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1 LAUSUNNOT 

1.1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Lausunto: 

Viranomaisten esittämät näkökohdat on yleiskaavaa laadittaessa otettu pääosin hyvin 
huomioon. ELY-keskus esittää osayleiskaavaehdotuksesta vielä seuraavia näkökohtia: 

Yleispiirteiset ohjaustavoitteet ja mitoitus:  

Yleiskaavatason ratkaisua voidaan pitää perusteltuna. 

Virkistys- ja asuinalueet:  

Kännönvuoren-Vihkimysvuoren alueen osalta tulee uusien asuinalueiden tarkemmassa 
suunnittelussa ottaa huomioon myös riittävien ekologisten yhteyksien järjestäminen 
Punkalaitumenjoen ja virkistysalueen välille. Tavoitteet ulkoilureitin / kevyen 
liikenteen yhteyksien järjestämiselle samalla suunnalla eivät välttämättä ole tässä 
suhteessa riittäviä. 

Länsi-Suomen Opiston yhteydessä oleva pääosin uusi asuinalue ulottuu Loimijokeen 
asti. Joki kuuluu Natura-alueeseen ja tulva-alueen raja ulottuu asuinalueelle. 
Asemakaavoitusvaiheessa jää selvitettäväksi, miten lähelle rantaa rakentaminen 
voidaan ulottaa, kun otetaan huomioon rannan rakennuskelpoisuus ja luonnonsuojelun 
tavoitteiden turvaaminen. 

Maa- ja metsätalousalueet:  

Maa- ja metsätalousalueiden osalta ELY-keskus katsoo, ettei aivan asemakaavoi-
tettujen tai asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden rajalle tulisi osoittaa maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M), jolla sallitaan myös uusi asuinrakentaminen 
esitetyssä laajuudessa. ELY-keskus katsoo myös, että tällä etäisyydellä kaupungin 
keskustaajamasta oleville peltoalueille (MA) ei yleispiirteisessä kaavoituksessa tulisi 
osoittaa muuta kuin maatalousrakentamista. 

Pilaantuneet maa-alueet: 

Selostuksen liitteenä on kartta suunnittelualueen mahdollisesti pilaantuneista maa-
alueista. Selostuksessa kuitenkin (s. 102) todetaan, että pilaantuneet maa-alueet on 
merkitty yleiskaavaan, jotta informaatio niistä välittyisi tarkempaan suunnitteluun ja 
rakentamiseen. Selostusta tulisi täydentää täsmentämällä, miten yleiskaavassa on 
tarkoitus välittää tiedot mahdollisesti pilaantuneista kohteista asemakaavatasolle ja 
muuhun tarkempaan suunnitteluun. 

Kotieläintalouden yksiköt: 

Selostuksessa tulisi tarkastella myös kotieläintalouden yksikköjen vaikutuksia ja 
yhteensopivuutta lähiympäristön maankäyttöön. 

Liikenne: 

Osayleiskaavatyön yhteydessä on valtatien 12 pohjoispäässä (Sampu, Metsäkylä) 
tutkittu erilaisia mahdollisuuksia vähentää valtatien liittymien määrää. 
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Kaavaselostuksessa ratkaisuiksi esitetyt liikennejärjestelyt eivät näy kaavakartalla, 
mitä voidaan pitää pienenä puutteena. Erityisesti Karhiniementien (maantie 12817) ja 
Raskalantien (maantie 12819) valtatieliittymien yhdistämistarve tulisi näkyä 
kaavakartalla. 

Pääteiden eritasoliittymien esittämisessä kaavakartalla käytetään hieman erilaisia 
tekniikoita riippuen ilmeisesti mm. asemakaavoituksen tämänhetkisestä tilanteesta. 
Pääperiaatteena on, että eritasoliittymässä tulisi varautua vähintään kahden rampin 
ratkaisuihin. Tämä koskee mm. valtatien 2 Loimijoentien (maantie 12713) ja 
Huittistenkadun (maantie 230) eritasoliittymävarauksia, joista molemmista on laadittu 
alustavia suunnitelmia. 

Vastine: 

Virkistys- ja asuinalueet:  

Osayleiskaavassa on otettu huomioon tärkeimmät ekologiset käytävät ja 
vihervyöhykkeet (kolme jokiuomaa ja niiden sivuhaarat) ja säilytetty niiden 
rantavyöhykkeet mahdollisuuksien mukaan rakentamiselta vapaana (yleiskaavan SL-, 
MA-, MY, VL-, VR-merkinnät). Jokiympäristöllä on keskeinen merkitys myös 
keskustan vetovoimaisuuden ja kaupunkikuvan kehittämisen kannalta. Tässä suhteessa 
ekologiset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat olleet yhteneviä; tavoitteena on ollut 
vesistöjen merkityksen lisääminen viherreittien runkona, mahdollistamalla pääsy 
veden äärelle ja lisäämällä näkymiä jokimaisemaan. 

Punkalaitumenjoki, on rannoiltaan luonnontilainen etenkin Kuninkaisten ja 
Kivirannan välisellä alueella. Osayleiskaavassa Punkalaitumenjoen rannat on tältä 
osin säilytetty rakentamattomina. 

Kuninkaisten kohdalla Punkalaitumenjoessa on koskipaikka. Kosken kohdalla jokeen 
liittyy etelästä vähäisempi purouoma. Kohde on osayleiskaavan yhteydessä tehdyn 
luontoselvityksen mukaan huomioarvoinen rakennetun alueen keskellä sijaitsevana 
rehevänä joki- ja puroympäristönä. Yleiskaavassa purouoman rantapenkereet on 
säilytetty rakentamiselta vapaana alueena. 

Löysälän kohdalla Punkalaitumenjoen pohjoispuolelle on osoitettu uusia 
asemakaavoitettavia asuntoaluevarauksia (A). Asemakaavavaiheessa voidaan turvata 
A-alueiden läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkevat riittävät ekologiset käytävät 
Punkalaitumenjoen ja virkistysalueen välissä. 

Kaava-alueen itäosassa Punkalaitumenjokivarsi muodostuu pääosin 
joenrantaviljelyksistä. Punkalaitumenjoelta ja sen eteläpuolisilta laajoilta 
rakentamattomilta alueilta on viljelysmaiden kautta yhteys laajempiin metsäisiin 
alueisiin Kännönvuoren ja Vihkimysvuoren alueella ja idässä aina Pyölönvuorelle asti.  

Maa- ja metsätalousalueet:  

Kaupunki katsoo, että rakennusluvituksen yhteydessä voidaan riittävästi hallita maa- 
ja metsätalousalueilla tapahtuvaa hajarakentamista Huittisissa. Vuosina 2030-2040 
Huittisten kaupungin väkiluvun odotetaan olevan nykyisellä tasolla, joten 
yhdyskuntarakenteen hajaantumisen riskiä ei voida pitää yhtä suurena ongelmana 
Huittisissa kuin kasvavilla kaupunkiseuduilla.  
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Huittisten keskusta-alue on tiivis ja suhteellisen selvästi rajautunut jo nykyisellään.  
Yleiskaavassa osoitetut asumisen ja kaupan sijoittumisen keskeiset ratkaisut tukevat 
rakentamisen keskittämistä keskustaa ja kyliä (Loima ja Sampu) tukien.   

