-alueelle. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.15 Koivunen Timo ja Anna-Maija 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä pyytää, että tontti ”Kotiranta”, rekisterinumero 5:33, osoitetaan 
osayleiskaavaluonnoksessa pelkästään AP-alueeksi sen sijaan, että se on jaettu AP-
alueeksi ja MA-1 – alueeksi. 

Vastine: 

AP-alue on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu siten, että nykyinen rakennuskanta 
sijoittuu AP-merkinnän alueelle. Lisäksi korkeuskäyriä tarkastellen luonnoksen 
mukainen aluerajaus näyttäisi olevan luonnollinen, maaston muotoihin tukeutuva 
pihapiirin alue. Yleiskaavaluonnosta voidaan kuitenkin tarkistaa vähäisesti siten, että 
AP-aluetta laajennetaan tilan rajojen mukaisesti.  

MA-1-merkintä tarkoittaa yleiskaavassa maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. 
Avoimeen peltomaisemaan rakennettaessa täydennysrakentamisen sopeutumiseen 
alueen muuhun maankäyttöön tulisi kiinnittää huomiota. Vaikutukset 
kulttuuriympäristöön ovat vähäisimmät, mikäli rakennuspaikan ympärille 
muodostetaan istutettu vyöhyke, joka tyylillisesti sopii perinteiseen 
maalaisympäristöön.  
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.16 Koivusilta Matti, Rekola Simo 
Muistutus: 

Mielipiteen esittäjät tuovat ilmi, että Kylä-Huikantien ja sen vierustojen alkupään 
kahden ensimmäisen kilometrin matkalle olisi syytä rakentaa vesi- ja viemärilinja. 
Mielipiteen esittäjät toivovat vastausta esitykseensä lokakuun 2009 aikana. 

Vastine: 

Huittisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2004 mukaan 
Huikankulmantielle on suunniteltu viemäröinnin laajennusta, joka ulottuu 
Hannunniityntielle saakka.  

Kaupunki tulee käsittelemään Huikankulman viemäröintiasiaa vuoden 2010 aikana 
vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.17 Korpela Kalevi 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä toivoo, että AP-alue tulee ulottaa koko tilan 102-428-0002-0044 
alueelle, koska nykyisen suunnitelman mukaan osa piha-alueesta olisi peltoa. 

Vastine: 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja kiinteistö 2:44 sisällytetään kokonaisuudessaan 
asuinpientalojen alueeseen (AP). Kiinteistön maankäyttöä suunniteltaessa tulee 
huomioida osayleiskaavan mukainen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 
rajaus. Kiinteistö sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jossa 
rakentamisen sopeutumiseen ympäristöönsä tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: 

Merkinnällä on osoitettu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue.  

Suunnittelussa on huomioitava maisema-alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne. Avointa maisematilaa rajaavien maisemallisesti merkittävien 
selänteiden lakialueet tulee säilyttää rakentamattomina. 
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Rakentamisen sijoittamista ei tule suunnitella maisemakuvaa pirstovasti avoimille 
viljelyalueille ellei se olennaisesti liity maa- ja metsätalouden toimintoihin. 
Uudisrakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Rakentaminen on sopeutettava alueen perinteiseen rakentamistapaan. 

Avoimeen peltomaisemaan rakennettaessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee 
muodostaa istutettu vyöhyke. Istutusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen 
maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee olla alueelle luontaista 
luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien aitaamista 
maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. 

Yleiskaavan tavoitteiden mukaista on, että tilan itäisin (joenpuoleisin) osa tulisi 
säilymään rakentamattomana alueena. Kiinteistön olemassa oleva rakentaminen 
tukeutuu nykyisellään Nokkamäentiehen ja sen lounaispuoliseen selänteeseen. 
Rakentaminen kiinteistön itäpäähän taas kaventaisi jokilaakson avointa maisematilaa 
ja ainakin asuinrakentamisen osalta olisi perinteisen rakentamistavan vastaista. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 
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Kuva: Kalevi Korpelan, Raimo Tuomolan ja Arjo Ukkosen alue ortoilmakuvassa. 
Suositeltava rakennetun alueen rajaus on esitetty kuvassa violetilla värillä tukeutuen 
Nokkamäentiehen ja sen lounaispuoliseen selänteeseen. 

 

 

Kuva: Ote kaavaselostuksen maisemaselvitysosan kartasta 17., ”Maisemalliset 
maankäyttösuositukset. Oranssilla värillä on osoitettu alueet, jotka soveltuvat 
rajoitetusti ja vain tietyin edellytyksin rakentamiseen (”Maiseman, luonnon tai 
kulttuuriympäristön kannalta herkkä tai alava alue, johon sisältyy rakentamista 
ajatellen erityisiä huomioon otettavia seikkoja”).  
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2.18 Kuiko Kalle 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä on sitä mieltä, että kaksi tonttia (10242400070071, 
10242400070072), jotka ovat merkityt liitekarttaan, tulisi nykyisen 
osayleiskaavaluonnoksen merkinnän M2 sijaan osoittaa AP-alueiksi. 

Perusteluina muutokselle mielipiteen esittäjä sanoo tonttien olevan vanhoja 
rakennuspaikkoja, joilta rakennukset on purettu. Alueella on mielipiteen esittäjän 
mukaan vesijohto ja kunnallista viemärilinjaa ollaan rakentamassa. 

Vastine: 

Kaavaluonnoksessa tontit sijaitsevat maa- ja metsätalousvaltaisella alueella M-2. 
Olemassa oleva, läheinen asuntoalue (AP) rajoittuu pohjoisessa metsäselänteen 
reunaan ja Satosuontiehen. Mielipiteessä esitetyt tontit tukeutuvat metsäsaarekkeisiin 
ja sijoittuvat Satosuontien toiselle puolen, joka on pääosin peltoaluetta. Satosuontien-
Mommolankaaren varrella sijaitsevat Kuikon, Kirran ja Turton tilakeskukset, jotka 
muodostavat maisemassa yhtenäisen kokonaisuuden. Maisemakokonaisuuden 
yhtenäistä ilmettä rikkoo kantatien varren huoltoasema- ja palvelualue. 

Rakentamisen sijoittaminen tonttien alueelle jatkaa alueelle tyypillistä rakentamisen 
sijoittamistapaa, sillä rakentaminen tukeutuu moreeniselänteeseen, joka muodostaa 
luontevan rajan avoimelle viljelykäytössä olevalle savilaaksolle. Vanhojen 
rakennuspaikkojen hyödyntäminen uudisrakentamiseen on maisema-arvojen kannalta 
perusteltua.  

Lisäksi rakentaminen tukeutuu Satosuontiehen ja kiinteistö on rakennuspaikoiksi jo 
lohkottu. Yleiskaavaluonnosta siis tarkistetaan ja tontit osoitetaan AP-alueiksi. 

 

  

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 
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2.19 Kuljetusliike Ano Heikkilä Oy 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä pyytää, että varikko- ja terminaalialue Kauppalankulma 13:0 
(10242400130000), merkitään osayleiskaavassa teollisuus-, palveluiden ja 
pientalovaltaiseksi alueeksi maa- ja metsätalousalueen sijaan. 

Perusteina mielipiteen esittäjä kertoo tontin olevan sorastettu raskaan liikenteen 
käyttöön ja olevan myös varastokäytössä tällä hetkellä. Tilalla toimivalla yrittäjällä on 
lisäksi aikomus laajentaa yrityksen aluetta hankkimalla lisää maata jo omistamansa 
vierestä sekä myös rakentaa mahdollisesti asuintiloja yrityksen autonkuljettajia varten. 

Vastine: 

Kiinteistö on ostettu kaupungilta kuorma-autojen ja perävaunujen säilytystä varten ja 
se liittyy toiminnallisesti pohjoispuolella sijaitsevaan AP-alueeseen. Kiinteistön käyttö 
ei ole ristiriidassa yleiskaavaluonnoksessa osoitetun kaavamerkinnän (M-2) kanssa, 
joten omistajat voivat käyttää aluetta nykyisellä tavalla. 

Yleiskaavaluonnoksessa ei ole osoitettu varsinaisia uusia työpaikka- ja 
teollisuusalueita, vaan tulevaisuuden laajenemistarpeet katetaan nykyisten alueiden 
tiivistämisellä. Kyseessä oleva kiinteistön ympäristö ei sovellu laajemmaksi työ-, 
tuotanto- tai palvelualueeksi mm. läheisestä asutuksesta johtuen. Kiinteistön sijaitsee 
myös melualueella ja tästä syystä uusi asuntorakentaminen ei tule kyseeseen. 

Yleiskaavaratkaisua ei esitetä mielipiteen johdosta muutettavaksi. 

 



 
 
 

 57

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.20 Lehtinen Hilkka 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä tuo ilmi, että osayleiskaavaa tarkastettaisiin tilan ”Lampaanharju” 
osalta. Hän esittää, että karttaliitteen vinolla viivoituksella rajattu alue muutetaan 
suunnitelmasta poiketen asuinalueeksi. Katkoviivalla rajatun alueen eteläpuoli voi 
jäädä viheralueeksi, mikäli sen katsotaan olevan järkevämpää ja 
tarkoituksenmukaisempaa. Muistuttajan mielestä ei ole tarkoituksenmukaista 
kaavoittaa Ilomäentien/Kivirannantien vartta vain yhdeltä kohdalta viheralueeksi 
ilman järkevää perustetta. Mielipiteessä painotetaan, ettei esityksellä ole vaikutusta  
hiihto- ja pururadan alueeseen tai yhteyksiin Vihkimysvuorelle. 

Vastine: 



 
 
 

 58

Kyseessä oleva tila 10243400230001 on maastotietokannan mukaan kokonaan 
metsäistä aluetta, jolla ei ole olemassa olevia rakennuspaikkoja. 
Asemakaavoitettavaksi tarkoitettu asuntoalue rajautuu tilan länsireunaan. Tilan 
pohjoisosa on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi M-merkinnällä. Alueelle on mahdollista rakentaa haja-asutusluonteisesti. 
Tilan eteläosa on osoitettu ulkoilu- ja retkeilyalueeksi VR-merkinnällä. VR-alueen 
rajautumiseen ei esitetä muutoksia. 

Yleiskaavaluonnosta voidaan vähäisesti tarkistaa ja laajentaa A-aluetta itään päin, sillä 
selkeää maastonkohtaa, johon tiivis kaupunkirakenne päättyy, ei alueelta ole 
osoitettavissa.  

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.21 Määttänen Ulla 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä vastustaa, että tilalla ”Keskitalo”, rekisterinumero 1:246 
(10242300010246), sijaitseva pelto jäisi vaille rakennusoikeutta. 

Perusteluna mielipiteelle esitetään, että kyse on omakotialueesta ja että samalla 
kohdalla Loimijoen toisella puolella on jo pitkään ollut kesämökkejä rannan 
tuntumassa. Mielipiteen esittäjät ovat toivoneet pääsevänsä rakentamaan 
vanhuudenkotinsa kyseiselle tilalle. 