Huittisten keskustan yleiskaavoituksen keskeisenä tarkoituksena on ollut löytää 
keskustan tuntumasta (lievealueilta) ne alueet, jotka halutaan asemakaavoituksen 
piiriin yleiskaavan tavoitevuoteen 2030 mennessä. Nämä on yleiskaavassa osoitettu 
asemakaavoitettaviksi asuntoalueiksi, A. Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu kyläalueita 
AT, joille halutaan keskittää kylien lähipalveluja tukevaa rakentamista. Yleiskaavassa 
on siis tunnistettu ne lievealueet, joilla suunnittelematon rakentaminen saattaisi 
muodostua ongelmaksi tulevalle kaavoitukselle. 

Yleiskaavan valmisteluvaiheessa esitetyt asemakaavoitettavat asuntoalueet olivat 
ehdotusvaiheeseen verrattuna laajempia. Kaavaluonnoksesta saadussa palautteessa 
varautumista niin suureen väestönkasvuun pidettiin epärealistisena. Myös kaupungin 
mielestä nykyiset varaukset ovat riittäviä tapahtuvaan väestönkasvuun nähden. Näin 
ollen myöskään hajarakentamisen kieltämistä kokonaan lievealueella on vaikea 
perustella sillä seikalla, että hajarakentaminen haittaisi mahdollista tulevaa 
asemakaavoitusta, johon ei kuitenkaan tässä vaiheessa pidetä tarpeellisena varautua. 

Maa- ja metsätalousalueilla hajarakentamista on pyritty kaavamääräyksin ohjaamaan 
olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen sekä maisemallisesti soveltuviin 
paikkoihin. Esimerkiksi MA-alueelle voidaan harkiten sijoittaa uutta rakentamista 
metsäsaarekkeiden, olemassa olevien rakennuspaikkojen sekä metsän 
reunavyöhykkeiden yhteyteen. Nimenomaan Huittisissa hajarakentamisen vaikutukset 
saattavat olla tuhoisampia arvokkaan maiseman kannalta kuin 
yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten kannalta (Rakentamispaine on vähäistä ja lupia 
myönnetään vähän, mutta yksikin ”väärä” rakennuspaikka näkyy maisemassa kauas.). 
Siksi yleiskaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että mahdollinen 
hajarakentaminen olisi maisemaan sopivaa (maaperä, korkeustaso, perinteinen 
rakentaminen vanhojen teiden varsilla kovalla moreenimaalla eikä alavissa viljavissa 
laaksoissa jne.).   

Merkittävällä osalla kaava-alueesta ei sallita lainkaan asuinrakentamista (osa 
maisemallisesti arvokkaasta peltoalueesta, Loimijoen varren MY-alueet, laajat 
virkistysalueet, Natura-ja suojelualueet).  

Kaupunki katsoo, että yleiskaavassa on selvitetty rakentamisen edellytykset eri 
alueilla ottaen huomioon sekä yhdyskuntarakenteeseen että maisemarakenteeseen 
liittyvät kysymykset, selkeytetty kaupunkimaisen ja maalaismaisen ympäristön rajaa 
sekä laadittu kaavamääräykset, jotka riittävästi ohjaavat kaupungin rakennusvalvontaa 
Huittisissa tapahtuvan väestönkasvun puitteissa.  

 

Pilaantuneet maa-alueet: 

Kaavaselostusta täydennetään pilaantuneita maita käsittelevän kohdan osalta. Kaava-
aluetta koskevissa yleisissä määräyksissä on jo nähtävillä olevassa 
yleiskaavaehdotuksessa ollut lause ”Rakentamisen ja maansiirtotoimien yhteydessä 
tulee varmistua maaperän puhtaudesta.” Kaavaselostusta täydennetään määräyksen 
soveltamista koskevin osin. 
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Kotieläintalouden yksiköt: 

Hein-Erkkilän alueella Torkinkadun varressa sijaitseva kotieläintalouden yksikön alue 
on osoitettu osayleiskaavassa merkinnällä ME-2/A. Yleiskaavassa on tältä osin otettu 
kantaa siihen, että yksikön keskeisen sijainnin vuoksi alueen tavoiteltava 
käyttötarkoitus nykyisen toiminnan päätyttyä on asuminen. 

Yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia kotieläintalouden yksiköiden alueita. Olemassa 
olevien yksiköiden osalta lähiympäristön maankäyttö on yleiskaavassa ollut 
pääasiassa toteavaa.  

Sammun alueella sijaitsee kaksi kotieläintalouden yksikköä. Niiden ympäristöön on 
osoitettu noin puolen kilometrin päähän Sammun kylää täydentävää rakentamista.  

Huittisten historia perustuu elinvoimaiseen maatalouskulttuuriin, ja maataloustuotanto 
on merkittävää nykyisinkin. Huittislaisen kotieläintaloustuotannon painopiste on sian- 
ja broilerintuotannossa. Ylivoimaisesti tärkein tuotantosuunta on sikatalous, jota 
harjoitetaan kunnan alueella noin 130 tilalla. Tässä valossa pahoja yhteentörmäyksiä 
keskusta-alueen ja ympäröivän maaseutualueen kanssa ei ole. Kaupungin keskustaan 
puheena olevista sikaloista on noin 3,5 km. 

 

Liikenne: 

Osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä Takkulan alueen 
vaihtoehtoisista liikennejärjestelyistä käytiin vielä neuvotteluja eikä 
yleiskaavaehdotuksen kaavakartalla ollut tarkoituksenmukaista esittää mahdollisia tai 
vaihtoehtoisia ratkaisuja liikennejärjestelyjen kehittämiseksi. Takkulan mahdolliset 
liittymäjärjestelyt on sen sijaan kuvattu kaavaselostuksessa, johon on myös liitetty 
yleiskaavan mittakaavaa huomattavasti tarkempia kuvia erilaisista järjestelyistä. 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen yleiskaava on tarkoitus saattaa 
mahdollisimman pian kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja hyväksyttäväksi. Mikäli 
tässä vaiheessa yleiskaavakartalla esitettäisiin Karhiniementien (maantie 12817) ja 
Raskalantien (maantie 12819) valtatieliittymien yhdistämistarve, saattaisi se aiheuttaa 
tarpeen asettaa kaavaehdotus uudelleen nähtäville.  

Koska yleiskaava mahdollistaa em. valtatieliittymien yhdistämisen ja yleiskaavan 
maankäyttöratkaisussa on siihen varauduttu, kaupunki katsoo, että 
yleiskaavamerkintöjä ei tältä osin ole enää kaavaprosessin tässä vaiheessa 
välttämätöntä tarkistaa.  

- 

Yleiskaavaehdotuksen mukaista kaavaratkaisua ei esitetä lausunnon johdosta 
tarkistettavaksi. Selostusta täsmennetään pilaantuneiden maa-alueiden osalta. 

1.2 Huittisten kaupunki, kasvatus- ja opetuslautakunta 
Lausunto:  

Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
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1) Osayleiskaavaan suunnitellut kevyen liikenteen väylät parantavat 
liikenneturvallisuutta ja lisäävät päiväkotien ja koulujen liikunta- ja 
virkistysmahdollisuuksia. 

2) Valtatie 12 on kasvava kuljetusreitti, jonka liittymiä ollaan suunnitelmien 
mukaan vähentämässä kolmeen siten, että liittymät ovat Takkulantien, 
Norrintien ja Karhiniementien kohdalla. Liikennejärjestelyissä tulee huomioida 
Sammun koulun oppilaiden ja koulukuljetusten turvallisuus. 

3) Kaupunkia kehitetään mm. muodostamalla uusia asuntoalueita keskustan 
läheisyyteen. Keskustan koulujen läheisyydessä oleviin liikennejärjestelyihin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Vastine: 

Kohdat 1-3- merkitään tiedoksi. Liikenneturvallisuus otetaan huomioon tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. 