Mielipiteen esittäjä tiedustelee, mitä VL-aluemerkintä Loimijoen rannan tuntumassa 
tarkoittaa ja miten on mahdollista, että vuonna 2008 on yhtäkkiä ilmennyt, että tilalla 
sijaitsee myllyn paikka, johon kohdistuu suojelutarve? 



 
 
 

 59

Vastine: 

Alue on osa Loimijoen maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta. Alueen 
kuvauksessa todetaan muun muassa, että ”Nykyisessä maisemassa on 
merkittävimpänä tekijänä joenrantaviljelykset, jotka ulottuvat katkeamattomina 
Vampulan puolelle”. Alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään 
kulttuurihistorialliseen ympäristöön (Loimijokivarren asutus ja viljelymaisema) 
(RKY1993 –inventointi). Valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoja sisältävällä 
alueella uudisrakentamisen sijoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Tontti sijoittuu Loimijokivarren avoimelle rantapellolle. Alueelta on laajoja avoimia 
näkymiä jokilaakson myötäisesti ja kauemmas joen itäpuolen peltoaukeille. 
Tavoitteena on säilyttää rantapellon alue avoimena. Mahdollisen uudisrakentamisen 
sijoittamisessa tulee noudattaa alueen perinteistä, maaperäolosuhteisiin ja 
maastonmuotoihin tukeutuvaa rakentamisen sijoittamistapaa, jotta maiseman arvot ja 
eheys säilyvät.  

Edellä oleva huomioon ottaen uutena rakennuspaikkana tulee kyseeseen pieni 
moreeniselänteen reuna-alue, joka työntyy Loimijoentien itäpuolelle. Tälle 
kumpareelle sijoittuneena mahdollinen uudisrakentaminen jatkaa alueen perinteistä 
rakentamisen sijoittamistapaa, vaikka jonkin verran heikentääkin peltoaukean 
yhtenäisyyttä. Mahdollisen uudisrakennuksen ja sen pihapiirin tarkemman 
suunnittelun avulla pihapiiri tulee nivoa luontevaksi osaksi alueen 
moreeniselänteeseen ja Loimijoentiehen tukeutuvaa rakennettua ympäristöä. 

Yleiskaavaluonnosta voidaan tältä osin tarkistaa ja osoittaa moreeniselänteelle AP-
merkintä.  

 

Kuva: Maaperäolosuhteet ja maastonmuodot alueella. Alueen perinteinen 
rakennuskanta tukeutuu alueen moreeniselänteisiin (vaaleanpunainen) ja myös tie 
noudattelee maastonmuotoja. Savikot näkyvät vaaleansinisinä. Mahdollinen uusi 
rakennuspaikka on osoitettu kuvassa valkoisella nuolisymbolilla. 

Yleiskaavaluonnoksessa Loimijoen varteen on osoitettu VL-merkintä turvaamaan 
joenrannan vihervyöhykkeen säilyttämistä. Koska aluetta ei kuitenkaan tulla 
asemakaavoittamaan, yleiskaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin ja VL-merkintä 
poistetaan.  



 
 
 

 60

Tilan alueelle on osoitettu yleiskaavaluonnoksessa muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettu kiinteä, historiallisen ajan muinaisjäännös merkinnällä sm (12). Merkintä 
perustuu Museoviraston inventointiin kesällä 2008. Tarkemmat kuvaukset kohteista 
löytyvät kaavaselostuksen liitteenä olevasta selvityksestä ”Historiallisen ajan 
muinaisjäännösten inventointi/Museovirasto/RHO/John Lagerstedt”. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.22 Määttänen Ulla, Tuominen Heli 
Mielipide:  

Mielipide on muutoin yhtenevä Ulla Määttäsen yksin jättämään mielipiteen kanssa, 
mutta lisäksi muistuttajat katsovat, että alueella ei ole eikä ole koskaan ollut 
tulvavaaraa. Jos vesi nousisi tällä alueella, samalla hukkuisi myös koko Lauttakylän 
keskusta veden alle. Kiinteistön maaperä on muistuttajien mukaan otollinen 
rakentamiselle. Lisäksi samalla kohdalla Loimijoen toisella puolella on ollut 
kesämökkejä rannan tuntumassa jo aikapäiviä sitten (Ryömä). 

Vastine: 

Alue on osa Loimijoen maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta. Alueen 
kuvauksessa todetaan muun muassa, että ”Nykyisessä maisemassa on 
merkittävimpänä tekijänä joenrantaviljelykset, jotka ulottuvat katkeamattomina 
Vampulan puolelle”. Alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään 
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kulttuurihistorialliseen ympäristöön (Loimijokivarren asutus ja viljelymaisema) 
(RKY1993 –inventointi). Valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoja sisältävällä 
alueella uudisrakentamisen sijoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Tontti sijoittuu Loimijokivarren avoimelle rantapellolle. Alueelta on laajoja avoimia 
näkymiä jokilaakson myötäisesti ja kauemmas joen itäpuolen peltoaukeille. 
Tavoitteena on säilyttää rantapellon alue avoimena. Mahdollisen uudisrakentamisen 
sijoittamisessa tulee noudattaa alueen perinteistä, maaperäolosuhteisiin ja 
maastonmuotoihin tukeutuvaa rakentamisen sijoittamistapaa, jotta maiseman arvot ja 
eheys säilyvät. Uutena rakennuspaikkana tulee kyseeseen pieni moreeniselänteen 
reuna-alue, joka työntyy Loimijoentien itäpuolelle. Tälle kumpareelle sijoittuneena 
mahdollinen uudisrakentaminen jatkaa alueen perinteistä rakentamisen 
sijoittamistapaa, vaikka jonkin verran heikentääkin peltoaukean yhtenäisyyttä. 
Mahdollisen uudisrakennuksen ja sen pihapiirin tarkemman suunnittelun avulla 
pihapiiri tulee nivoa luontevaksi osaksi alueen moreeniselänteeseen ja 
Loimijoentiehen tukeutuvaa rakennettua ympäristöä 

 

Kuva: Maaperäolosuhteet ja maastonmuodot alueella. Alueen perinteinen 
rakennuskanta tukeutuu alueen moreeniselänteisiin (vaaleanpunainen) ja myös tie 
noudattelee maastonmuotoja. Savikot näkyvät vaaleansinisinä. Mahdollinen uusi 
rakennuspaikka on osoitettu kuvassa valkoisella nuolisymbolilla. 