1.3 Huittisten kaupunki, perusturvalautakunta 
Lausunto:  

Perusturvalautakunta on antanut lausunnon osayleiskaavaluonnoksesta 25.11.2009. 
Perusturvalautakunnalla ei ole muuta lausuttavaa Huittisten keskustaa ja sen 
lievealueita koskevan osayleiskaavan luonnoksesta. 

Vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

1.4 Huittisten kaupunki, tekninen lautakunta 
Lausunto: 

Tekninen lautakunta päättää todeta lausuntonaan että sillä ei ole huomautettavaa 
osayleiskaavaehdotuksesta ja että ennakkolausunnossa esitetyt näkökohdat on 
huomioitu riittävällä tavalla. 

Vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

1.5 Huittisten kaupunki, ympäristö- ja rakennuslautakunta 

Lausunto: 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Huittisten keskustan ja sen 
lievealueiden osayleiskaavaehdotuksesta. 

Vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 



 
 
 

 7 

1.6 Museovirasto 

Lausunto: 

Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten osalta Museovirastolla ei ole 
huomautettavaa. Ne on merkitty kaavaan sm-kohdemerkinnällä ja niistä on luettelo 
kaavaselostuksessa. Luettelon numerointi on yhteneväinen kaavakartalle merkittyjen 
kohteiden numeroinnin kanssa. Historiallisen ajan kohteet on merkitty sm-
aluevarauksena muun maankäyttömerkinnän yhteydessä. Kummallakin sm-
merkinnällä on sama selitys ja määräys. 

Rakennetun ympäristön osalta lausunto asiassa tulee pyytää Satakunnan Museolta. 

Vastine: 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

1.7 Porin kaupunki, Satakunnan Museo 
Lausunto: 

Museo huomauttaa, että kaavaehdotuksen liitteeseen Kulttuurihistorialliset kohteet ja 
niiden arvottaminen, päivätty 3.12.2010 on jäänyt joitakin virheitä, joilla ei 
kuitenkaan ole vaikutusta itse kaavaratkaisuun. Ensiksikin, mainitussa liitetaulukossa 
käytetyt kirjainsymbolit A, B, C on nimetty arvottamisperusteiksi (arkkitehtoninen, 
maisemallinen ja historiallinen arvo), mikä selite on sikälikin virheellinen, että 
mainitut arvot esiintyvät yleensä rinnakkain samanaikaisesti eikä vain yksi kerrallaan. 
Tosiasiassa mainitut kirjaimet tarkoittavat Satakunnan Museon yleisesti käyttämää 
kohdeluokitusta, joka ottaa kantaa kohteiden suojeluun (A = Suojeltava kohde, B = 
Lievemmin suojeltava kohde, C = Voidaan jättää suojelun ulkopuolelle). Kyse on 
rakennusinventointiin liittyvistä suosituksista, joiden soveltamisessa on vielä 
kaavaprosessin aikana liikkumavaraa. Kyseiseen taulukkoon on eksynyt ainakin yksi 
virhe. Maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu Hurun tilan talouskeskus (nro. 67) on 
luokiteltu C-kohteeksi. Luokituksen pitäisi kuitenkin olla A. 

Kaavaselostuksen sivulla 30 todetaan, ettei rakennusinventointiin sisälly kohteiden 
arvottamista (valtakunnallisesti/maakunnallisesti/paikallisesti arvokas). Satakunnan 
Museo toteaa, että Rakennuskulttuurityö Kivikengän tekemään inventointiin sisältyi 
kohteiden suojelusuositukset eli arvottaminen, mutta kohteita ei ole luokiteltu suluissa 
mainitulla tavalla, koska luokitus valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin 
kohteisiin tapahtuu Museoviraston ja Satakuntaliiton toimesta, ei paikallisen 
inventoinnin yhteydessä. Rakennuskulttuurityö Kivikengän inventoinnin 
kohdetiedoissa jokainen kohde oli luokiteltu (1, 2, 3), kohteen arvot oli myös todettu 
(esim. rakennustaiteellinen, rakennusperinteinen, asutus-, sivistys- ja sosiaali-
historiallinen. Muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden) ja arvottaminen 
perusteltu. Kaavaprosessin aikana (15.10.2008) Satakunnan museo vielä tarkisti 
kohteiden luokittelun ja muutti inventoinnin yhteydessä käytetyn numeroinnin (1, 2, 
3) Satakunnan Museon käyttämiksi kirjainluokiksi (A, B, C). Myöskään tällä 
täsmennyksellä ei ole itse kaavaratkaisuun vaikutusta, mutta kaavaselostuksen teksti 
olisi kuitenkin hyvä korjata. 
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Vastine: 

Kaavaselostuksen liite Kulttuurihistorialliset kohteet ja niiden arvottaminen, päivätty 
3.12.2010 tarkistetaan. Lisäksi selostukseen tehdään Satakunnan museon tarkoittamat 
täsmennykset kohteiden arvottamisen osalta. 

1.8 Satakuntaliitto 

Lausunto: 

Satakuntaliiton aiemmin esittämät kannanotot Loiman kyläalueen poikkeamisesta 
seutukaavasta, Sahkon alueen suunnittelumääräysten täydentämisestä sekä 
kulttuuriperinnön vaalimisen huomioimisesta, on ehdotuksessa otettu huomioon. 

Kaavaselostuksen kappaleen 3.14.3. ”Maakuntakaava” tekstiosaa on täydennettävä ja 
korjattava niiltä osin kuin siinä on selostettu maakuntakaavan merkintöjä ja 
määräyksiä, vastaamaan 1.3.2010 ympäristöministeriöön vahvistettavaksi saatettua 
aineistoa. 

Satakuntaliitto katsoo, että maakuntakaavana voimassa olevan Satakunnan 
seutukaavan 5 perusteella lausunnolla olevan yleiskaavaehdotuksen 
maankäyttöratkaisut soveltuvat seutukaavallisiin yhdyskunta- ja aluerakenteellisiin 
maankäyttötavoitteisiin, täydentäen ja tiivistäen kaupungin nykyisen keskustan 
aluetta. 

Vastine: 

Yleiskaavaehdotuksen mukaista kaavaratkaisua ei esitetä lausunnon johdosta 
tarkistettavaksi. Selostuksen lukua 3.14.3 maakuntakaava tarkistetaan.  

Kaupungin käsityksen mukaan tarkistettavat kohdat ovat Huittisten keskusta-aluetta 
kuvaava merkintä (maakuntakaavaehdotus C3  hyväksytty maakuntakaava C) ja 
kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä kuvaava merkintä (maakuntakaavaehdotus 
kk3  hyväksytty maakuntakaava kk) sekä näitä koskevat kaavamääräykset. 

2 MUISTUTUKSET 

2.1 Aapola Liisa 
Muistutus: 

1) Mielipiteen esittäjä kysyy mikä on Vainionpään tilaa koskeva kaavamerkintä. Tila 
on merkitty kaavakarttaan ruskealla, mutta merkintä puuttuu. 

2) Mielipiteessä esitetään tilan pohjoispuolella olevan teollisuusalueen merkitsemistä 
TY-merkinnällä T-merkinnän sijasta.  

3) Rakennetun ympäristön suojelua tarkoittava ruskea rasteriviivoitus A-alueelta 
tulisi poistaa, koska asumisen alueella ei ole suojeltavia rakennuksia tai muita 
kohteita. Lisäksi Takkulan kartanoa koskevan muinaismuistoalueen suojelupiirin 
ulottaminen valtatien 12 yli on perusteetonta. 
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4) Valtatieliittymän poistuessa yhteys sille tulisi turvata kevyen liikenteen väylää 
pitkin Sammun risteykseen, ja asuinalue olisi huomioitava melusuojauksessa. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä Vainionpää 54:1 (434). 

1) Vainionpään tilaa koskeva kaavamerkintä on AP. Yleiskaavaehdotusta tarkistetaan 
tältä osin ja merkintä lisätään kaavakartalle. Kyseessä on tekninen tarkistus, joka 
ei aiheuta kuulemistarvetta. 

2) Teollisuusalueen merkintä (T) yleiskaavassa on voimassa olevan asemakaavan 
mukainen. Alueen maankäyttö on ratkaistu tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

3) Vainionpään tila sijoittuu Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle 
maisema-alueelle ja on osa Nanhian kylän valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä. Molemmat aluerajaukset perustuvat 
valtakunnallisiin inventointeihin, joita on yleiskaavoituksen yhteydessä 
viranomaisten kanssa yhteistyössä tarkistettu vastaamaan yleiskaavan mittakaavaa. 
Sekä alkuperäisissä että tarkistetuissa rajauksissa Vainionpään tila sijoittuu 
selkeästi sekä em. arvokkaalle maisema-alueelle että em. arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön. Inventointien perusteet sekä aluerajaukset tarkistuksineen 
selviävät osayleiskaavan selostuksesta. Yleiskaavassa on merkinnällä sm 25 
osoitettu alue, jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä historiallisen 
ajan muinaisjäännös. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset inventoitiin 
Museoviraston toimesta kesällä 2008. Ko. inventoinnissa Sampun kohde on 
inventoitu numerolla 18 ja tarkoittaa asuinpaikkaa/ kylänpaikkaa, joka kuuluu 
rauhoitusluokkaan 2. Yleiskaavaselostuksessa on liitteenä ko. inventointi, josta 
löytää tarkemmat tiedot kohteesta. Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen 
johdosta tarpeen tarkistaa. 

4) Muistutuksessa mainitut asiat ratkeavat Takkulan alueen tarkemman 
liikennesuunnittelun yhteydessä.  Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen 
johdosta tarpeen tarkistaa. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta.  

 

Kuva. Ortoilmakuva. 
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Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta (muistutus, kohta 2). 

2.2 Ala-Juusela Erkki, Ala-Juusela Kalevi, Ala-Juusela Tapani 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjät ehdottavat että Yli-Maurialan tilaan R:no 1:260 kuuluvan 
peltoalueen osayleiskaavamerkintä MA-1 muutetaan väljästi rakennetuksi 
pientaloalueeksi (AP). 

Heidän mielestään pientaloalueen ja teollisuuslaitoksen ympäröimästä alueesta ei tule 
osayleiskaavan määräyksellä perinteistä maalaismaisemaa, vaan se ainoastaan estää 
järkevän maankäytön. 

Vastine: 

Muistutus koskee Yli-Maurialan kiinteistöä 1:260 (423). 

Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Loimijoen kulttuuriympäristöä ja –maisemaa. 
Alueen kuvauksessa todetaan mm. että ”Nykyisessä maisemassa on merkittävimpänä 
tekijänä joenrantaviljelykset, jotka ulottuvat katkeamattomina Vampulan puolelle.” 
Rakentamisen sijoittaminen alavalle rantapellolle poikkeaisi alueen perinteisestä 
rakentamisen sijoittamistavasta, jolloin maiseman tilajako (avoimet alueet – 
rakennetut/metsäiset alueet) ja jokiuoman ympäristön maisemakuva muuttuisivat. 
Alueen perinteinen rakentaminen tukeutuu karkeampien maalajien (moreeni) 
selänteisiin. Alavat savikkoalueet on perinteisesti otettu viljelykäyttöön ja ne ovat 
luonteeltaan avoimia. Rakentamisen sijoittaminen alavalle, avoimelle savikkoalueelle 
tarkoittaisi poikkeamista perinteisestä, maaperäolosuhteisiin ja maastonmuotoihin 
perustuvasta toimintojen sijoittamistavasta, mikä heikentäisi maiseman eheyttä ja 
perinteistä ilmettä sekä katkaisisi alueen nykyisen avoimen maisematilan kautta 
aukeavia näkymiä. 
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Kaavamääräysten mukaan maakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä 
alueiden käytön on sovelluttava alueen historialliseen kehitykseen. 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.     

Edellä olevan perusteella kaavamerkinnän muuttaminen ei ole perusteltua. 
Yleiskaavaehdotuksen mukaista kaavaratkaisua ei esitetä muistutuksen johdosta 
tarkistettavaksi. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 
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Kuva. Ote maaperäkartta-aineistosta (lähde: GTK). Kartan päällä on esitetty korkeuskäyrät, tiestö sekä 
alueen nykyinen rakennuskanta (asuinrakennukset näkyvät ruskeina) (lähde: maastotietokanta). 
Maaperäkartassa savikot on esitetty vaaleansinisinä ja moreeniselänteet vaaleanpunaisina (violetit 
alueet hienoa hietaa/savea). 

  

Kuva. Ote ortoilmakuva-aineistosta. Kuvan päällä on esitetty korkeuskäyrät, tiestö, virtavedet sekä 
alueen nykyinen rakennuskanta (asuinrakennukset näkyvät ruskeina) (lähde: maastotietokanta). 
Rakentaminen tukeutuu alueen pieniin moreeniselänteisiin ja savikot ovat pääosin avointa aluetta. 

2.3 Ala-Juusela Kimmo 
Muistutus: 

Muistuttaja ehdottaa Maurialan teollisuusalueen laajennuksen siirtämistä ensisijaisesti 
muistutuksen liitteen 2 mukaisille alueille (eteläisin ja/tai läntisin), ja jos ne eivät käy, 
liitteen 3 mukaisesti (nykyisen varauksen alueelle, kuitenkin tarkentaen nykyistä 
varausta). Perusteluna on, että kaavaehdotuksessa osoitettu laajennus pilkkoisi ikävästi 
lähes 10 hehtaarin peltolohkon, ja mahdollistaisi isonkin teollisuushallin rakentamisen 
vanhan pihapiirin välittömään läheisyyteen. 

Vastine: 

Muistutus koskee Heikkilän kiinteistöä 5:76 (424). 

Teollisuus- ja varastoaluetta ei esitetä laajennettavaksi etelään, sillä laajennusalue 
sijoittuisi olemassa olevan asutuksen väliin. Sen sijaan muistuttajan esittämä läntisin 
vaihtoehto on mahdollinen sekä maaperän että sijainnin (suhteessa asutukseen) 
perusteella.  

Kaavaehdotusta voidaan tarkistaa muistutuksen perusteella. Edellyttää kuulemista. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. Kuvaan on merkitty muistuttajan 
mukaan kyseeseen tulevat laajenemissuunnat. 

2.4 Erkkilä Anna-Liisa 

Muistutus: 

Muistuttaja pyytää, että ”Kuusela” - nimiselle tilalle, rekisterinumero 6:56 
(10243400060056), osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu MA-merkintä korvattaisiin 
merkinnällä A. Muistuttaja uudistaa siten kaavan valmisteluvaiheessa jätetyn 
mielipiteensä. 

Muistutuksen 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: 

Muistutus koskee kiinteistöä Kuusela 6:56 (434). 

Osayleiskaavan valmisteluvaiheessa asiasta on todettu seuraavaa: 

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 
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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.  

Kaupungilla ei myöskään ole viemäröintisuunnitelmia ko. alueelle.  