Tulva-alueiden rajaus perustuu Suomen ympäristökeskuksen tuottamaan numeeriseen 
aineistoon.  

2.23 Nikkanen Jari 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjän mielestä Korkeakoskella sijaitseville tonteille ”Annala”, 
rekisterinumero 3:32 (10241400030032), ja ”Kajala”, rekisterinumero 3:33 
(10241400030033), tulisi osayleiskaavassa varata mahdollisuus vapaa-ajan 
rakentamiseen. Näin ollen osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu MY-alueen merkintä 
tulisi muuttaa. 

Perusteluina mielipiteen esittäjät tuovat ilmi, että naapuritontille on ollut sallittua 
rakentaa sauna. 
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Vastine: 

Kaavaluonnoksessa tilan alue on osoitettu ranta-alueella maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Alueella 
sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. 

MY-merkintä perustuu jokiuomien reunametsikköjen, -pensaikkojen ja -niittyjen 
muodostamiin ekologisiin käytäviin ja vihervyöhykkeisiin ja näiden laajempaan 
merkitykseen koko suunnittelualueen luonnon monimuotoisuuden kannalta.  

Annalan tilalle 3:32 on haettu poikkeuslupaa vuonna 1999 kahdelle omakotitalolle 
talousrakennuksineen ja yhdelle rantasaunalle (yht. 685 m2). Tällöin tila on kuulunut 
eri omistajalle. Asemapiirroksen mukaan asuinrakennukset olisivat sijoittuneet n. 50 
metrin etäisyydelle rantaviivasta ja rantasauna n. 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta.  
Ympäristökeskus myönsi silloin luvan ”yhden enintään kaksikerroksisen 
kerrosalaltaan enintään 250 m2 omakotitalon ja siihen liittyvän 80 m2:n 
talousrakennuksen” osalta. Päätöksen mukaan rakentaminen kaikkine 
pihajärjestelyineen tulee sijoittaa paikallistien varteen asemapiirrokseen erityisesti 
merkitylle alueelle. 

Naapuritilalla 1:35 ympäristökeskus on myöntänyt poikkeamisen vuonna 2007 
lomarakennuksen (76 m2) rakentamiseksi. Tämä rakentaminen sijaitsee 
yleiskaavaluonnoksessa MY-alueella, joka kieltää lomarakentamisen.  

Kaavaluonnosta tarkistetaan siten, että MY-alueelle esitetään yhtenäiset 
suunnitteluperiaatteet rantarakentamisen lähtökohdiksi. Lähtökohtana ovat olemassa 
oleva, jo toteutunut rakentaminen, tulva-alue, rantaviivan pituus sekä 
kohtuullisuuskysymys seuraavasti: 

 rakentaminen ranta-alueella osoitetaan RA-merkinnällä tai sisällytetään AP-
alueisiin 

 tulva-alueen alapuolelle ei saa rakentaa 
 alle 50 m rantaviiva ei oikeuta rakentamiseen 
 jos tilalle on osoitettu yksi rantarakennuspaikka esim. sauna, muita ranta-alueita 

ei enää osoiteta rakentamiseen, vaikka rantaviivaa olisi enemmänkin. Perusteena 
Natura ja tulva-alueet. Kohtuullisuus on turvattu vähintään yhdellä RA-paikalla.  

RA-alueiden osalta rakennuspaikkakohtaiset enimmäiskerrosalat ratkaistaan 
tarkemmassa suunnittelussa. 

Edellä olevan perusteella tilan 3:32 ja 3:33 alueilla rakentaminen on mahdollista siltä 
osin kuin alue on osoitettu AP-merkinnällä. Yleiskaavaratkaisua tarkistetaan ja AP-
merkintää laajennetaan rantaan päin tulva-alueen rajaan saakka. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.24 Norri Olli 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä pyytää osoittamaan kaavan (tarkoittanee asuinrakentamisen 
sallivaa kaavamerkintää) omistamalleen alueelleen, jonka hän on merkinnyt 
liitekarttaan punaisella. 

Perusteluna mielipiteen esittäjä pitää sitä, että hänen tilansa saisi tasapuolisen kohtelun 
lähistöllä olevien tonttien kanssa. 

Vastine: 

Mielipide koskee Sampun alueella sijaitsevaa kiinteistöä 10243400090032. Alue on 
yleiskaavaluonnoksessa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M-
merkinnällä. Alueella on sallittu haja-asutusluonteinen rakentaminen. Aluetta ei ole 
asemakaavoitettu. 

Lähes puolet kiinteistöstä sijaitsee valtatie 12:n melualueella me-1, jolla yömelu on yli 
45 dB. Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin ja melualueelle osoitetaan merkintä 
M-2, jolla asuinrakentaminen ei ole sallittu. 

Kiinteistö on kokonaan peltoa. Sitä rajaavat lännessä valtatie 12, etelässä Sammun 
teollisuusalue, idässä suojeltu asuntoalue ja pohjoisessa maatilan talouskeskuksen 
alue. Alue ei sijaitse tiiviin asuntorakentamisen kannalta tarkoituksenmukaisesti 
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ainakaan niin kauan kun alueella harjoitetaan maataloutta ja rakentaminen sijoittuisi 
välittömästi tilakeskusten naapuriin. 