Edellä olevan perusteella kaavaratkaisun muuttaminen ei ole ollut kaavan 
valmisteluvaiheessa perusteltua. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa MA-2-
merkintä on korvautunut MA-merkinnällä. Kyseessä on tekninen tarkistus, sillä 
kaavamääräyksen sisältö on pysynyt samana. 

Yleiskaavaehdotuksen mukaista kaavaratkaisua ei esitetä muistutuksen johdosta 
tarkistettavaksi. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.5 Haavisto Matti 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjä pyytää että tontti 102-16-1608-5 muutetaan TY-alueesta T-
alueeksi kuten naapuritontit. Hän ihmettelee miksi pieni alue muiden keskellä on 
merkitty erityisalueeksi. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä/ tonttia 102-16-1608-5. 
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Teollisuusalueiden merkinnät (T, TY) osayleiskaavassa ovat voimassa olevien 
asemakaavojen mukaisia.  

Voimassa olevassa asemakaavassa (hyv. 13.2.2006) tontti 102-16-1608-5 on osoitettu 
merkinnällä TY-3, joka tarkoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 
teollisuusrakennusten korttelialuetta. Kaavamääräysten mukaan tontille saa rakentaa 
yhden asunnon. Merkintä on perusteltu, sillä alue rajoittuu etelässä asuntoalueeseen. 
Viereinen alue länsipuolella on asemakaavassa osoitettu merkinnällä T-2, joka 
tarkoittaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Sen asemakaava on 
vuodelta 1985.  

Alueen maankäyttö on ratkaistu tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 
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Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 

2.6 Huhtala Jussi 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjän mielestä vedenkorkeuden määrittämiseen Loimijoen alaosan 
koskijaksolla liittyy ongelmia, jotka edellyttävät lisäselvitysten tekemistä 
tulvasuojelualueeksi merkittävien alueiden määrittämiseksi. 

Vastine:  
 
Yleiskaavassa on osoitettu tulva-alueen raja ohjeellisella merkinnällä (katkoviiva). 
Merkinnän selityksessä todetaan seuraavaa: ”Merkinnällä on osoitettu likimääräinen 
rajaus kerran 50 vuodessa sattuvalle huipputulvalle HW 1/50. Rajaus perustuu 
ympäristöhallinnon (SYKE) tulva-alueita koskevaan paikkatietoaineistoon. Rajaus ei 
ole riittävän tarkka rakennuskohtaiseen tarkasteluun.” 
 
Tulva-alueen rajaus kaavakartalla perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
näkemykseen asuinrakennusten alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista 
ympäristöhallinnon käytössä olevien ohjeiden mukaan määritettynä. Määritetyt 
alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat määrityshetkellä 
ympäristöhallinnon käytössä oleviin vedenkorkeustietoihin. 
 
Jokivesistöillä alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat keskimäärin 
kerran 50 vuodessa (HW 1/50) esiintyviin tulvavedenkorkeuksiin, joihin tulee lisätä 
lisäkorkeus riittävän tulvasuojelutason saavuttamiseksi. Loimijoen alaosalla käytetty 
lisäkorkeus on 1,20 m. (Lähde: Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa / Lounais-Suomen ympäristökeskus, 5/2006). 
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Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön 
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 
Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että 
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen 
mukaista (VAT).  
 
SYKE:n tulva-aluetta koskeva paikkatietoaineisto on ainoa saatavissa ollut 
vedenkorkeustietoja sisältävä aineisto, joka kattaa kaava-alueella sijaitsevan 
Loimijioen alueen kokonaisuudessaan. Tulva-alueen määritysperiaatteet ovat siten 
yhtenäiset ja yhdenmukaiset koko kaava-alueella. Aineiston epävarmuustekijöiden ja 
yleispiirteisyyden vuoksi sitä ei ole tarkoituskaan käyttää sitovana merkintänä,  
vaan kaavamerkinnän yhteydessä on nimenomaan korostettu rajauksen 
yleispiirteisyyttä.   
 
Mikäli alueella tehdään tarkistusmittauksia, joiden perusteella voidaan myöhemmin 
todeta, että kysymys ei ole tulvavaara-alueesta, voidaan yleiskaavassa annetuista 
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista 
tai muista rajoituksista hakea poikkeamista kunnalta ja/tai alueelliselta ELY-
keskukselta.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa 31.5.2011 päivätyssä lausunnossaan Huittisten 
osayleiskaavassa esitetystä tulva-alueen rajauksesta seuraavaa: 
 
Kaavassa esitetty tulva-alueen rajaus perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 
tehtyyn Huittisten yleispiirteiseen tulvavaarakartoitukseen. Kartoituksessa käytetyt 
tulvavedenkorkeudet perustuvat veden-korkeushavaintosarjoilla tehtyihin 
toistuvuusanalyyseihin. Havainto-asemien välillä vedenkorkeudet on interpoloitu 
saatavilla olevien vedenpinnan maastomittausten perusteella. Kartoituksessa käytetty 
maaston korkeusmalli perustuu Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhankkeen 
aineistoon, Huittisten kaupungin aineistoon sekä täydentäviin maastomittauksiin. 
 
Tulvavaarakartoituksen jälkeen alueelle on tehty laserkeilausaineistosta tuotettu uusi 
korkeusmalli, jonka tarkkuus on keskimäärin 30 cm. Kyseessä oleva Loimijoen ranta-
alueen korkeus on myös uuden korkeus-mallin perusteella alle 
tulvavaarakartoituksessa määritettyjen tulvavedenkorkeuksien. 
Tulvavaarakartoituksessa 1/50 vuodessa toistuvalla tulvalla valituksia koskevan 
Loimakosken ylä- ja alapuolisten vedenkorkeuksien erona on ollut 60 cm. 
Laserkeilauksen ajankohtana, joka ajoittui vähän veden aikaan, vedenkorkeusero 
Loimankoskessa oli 1,7 m. Vuoden 2010 kevättulvista otettujen ilmakuvien perusteella 
vedenkorkeusero Loimankoskessa voi olla enemmän kuin 60 cm myös tulva-aikana. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että yleispiirteinen tulvavaara-kartoitus on 
tehty perustuen parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon. Tulvavaara-alueessa 
saattaa kuitenkin joen koskiosuuksien kohdilla olla tulvavedenkorkeuksien 
määritykseen sekä korkeusmalliin liittyviä epätarkkuuksia. ELY-keskus on 1.4.2011 
kuulutetussa ehdotuksessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi 
tulvariskialueiksi ehdottanut Huittisten keskustaa ja sen lievealueita merkittäväksi 
tulvariskialueeksi. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet 
ELY-keskuksen ehdotuksesta 22.12.2011 mennessä. Merkittäville tulvariski-alueille 
tehdään tämän jälkeen yksityiskohtaiset tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2013 
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mennessä. Valituksen kohteena olevat Loimijoen ranta-alueet sijaitsevat aivan ELY-
keskuksen ehdottaman Huittisten merkittävän tulvariskialueen vieressä. Merkittävän 
tulvariskialueen rajausta voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että ko. alueet sisältyvät 
siihen. Tästä riippumatta alueelle voidaan laatia yksityiskohtainen tulvavaara- ja 
tulvariskikartoitus samassa yhteydessä merkittävälle tulvariskialueelle tehtävän 
kartoituksen kanssa. Nämä nykyisiä yleispiirteisiä tulvavaara-karttoja tarkemmat 
yksityiskohtaiset tulvavaarakartat voidaan jatkossa ottaa huomioon alueen 
rakentamisedellytyksiä arvioitaessa. 
 
Osayleiskaavasta saadun viranomaispalautteen perusteella yleiskaavan pohjana olevat 
selvitykset ovat riittäviä. Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen 
tarkistaa. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.7 Junttila Tauno 

Muistutus: 

1) Huittisten kylän alueella Junttilan tilan pihapiiri on poistettava suojelukohteista. 
Pihapiiri käsittää mm. suurikokoisen, iäkkään ja heikkokuntoisen 
navettarakennuksen, jonka säilyttäminen pelkästään suojelutarkoituksessa ei ole 
tarkoituksenmukaista eikä peruskorjaus taloudellisesti ja teknisesti järkevää. 
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2) Sahkon risteysalueen luoteisosassa olevalle peltoalueelle (14:117) osoitettua 
suojeviheraluetta tulisi kaventaa, koska Tielaitoksen risteystä koskevat 
suunnitelmat ovat muuttuneet, ja liikenteen haittavaikutusten torjumiseen ei tarvita 
näin laajaa suoja-aluetta. 

Vastine: 

Muistutus (kohta 1) koskee kiinteistöä 14:141 (405). 

1)  

Osayleiskaavassa on suojeltaviksi tarkoitettu päärakennus merkinnällä sr-1 sekä 
pihapiiri merkinnällä /s-1. 

Merkintä /s-1 tarkoittaa yleiskaavaehdotuksessa 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, Junttila, on mainittu Rakennuskulttuurityö Kivikengän laatimassa Huittisten 
rakennusinventoinnissa (kohde 3.1.). Osayleiskaavakartassa pihapiiriä koskeva 
kaavamerkintä on oikein, mutta sr-1-merkintä viittaa virheellisesti navettaan, vaikka 
suojelun kuuluisi kohdistua päärakennukseen. Kaavakartalla kohteen juokseva numero 
on 2. 

Kaavaehdotusta tarkistetaan ja suojelumerkintä kohdistetaan päärakennukseen navetan 
sijasta. Muutos edellyttää kuulemista. 

Pihapiirin suojelun osalta inventoinnissa todetaan, että kyseessä on ehjä, näyttävä ja 
hyvin ominaispiirteensä kokonaisuus näkyvällä paikalla. Kohde on sijoitettu 
ensimmäiseen arvoluokkaan: Kohde on historiallisesti ja maisemallisesti erittäin 
merkittävä sekä hyvin säilyttänyt rakennushistoriallisen luonteensa.  

Kulttuuriympäristöä ja rakennusperintöä vaalitaan kaavoituksella ja rakentamisen 
ohjauksella. Kohde on maakunnallisesti arvokas eikä kaavamerkinnän /s-1 
muuttamiselle ole perusteita. Aluetta voidaan tästä huolimatta kehittää maatilan 
talouskeskuksena kulloistakin tarvetta vastaavasti eikä elinkeinotoiminnan 
harjoittamiselle tai sen kehittämiselle aseteta kohtuuttomia esteitä - kunhan ei samalla 
heikennetä niitä arkkitehtonisia, rakennusteknisiä ja rakennusperinteisiä arvoja ja 
ominaispiirteitä, joita rakennuksilla ja pihapiirillä on. Korjaus- ja 
täydennysrakentamisen - mikäli tällaisiin toimenpiteisiin ryhdytään - tulee 
kaavamääräyksen mukaan olla sellaista, että se ”kunnioittaa vanhaa”.  
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2) 

Sahkon risteysalueen luoteisosassa olevalle peltoalueelle (kiinteistöt 2:76 ja 14:117) 
osoitettua suojaviheraluetta (EV) ei voida kaventaa, sillä osayleiskaavan merkinnät 
perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan. Alueen maankäyttö on ratkaistu 
tarkemmalla suunnittelulla.  
 
Osayleiskaavan yhteydessä tehdyt meluselvitykset tukevat asemakaavan ja 
osayleiskaavaehdotuksen mukaista ratkaisua. EV-alueella yömelu on yli 45 dB, mikä 
ylittää Valtioneuvoston päätöksen mukaisen melutason ohjearvon. Alue ei sovellu 
käytettäväksi asumiseen, taajaman virkistysalueeksi tai hoito- ja oppilaitoksia 
palvelevaksi alueeksi.     
 
Osayleiskaavassa EV-merkinnällä osoitetaan sellaiset esimerkiksi liikenneväylien 
varrella olevat alueet, joiden tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita 
liikenteen aiheuttamilta haitoilta. 

 
Yleiskaavaehdotusta ei tältä osin ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

 

 

Kuvat. Otteita 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 
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Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 

2.8 Kaunistola Janne 
Muistutus: 

Tontit 1610 ja 1606 tulee pitää voimassa olevan asemakaavan mukaisena TY-3 
-alueena. Tonteilla on jo tällä hetkellä teollista toimintaa, ja ne on aikanaan ostettu 
TY-3 -tontteina ajatuksena harjoittaa toimintaa jonka TY-3 sallii. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöjä/tontteja 16-1606-2 ja 16-1610-1 sekä niiden 
pohjoispuolista aluetta. 

Kaavaehdotusta tarkistetaan ja tonttien 16-1606-2 ja 16-1610-1 sekä Puustellin 
puiston käyttötarkoitus muutetaan osayleiskaavassa asemakaavan mukaiseksi. Muutos 
edellyttää kuulemista. 



 
 
 

 23

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

 

Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 

2.9 Kivimäki Ulla ja Antti Kivimäen kuolinpesä 
Muistutus: 

Mielipiteen esittäjä uudistaa yleiskaavaluonnoksesta annetun mielipiteensä, jonka 
mukaan yleiskaavaan ei tulisi sisällyttää mitään rakennussuojelumääräystä Vanha-
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Rautio -nimiseen kiinteistöön, kiinteistötunnus 102-405-1-189, päärakennuksen 
kohdalle. 

Kiinteistön päärakennus on niin huonossa kunnossa, ettei se voi enää omata sellaista 
arvoa, jota yleiskaavaluonnoksessa ehdotetaan, vaan sitä jouduttaisiin merkittävästi 
korjaamaan. Tällaisiin korjauksiin ei ole varoja. Kaavamääräys muodostuisikin 
maanomistajan kannalta kohtuuttomaksi. 

Mielipiteen esittäjän näkemys on edelleen se, että mikäli suojelumääräyksiä kyseiselle 
kiinteistölle annetaan, tulisi ne antaa asemakaavaan liittyvillä määräyksillä, jolloin 
kaupungille voisi syntyä lunastus- tai korvausvelvollisuus. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 1:189 (405). 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

Osayleiskaavan valmisteluvaiheessa asiasta on todettu seuraavaa: 

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 
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. 
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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. (Jälkikirjaus: Laki 
rakennusperinnön suojelemisesta korvaa vuodelta 1985 olevan rakennussuojelulain. 
Uusi laki on tullut voimaan 1.7.2010.) 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. 

Osayleiskaavaehdotuksessa suojelumerkintä sr-2 (9) viittaa sekä Vanha-Raution 
päärakennukseen että viereisen kiinteistön Ranta-Raution päärakennukseen. Muistutus 
koskee Vanha-Raution päärakennuksen suojelumerkintää. 

Kiinteistön rakennukset ja pihapiiri ovat myös osa maakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä ja –maisemaa (Lauttakylän sillan tienoo). 

Maakunnallisesti arvokkaasta kulttuuriympäristöstä ja -maisemasta todetaan 
kaavamerkinnöissä ja –määräyksissä mm. 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.   
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Alueen rakentamista tai muuta maankäyttöä koskevista suunnitelmista tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto. 