Yleiskaavassa ei ole perusteltua laajentaa luonnoksessa osoitettuja 
asuntoaluevarauksia, vaan saadun viranomaispalautteen perusteella kaavaluonnoksen 
mukaisten uusien asuntoalueiden määrää pikemminkin karsitaan 
väestönkehitysarviota vastaavaksi.  

Tältä osin yleiskaavaluonnoksen mukaista kaavaratkaisua ei ole mielipiteen johdosta 
tarkoituksenmukaista muuttaa. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.25 PMC Polarteknik Oy Ab 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä pyytää mahdollisissa Suontaustantietä koskevissa 
kaavamuutosesityksissä ja –päätöksissä ensisijaisesti turvautumaan vaihtoehtoihin VE 
1, VE 2, VE 5 tai VE 6. 

Perusteluina mielipiteelle esitetään PMC Polarteknik Oy:n toimipisteelle 
(kiinteistötunnus 10201616040001) sujuvan kulkuyhteyden turvaamista. 

Vastine: 
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Yleiskaavoituksen yhteydessä on tutkittu valtatie 12 liittymäjärjestelyjä Takkulan 
kohdalla. Valtatien kehittämisen näkökulmasta useat katuliittymät ja valtatien poikki 
kulkeva paikallinen liikenne ovat olleet sekä liikenneturvallisuusriski että 
pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta heikentävä tekijä. Tiepiirin näkemyksen mukaan 
valtatien 12 merkitys valtakunnallisena kuljetusreittinä on tulevaisuudessa 
kasvamassa.  

Takkulantien-Käräjämäenkujan liittymää ollaan siirtämässä etelään ja leventämässä 
siten, että liittymä kanavoidaan sekä pohjoisen että etelän suunnasta (VE1). 
Yleiskaavaselostuksessa esitettyjä vaihtoehtoja VE2-VE6 ei viedä jatkosuunnitteluun. 

Sammunjoen pohjoispuolella Töyryntien ja Norrintien pohjoispuolella sijaitseva tien 
(nimi?) tasoliittymät poistetaan ja niiden liikenne ohjataan parannettavaan Norrintien 
liittymään (VE II). Yleiskaavaselostuksessa esitettyjä vaihtoehtoja VE I ja VE III- VE 
VI ei viedä jatkosuunnitteluun. 

Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu kehitettävä liittymäalue-merkintä, jonka 
liikennejärjestelyt kuvataan tarkemmin kaavaselostuksessa. Tiepiiri ja kaupunki 
jatkavat edelleen neuvotteluja liikennejärjestelyistä.  
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Kuva: Suunnitellut liittymäjärjestelyt Takkulan alueella. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.26 Punto Elise ja Juha  
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät tuovat esille, että tilaa Hoikkala 1:96 (10240400010096) ei pitäisi 
osoittaa teollisuusalueeksi. 

Perusteluna mielipiteelle esitetään, että alueen osoittaminen T-alueeksi loukkaa 
omistajien oikeutta määrätä itse omaisuutensa käytöstä ja aiheuttaa mahdollista haittaa 
asutukselle. Mielipiteen esittäjät ovat rakentamassa tilalle omakotitaloa omaan 
asuinkäyttöönsä. Heidän tarkoituksensa on jatkaa tilanpitoa kiinteistöllään.  

Vastine: 

Yleiskaavaluonnoksessa Hoikkalan tilan peltoalueita on osoitettu teollisuus- ja 
varastoalueeksi T-merkinnällä. Tila ei ole asemakaavoitettu, mutta sekä tilan 
itäpuolella että pohjoispuolella on asemakaavoitettua teollisuusaluetta TT-1 ja T-1-
merkinnöin. Tilan rakennukset sijoittuvat yleiskaavaluonnoksessa A-alueelle. 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja T-aluetta pienennetään siten, että se vastaa 
asemakaavoitettua aluetta ja asemakaavan T-aluevarauksia. Mielipiteen esittäjän 
talousrakennukset osoitetaan AP-merkinnällä ja ympäröivät peltoalueet M-
merkinnällä. 

Mielipiteen esittäjä on hakenut lupaa vuonna 2007 nykyisen asuinrakennuksen 
laajentamiselle, muita lupahakemuksia ei ole jätetty.  
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.27 Siivonen Ari ja Jutta 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät toivovat, että peltolohkolla sijaitsevalle tilalle ”Vahakivenpelto”, 
rekisterinumero 6:78 (10240500060078), lisätään siitä puuttuva AP-merkintä. 

Vastine: 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan siten, että ko. rakennuspaikka osoitetaan AP-
alueena. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

Kuva: Ote ajantasaisesta maastotietokannasta. 

2.28 Sivunen Kata 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät toivovat ettei heidän omistamaansa kiinteistöä ja piha-aluetta 
osoiteta suojelukohteeksi. 

Perusteena suojelutarpeen uudelleenarvioinnille esitetään, että alueesta pidetään hyvää 
huolta ja suojelumerkintä vaikeuttaisi sitä.  

Vastine: 

Mielipide kohdistuu kiinteistöön 10242200010067, joka on yleiskaavaluonnoksessa 
osoitettu merkinnällä A/s-2 (49). Lisäksi Ylimatikkalan päärakennus on osoitettu 
merkinnällä sr-2 (49). 



 
 
 

 70

Merkintä s-2 tarkoittaa yleiskaavaluonnoksessa aluetta, jolla ympäristö säilytetään. 
Merkintään liittyy seuraava kuvaus ja kaavamääräys: 

Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat pihapiirit tai muut merkittävät 
rakennetun ympäristön kokonaisuudet. 

Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee 
ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja 
korjausrakentaminen rakentamistavaltaan ja mittakaavaltaan liittyy olemassa olevaan 
rakennuskantaan ja ympäristöön. 

Sr-2-merkintä tarkoittaa yleiskaavaluonnoksessa paikallisesti arvokasta, suojeltavaa 
rakennusta. Merkintään liittyy seuraava kuvaus ja kaavamääräys: 

Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat rakennukset, joiden purkaminen on 
maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla kielletty. Rakennuksessa 
suoritettavat korjaus- ja muutostyöt sekä muu täydennysrakentaminen tulee tehdä 
siten, että kohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.  

Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee 
museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. 

Kohde on mainittu Rakennuskulttuurityö Kivikengän laatimassa Huittisten 
rakennusinventoinnissa (kohde 14.2.). Arvottamisperusteena on 1, mikä tarkoittaa 
kohteen arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja rakennusperinteisiä 
(rakennushistoriallisia) arvoja.  

Omistaja mainitsee mielipiteessään, että he ovat pyrkineet pitämään ympäristöstään 
huolta ja aikovat sen mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa tehdä. Tässä mielessä 
yleiskaavaluonnoksen ja kohteen käytön välillä ei ole ristiriitaa. Lainsäädäntö 
velvoittaa yleiskaavaa laadittaessa vaalimaan rakennettua ympäristöä ja maisemaa, 
minkä vuoksi kiinteistö on yleiskaavassa osoitettu suojelukohteena.  

Kohteeseen liittyvässä yleiskaavamääräyksessä ei velvoiteta korjaamaan tai 
kunnostamaan eikä aseteta kohtuuttomia velvoitteita muutoinkaan. Suojelu tarkoittaa 
tässä tapauksessa sitä, että korjaus- ja täydennysrakentaminen - mikäli tällaisiin 
toimenpiteisiin ryhdytään - tulee kaavamääräyksen mukaan olla sellaista, että se 
”kunnioittaa vanhaa” ts. se ei saisi heikentää niitä arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja 
rakennusperinteisiä arvoja ja ominaispiirteitä, joita rakennuksilla ja pihapiirillä on.  

Korjaustoimenpiteitä voidaan rakennukselle tehdä ilman lausuntopyyntöä 
museoviranomaiselta, mikäli toimenpiteet eivät ole rakennusta merkittävästi 
muuttavia.  

Yleiskaavaluonnosta ei ole mielipiteen johdosta tarkoituksenmukaista muuttaa. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.29 Suomela-Norri Seija 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjä tuo ilmi, että karttaliitteeseen merkityn Suomelan tilan 
(10243400010004) läheisyydessä olevaa AP-aluetta olisi suurennettava ja samalla 
merkittävä kyseinen tila AP-alueeksi. 

Perusteena AP-alueen suurentamiselle esitetään, että ilman sen suurentamista ei ole 
mahdollista rakentaa uudisrakennuksia purkamatta vanhoja. 

Vastine: 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja AP-aluetta (AP-merkintä puuttuu luonnosvaiheen 
kaavakartasta, lisätään kaavaehdotukseen) suurennetaan maanomistajan toivomalla 
tavalla. Rakentaminen tukeutuu maaston muotoihin. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

2.30 Suomela-Norri Seija 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät ovat sitä mieltä, että Takkulan teollisuusalueen rakentamaton osa 
olisi T-alueen sijaan osoitettava esimerkiksi AP-alueeksi. 

Perusteena T-aluemerkinnän uudelleenarviointiin mielipiteen esittäjä pitää: 

A) T-alueen suoja-alue on jo nyt liian pieni ja asutusta liian lähellä T-aluetta. 

B) Kokemäenjokilaakson kulttuurihistoriallisesti merkittävä maisema-alue 
MA-1 on aivan vieressä. 

C) Kaava on 25 vuotta vanha ja sitä olisi tarkasteltava uudesta näkökulmasta 
ja saatettava se ajan tasalle. 

D) Rakennetulla osalla kyseistä T-aluetta on pienteollisuusvaltaista 
rakentamista. Sen ja MA-1-alueen viereen ja väliin sopii hyvin esimerkiksi 
AP-alue. AP-alue yhtenäistäisi myös Vesiniityntien varren 
rakennuskannan. 

Vastine: 
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Mielipiteessä tarkoitettu teollisuusalueen rakentamaton osa on asemakaavassa 
osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT-1). Asemakaavassa on osoitettu 
teollisuusalueen reunaan noin 20 m leveä istutettava tontin osa, joka rajautuu 
mielipiteen  esittäjän  kiinteistöön.  Asemakaavassa  on  tällä  tavoin  ratkaistu  
teollisuusalueen rajautuminen kulttuurimaisemaan. 

Asemakaava on vahvistettu vuonna 1984 eikä siinä ole esimerkiksi teollisuusalueen 
melua koskevia määräyksiä. Tällöin melu tulee ottaa huomioon rakennus- ja 
mahdollisen ympäristönluvan käsittelyssä. Rakennusluvalta edellytetään 
meluntorjunnassa samaa sisältöä ja vähintään samaa tarkkuutta kuin asemakaavalta. 
Viimeistään lupahakemuksia käsiteltäessä joudutaan ottamaan kantaa myös toisilleen 
ristiriitaisiin tavoitteisiin.  