Satakunnan museo on kaavan valmistelussa pitänyt kiinni rakennuksen 
suojelutavoitteesta. Näin ollen yleiskaavaehdotusta ei ole syytä tältä osin tarkistaa, 
vaan kaavakartan suojelumerkintä säilytetään. Yleiskaavassa annetuista rakentamista 
tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista 
rajoituksista voidaan kuitenkin hakea poikkeamista.  

Omistaja voi suojelumerkinnästä huolimatta hakea kaupungilta myös rakennuksen 
purkamislupaa. Alueen maankäyttöä koskevista suunnitelmista pyydetään tässä 
yhteydessä museoviranomaisen lausunto. 
 
Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

2.10 Kuisma Pertti 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjän näkemyksen mukaan kaavaehdotuksessa esitetty tulva-alue on 
liian laaja. Edes vuoden 1966 ennätystulva ei peittänyt kuin pienen murto-osan nyt 
esitetystä alueesta. 

Vastine:  
 
Yleiskaavassa on osoitettu tulva-alueen raja ohjeellisella merkinnällä (katkoviiva). 
Merkinnän selityksessä todetaan seuraavaa: ”Merkinnällä on osoitettu likimääräinen 
rajaus kerran 50 vuodessa sattuvalle huipputulvalle HW 1/50. Rajaus perustuu 
ympäristöhallinnon (SYKE) tulva-alueita koskevaan paikkatietoaineistoon. Rajaus ei 
ole riittävän tarkka rakennuskohtaiseen tarkasteluun.” 
 
Tulva-alueen rajaus kaavakartalla perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
näkemykseen asuinrakennusten alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista 
ympäristöhallinnon käytössä olevien ohjeiden mukaan määritettynä. Määritetyt 
alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat määrityshetkellä 
ympäristöhallinnon käytössä oleviin vedenkorkeustietoihin. 
 
Jokivesistöillä alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat keskimäärin 
kerran 50 vuodessa (HW 1/50) esiintyviin tulvavedenkorkeuksiin, joihin tulee lisätä 
lisäkorkeus riittävän tulvasuojelutason saavuttamiseksi. Loimijoen alaosalla käytetty 
lisäkorkeus on 1,20 m. (Lähde: Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa / Lounais-Suomen ympäristökeskus, 5/2006). 
 
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön 
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 
Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että 
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen 
mukaista (VAT).  
 
SYKE:n tulva-aluetta koskeva paikkatietoaineisto on ainoa saatavissa ollut 
vedenkorkeustietoja sisältävä aineisto, joka kattaa kaava-alueella sijaitsevan 
Loimijioen alueen kokonaisuudessaan. Tulva-alueen määritysperiaatteet ovat siten 
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yhtenäiset ja yhdenmukaiset koko kaava-alueella. Aineiston epävarmuustekijöiden ja 
yleispiirteisyyden vuoksi sitä ei ole tarkoituskaan käyttää sitovana merkintänä,  
vaan kaavamerkinnän yhteydessä on nimenomaan korostettu rajauksen 
yleispiirteisyyttä.   
 
Mikäli alueella tehdään tarkistusmittauksia, joiden perusteella voidaan myöhemmin 
todeta, että kysymys ei ole tulvavaara-alueesta, voidaan yleiskaavassa annetuista 
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista 
tai muista rajoituksista hakea poikkeamista kunnalta ja/tai alueelliselta ELY-
keskukselta.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa 31.5.2011 päivätyssä lausunnossaan Huittisten 
osayleiskaavassa esitetystä tulva-alueen rajauksesta seuraavaa: 
 
Kaavassa esitetty tulva-alueen rajaus perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 
tehtyyn Huittisten yleispiirteiseen tulvavaarakartoitukseen. Kartoituksessa käytetyt 
tulvavedenkorkeudet perustuvat veden-korkeushavaintosarjoilla tehtyihin 
toistuvuusanalyyseihin. Havainto-asemien välillä vedenkorkeudet on interpoloitu 
saatavilla olevien vedenpinnan maastomittausten perusteella. Kartoituksessa käytetty 
maaston korkeusmalli perustuu Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhankkeen 
aineistoon, Huittisten kaupungin aineistoon sekä täydentäviin maastomittauksiin. 
 
Tulvavaarakartoituksen jälkeen alueelle on tehty laserkeilausaineistosta tuotettu uusi 
korkeusmalli, jonka tarkkuus on keskimäärin 30 cm. Kyseessä oleva Loimijoen ranta-
alueen korkeus on myös uuden korkeus-mallin perusteella alle 
tulvavaarakartoituksessa määritettyjen tulvavedenkorkeuksien. 
Tulvavaarakartoituksessa 1/50 vuodessa toistuvalla tulvalla valituksia koskevan 
Loimakosken ylä- ja alapuolisten vedenkorkeuksien erona on ollut 60 cm. 
Laserkeilauksen ajankohtana, joka ajoittui vähän veden aikaan, vedenkorkeusero 
Loimankoskessa oli 1,7 m. Vuoden 2010 kevättulvista otettujen ilmakuvien perusteella 
vedenkorkeusero Loimankoskessa voi olla enemmän kuin 60 cm myös tulva-aikana. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että yleispiirteinen tulvavaara-kartoitus on 
tehty perustuen parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon. Tulvavaara-alueessa 
saattaa kuitenkin joen koskiosuuksien kohdilla olla tulvavedenkorkeuksien 
määritykseen sekä korkeusmalliin liittyviä epätarkkuuksia. ELY-keskus on 1.4.2011 
kuulutetussa ehdotuksessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi 
tulvariskialueiksi ehdottanut Huittisten keskustaa ja sen lievealueita merkittäväksi 
tulvariskialueeksi. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet 
ELY-keskuksen ehdotuksesta 22.12.2011 mennessä. Merkittäville tulvariski-alueille 
tehdään tämän jälkeen yksityiskohtaiset tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2013 
mennessä. Valituksen kohteena olevat Loimijoen ranta-alueet sijaitsevat aivan ELY-
keskuksen ehdottaman Huittisten merkittävän tulvariskialueen vieressä. Merkittävän 
tulvariskialueen rajausta voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että ko. alueet sisältyvät 
siihen. Tästä riippumatta alueelle voidaan laatia yksityiskohtainen tulvavaara- ja 
tulvariskikartoitus samassa yhteydessä merkittävälle tulvariskialueelle tehtävän 
kartoituksen kanssa. Nämä nykyisiä yleispiirteisiä tulvavaara-karttoja tarkemmat 
yksityiskohtaiset tulvavaarakartat voidaan jatkossa ottaa huomioon alueen 
rakentamisedellytyksiä arvioitaessa. 
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Osayleiskaavasta saadun viranomaispalautteen perusteella yleiskaavan pohjana olevat 
selvitykset ovat riittäviä. Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen 
tarkistaa. 

 

2.11 Kyssä Jouko (Hannu Jouni Kyssän perikunnan puolesta) 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjä toivoo että osayleiskaavassa tällä hetkellä asuntotuotantoon 
varattu Korkeakosken tien varressa oleva maa-alue 1 (merkitty liitteessä punaisella) 
pidetään tulevissa oikeusvaikutteisissa kaavoissa edelleen asuntorakentamiseen 
varattuna alueena. 

Lisäksi hän esittää tutkittavaksi mahdollisuutta kaavoittaa asuntorakentamisen 
käyttöön myös maa-alue 2 (liitteessä sininen). 