((Valtioneuvoston päätöksissä melutason ohjearvoista (993/1992) asetetut ohjearvot 
eivät ole oikeudellisesti sitovia normeja niin, että ohjearvot alittava melu aina tulisi 
hyväksyä, mutta eivät myöskään niin, ettei ohjearvon ylittymistä voida milloinkaan 
sallia. Ohjearvoja käytetään apuna arvioitaessa melun aiheuttamia terveyshaittoja.)) 

Yleiskaavaluonnosta ei esitetä mielipiteen johdosta tarkistettavaksi. 

2.31 Tapanila Kalle ja Virpi 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjien mielestä tilan 1:179 (10243400010179) alueelle on osoitettava 
osayleiskaavaluonnoksen A-aluemerkinnän sijaan AP-merkintä. Aluetta on myös 
laajennettava höyläämö sekä puru- ja hakevarasto huomioiden. 

Vastine: 

Tilan alue on asemakaavoittamaton eikä aluetta ole tarkoitus asemakaavoittaa, joten 
AP on alueelle oikeampi merkintä. AP-merkintää voidaan laajentaa maanomistajan 
toiveen mukaisesti siten, että olemassa oleva rakennuskanta sisältyy AP-alueeseen. 
Yleiskaavaluonnosta voidaan tarkistaa tältä osin.  
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.32 Tuomola Raimo, Ukkonen Arjo 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät vaativat, että kiinteistöt ”Havulinna”, kiinteistötunnus 102-428-
0002-0049, ja ”Tiensivu”, kiinteistötunnus 102-428-0002-0012-B säilyvät uudessa 
yleiskaavassa AP-alueena liitekarttaan merkityiltä alueiltaan. 

Vastine: 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja kiinteistöillä sijaitsevat rakennukset sisällytetään 
asuinpientalojen alueeseen (AP). Lisäksi AP-alueeksi osoitetaan Junttilankadun ja 
Nokkamäentien välistä pihapiiriin kuuluvaa peltoaluetta täydennysrakennusalueeksi. 
AP-alueen rajauksessa tukeudutaan maastonmuotoihin. (Muistuttajan toimittamassa 
liitekartassa on väritetty osia Havulinnan ja Tiensivun tilojen lisäksi myös tiloista 
10242800050010 ja 10242800020048.) 

Kiinteistön maankäyttöä suunniteltaessa tulee huomioida osayleiskaavan mukainen 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus. Kiinteistö sijaitsee 
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jossa rakentamisen sopeutumiseen 
ympäristöönsä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valtakunnallisesti arvokkaan 
maisema-alueen kaavamääräyksissä todetaan seuraavaa: 

Merkinnällä on osoitettu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue.  

Suunnittelussa on huomioitava maisema-alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne. Avointa maisematilaa rajaavien maisemallisesti merkittävien 
selänteiden lakialueet tulee säilyttää rakentamattomina. 
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Rakentamisen sijoittamista ei tule suunnitella maisemakuvaa pirstovasti avoimille 
viljelyalueille ellei se olennaisesti liity maa- ja metsätalouden toimintoihin. 
Uudisrakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Rakentaminen on sopeutettava alueen perinteiseen rakentamistapaan. 

Avoimeen peltomaisemaan rakennettaessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee 
muodostaa istutettu vyöhyke. Istutusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen 
maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee olla alueelle luontaista 
luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien aitaamista 
maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. 

Lisäksi muistuttajan toimittamassa liitekartassa on väritetty myös osa tilasta 102-428-
0002-0044, mikä liittyy Kalevi Korpelan jättämään mielipiteeseen. Tähän on Kalevi 
Korpelan vastineessa todettu seuraavaa:  

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan ja kiinteistö 2:44 sisällytetään 
kokonaisuudessaan asuinpientalojen alueeseen (AP). Kiinteistön 
maankäyttöä suunniteltaessa tulee huomioida osayleiskaavan mukainen 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus. Kiinteistö sijaitsee 
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jossa rakentamisen 
sopeutumiseen ympäristöönsä tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Yleiskaavan tavoitteiden mukaista on, että tilan itäisin (joenpuoleisin) 
osa tulisi säilymään rakentamattomana alueena. Kiinteistön olemassa 
oleva rakentaminen tukeutuu nykyisellään Nokkamäentiehen ja sen 
lounaispuoliseen selänteeseen. Rakentaminen kiinteistön itäpäähän taas 
kaventaisi jokilaakson avointa maisematilaa ja ainakin 
asuinrakentamisen osalta olisi perinteisen rakentamistavan vastaista. 

 

Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 
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Kuva: Kalevi Korpelan, Raimo Tuomolan ja Arjo Ukkosen alueita ortoilmakuvassa. 
Rakentamisen tulisi tukeutua Nokkamäentiehen ja sen lounaispuoliseen selänteeseen. 

2.33 Turto Taina 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät vaativat, että Kannilassa sijaitsevalla kiinteistöllä 102-409-0001-
0063-U säilyy oikeus rakentaa.  

Perusteluna mielipiteelle esitetään, että paikalla on sijainnut Kannin tilan päärakennus. 
Tarkoituksena mielipiteen esittäjillä on ollut rakentaa lähitulevaisuudessa tontille 
kulttuurimaisemaan sopiva uusi tilan päärakennus. 

Vastine: 

Alue sijaitsee ydinkeskustassa Punkalaitumenjoen varrella ja on 
asemakaavoittamatonta. Yleiskaavaluonnoksessa alue on osoitettu virkistysalueeksi. 

Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin ja VL-merkintä muutetaan A-merkinnäksi 
rakennuspaikan osalta. Ranta-alue säilyy VL-alueena.  
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

Kuva: Ote vanhasta kaavan pohjakartasta, jossa Kannin tilan päärakennus näkyy. 
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Kuva: Ortoilmakuva, jossa vanha rakennuspaikka erottuu vielä selvästi. 

2.34 Yhtymä Juha Karvo, Petri Karvo, Johanna Kaponen 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät vaativat muutoksina osayleiskaavaluonnokseen tilan ”Perkola”, 
102-405-11-43, kohdalla seuraavia seikkoja: 

 A-alue tulisi ulottaa Loimijoen rantaan asti 

 Rantavyöhykkeen viheralue ja ulkoilureitistö tulisi poistaa 

Rannan viheralueen toteuttaminen asettaisi maanomistajat eriarvoiseen asemaan 
keskenään ja on ristiriidassa muualla Huittisissa toteutetun jokirannan maankäytön 
kanssa.  

A-merkinnän ulottaminen rantaan asti ei estä maankäytön ohjaamista maisemaan 
sopivaksi ja kulttuurimaiseman huomioivaksi alempiasteisissa kaavoissa. Yksityisillä 
rannoilla turvataan parhaiten maiseman säilyminen siistinä. 

Sahkon pohjoisella alueella ei ole selkeää liikenteellistä tarvetta kevyenliikenteen 
reitille suunnitellun kevyenliikenteensillan ja valtatie 12:n välille. Reitti voitaisiin 
toteuttaa luontevammin nykyisten tai tulevien asuinkatujen lomaan taikka esimerkiksi 
Sahkoon KM-alueeksi merkittyä pohjoisreunaa myötäillen. 

Mielipiteen esittäjät pyytävät kaavoittajalta perustellut vastaukset esittämiinsä 
vaatimuksiin. 

Vastine: 
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Alueelle on käynnistetty asemakaavan laatiminen, mutta asemakaavaluonnoksen 
käsittelyä on toistaiseksi päätetty siirtää.  

Maakuntakaavaksi muuttuneessa seutukaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, 
jonka suunnittelumääräyksessä todetaan, että rannat on ensisijaisesti osoitettava 
virkistysalueiksi. Myös jo voimassa olevan asemakaavan alueella on Kaalikadun 
itäpuolella varaus ns. Siltapuistolle, joka jatkuisi kapeana viherkaistana (VL) 
Loimijoen rannassa. 

Keskustan viheryleissuunnitelmassa vuodelta 1990 (Maisema ja ympäristö Oy) on 
esitetty yhtenä viherrakentamisen tavoitteena Huittisissa vesistöjen merkityksen 
lisääminen viherreittien runkona rakentamalla katselu- ja levähdyspaikkoja 
maisemallisesti vetovoimaisiin kohtiin, mahdollistamalla pääsy veden äärelle ja 
lisäämällä näkymiä jokimaisemaan. Asemakaavoissa onkin pyritty lisäämään veden 
läsnäoloa kaupungin keskustassa: joenvarsialueille on jätetty kulkuväyliä yleiseen 
jalankulkuun ja puistoja on sijoitettu vesistöjen ääreen. Tämä on ollut myös keskeinen 
viesti Huittisten keskustavisiossa vuodelta 1997 (Iiplan Oy).  

Huittisissa siis kolme jokiuomaa ja niiden sivuhaarat muodostavat reunametsineen, -
pensaikkoineen ja –niittyineen suunnittelualueen läpi ulottuvia ekologisia käytäviä, 
vihervyöhykkeitä ja kulkuväyliä, joiden säilyttämistä myös yleiskaavassa edistetään. 
Kaupunki on syntynyt ja kasvanut jokien ääressä ja se tulee olemaan tulevankin 
kaupunkikuvan perusta. Keskustan kehittämisen ja erityisesti sen vetovoimaisuuden 
kannalta vesistöllä on suuri merkitys. Vesistön ääreen halutaan turvata pääsy myös 
Sahkon uudelta asuinalueelta. 

Huittisten osayleiskaavassa on tutkittu myös mahdollisia rantarakentamisen kohteita, 
mutta ne eivät tule sijoittumaan ydinkeskustaan.  

Sahkon pohjoinen alue on merkittävä uusi aluevaraus Huittisten ydinkeskustassa. 
Tämä alue on asemakaavalla toteutettava kaupunkirakentamisen alue, joka 
suunnitellaan koko kaupunkirakenteen kannalta mahdollisimman toimivaksi uudeksi 
asuntoalueeksi. Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus koskevat kaikkea suunnittelua, 
mutta eri alueilla on erilaisia suunnitteluperiaatteita.  

Kevyen liikenteen reitistöjen ja viheryhteyksien suunnittelua tarkennetaan 
kaavaehdotusvaiheessa. 

Yleiskaavaluonnosta ei esitetä mielipiteen johdosta tarkistettavaksi. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

2.35 Yli-Sipilä Seppo 
Mielipide:  

Mielipiteen esittäjät toivovat Raskalantien varren AP-alueen rajauksen siirtämistä 
liitekartan mukaisesti. 

Mielipiteen esittäjät toivovat Raskalantien pohjoispuolen M-alueen poistamista tai 
muuttamista AP-alueeksi. 

Vastine: 

Raskalantien eteläpuolella mielipide koskee kiinteistöä 10243400120019. AP-alueen 
rajausta voidaan muuttaa maaston muotoihin tukeutuen. Yleiskaavaluonnosta 
tarkistetaan tältä osin. 

Yleiskaavassa ei ole perusteltua merkittävästi laajentaa luonnoksessa osoitettuja 
asuntoaluevarauksia, vaan saadun viranomaispalautteen perusteella kaavaluonnoksen 
mukaisten uusien asuntoalueiden määrää pikemminkin karsitaan 
väestönkehitysarviota vastaavaksi. 
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Kuva: Ote kaavaluonnoksesta. 

 

 

 