Mm. tien läheisyys ja etäisyys Huittisten kaupungin palveluihin puolustavat 
asuntorakentamisen aloitusta näillä alueilla, eikä rakentaminen rikkoisi avointa 
peltomaisemaa. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 2:35 (407) Kyssä. 

Muistutuksessa tarkoitettu alue on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA). 
Merkinnällä on osoitettu arvokkaita peltoalueita, metsäsaarekkeita sekä 
metsäselänteiden reuna-alueita. Aluetta koskevassa suunnittelumääräyksessä todetaan 
seuraavaa: 

Alueen peltojen ja niittyjen säilyttäminen avoimina - viljeltyinä peltoina tai 
hoidettuina niittyinä - on erityisesti näillä alueilla perusteltua. Maisemaa muuttavaa 
maanrakennustyötä, tienrakentamista tai muuta tähän verrattavaa toimenpidettä ei 
saa suorittaa ilman lupaa (maisematyön luvanvaraisuus MRL 128 §). Määräys ei 
kuitenkaan koske puiden kaatamista. Uudisrakentamisen sopeutumiseen 
ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakentaminen tulee ensisijaisesti 
pyrkiä sijoittamaan olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen tai 
metsäsaarekkeisiin. Rakennusten tulee sijoittelun, koon, muodon ja värityksen 
puolesta olla ympäröivään luonnon- ja kulttuuriympäristöön sopeutuvia. Uuden 
rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2. 

Seudun maaseudun perinteinen rakentaminen tukeutuu karkeampien maalajien 
(moreeni) selänteisiin. Muistutuksessa alue 1:ksi (pohjoisempi alue) merkityn 
peltoaukean pohjois - itäpuolella on uudempi, taajamatyyppisen rakentamisen alue, 
joka sijoittuu perinteisestä rakentamisen sijoittamistavasta poiketen alavalle 
savikkoalueelle. Alue on Huittisten taajamatyyppisen alueen eteläinen raja, jonka 
eteläpuoli on luonteeltaan maaseutualuetta. Muistutuksessa alue 1:ksi ja 2:ksi 
(eteläisempi alue) merkittyjen alueiden välissä oleva puustoinen, osittain rakennettu 
alue, joka tukeutuu pieneen moreeniselänteeseen, erottuu omana saarekkeenaan 
avoimessa, maaseudun peltomaisemassa. 

Alueella 2 rakentamisen sijoittaminen alaville savikkoalueille poikkeaisi maaseudun 
perinteisestä, moreeniselänteisiin tukeutuvasta rakentamisen sijoittamistavasta, jolloin 
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maiseman tilajako (avoimet alueet – rakennetut/metsäiset alueet) ja sitä kautta alueen 
maisemakuva muuttuisivat. Asuinrakentamisalueen laajentaminen avoimelle 
peltoalueelle ei näin ollen ole perusteltua. 

Alueen 1 pohjoisosa sitä vastoin liittyy savikolle sijoittuneeseen pientaloalueeseen, 
joka on luonteeltaan taajamatyyppistä omakotirakentamista ja jonka rajautuminen ei 
perustu maisematekijöihin (maaperä, maastonmuodot tms.). Alueen suunnittelun 
tavoitteena on, että rakennettu ympäristö muodostaa sen eteläpuoliselle avoimelle 
peltomaisemalle eheän reunavyöhykkeen. Näin ollen Korkeakoskentien länsipuolella 
sijaitsevan yksittäisen rakennuspaikan yhteyteen voidaan maisemallisin perustein 
osoittaa lisärakentamista niin, että laajeneva rakentamisalue myötäilee alueen 
maastonmuotoja (korkeuskäyrät), tukeutuu jo olemassa olevaan rakentamiseen ja 
tiehen ja alueen kautta laskevan ojan lähiympäristö säilyy avoimena alueena, jolloin 
myös tulvarajat tulevat huomioonotetuiksi. 

Muistuttajan alue on yleiskaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi 
(MA), joka sallii haja-asutusluonteisen rakentamisen. Kaavamääräyksen mukaan 
uudisrakentamisen sopeutumiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Rakentaminen tulee ensisijaisesti pyrkiä sijoittamaan olemassa olevan 
rakennuskannan yhteyteen tai metsäsaarekkeisiin. Rakennusten tulee sijoittelun, koon, 
muodon ja värityksen puolesta olla ympäröivään luonnon- ja kulttuuriympäristöön 
sopeutuvia. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2. 

Kaavaehdotuksesta puuttuvat AP- ja MA-kirjaintunnukset, jotka lisätään 
kaavakartalle. Kyseessä on tekninen tarkistus, joka ei aiheuta kuulemistarvetta. Muilta 
osin yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa.  

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 
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Kuva. Ote maaperäkartta-aineistosta (lähde: GTK). Kartan päällä on esitetty korkeuskäyrät, tiestö sekä 
alueen nykyinen rakennuskanta (asuinrakennukset näkyvät ruskeina) (lähde: maastotietokanta). 
Maaperäkartassa savikot on esitetty vaaleansinisinä ja moreeniselänteet vaaleanpunaisina (violetit 
alueet hienoa hietaa/savea). Maaseutualueella perinteinen rakentaminen tukeutuu alueen pieniin 
moreeniselänteisiin ja savikot ovat pääosin avointa aluetta. Taajama-alueella on poikettu rakentamisen 
perinteisestä sijoittamistavasta ja rakentamista on sijoittunut entisille peltoalueille, joilla maaperä on 
savea. 

 

Kuva. Ote ortoilmakuva-aineistosta. Kuvan päällä on esitetty korkeuskäyrät, tiestö, virtavedet sekä 
alueen nykyinen rakennuskanta (asuinrakennukset näkyvät ruskeina) (lähde: maastotietokanta). 
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2.12 Lauttakylän Rauta ja Talous Oy 

Muistutus: 

Lauttakylän Rauta ja Talous Oy:n omistamalla tontilla sijaitsevat asuin- ja 
liikerakennus sekä makasiini on kaavaehdotuksessa merkitty suojelumerkinnällä SR-1 
(kohdenumero 8). Muistuttaja esittää suojelumerkinnän poistamista yhtiön 
omistamilta rakennuksilta. 

Yhtiöllä  tai  sen  omistajasuvulla  ei  ole  enää  käyttöä  rakennuksille,  ja  ne  ovat  tulossa  
myyntiin lähiaikoina. He näkevät riskinä, että suojelumerkintä ja -päätös 
hankaloittavat kiinteistön kehittämistä ja tulevan/uuden käyttötarkoituksen vaatimia 
muutoksia sekä kiinteistön myyntiä uudelle omistajalle. 

Jos suojeluun päädytään, sen ei pitäisi koskea Lauttakylänkadun varrella olevaa 
matalaa tiilirakenteista osaa tai Lauttakylänkadun puoleisia näyteikkunoita. 
Määräysten ei pitäisi koskea myöskään rakennusten sisäpuolisia rakenteita. 

Suojelukohteiden inventaariluettelossa (kohde 8) käytetään sanoja liikerakennus ja 
makasiini. Oikea nimitys on liike- ja asuinrakennus ja makasiini. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 16:14 (405).  

Kiinteistön rakennukset ja pihapiiri ovat osa maakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä ja –maisemaa (Lauttakylän funktionalistiset liikerakennukset). 

Maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja -maisemaan liittyy mm. 
seuraavat kaavamääräykset:  

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. 

Kohde, Rauta ja Talous Oy (Virtasen talo), liikerakennus ja makasiini, on mainittu 
myös Rakennuskulttuurityö Kivikengän laatimassa Huittisten rakennusinventoinnissa 
(kohde 3.7.). 

Osayleiskaavaehdotuksessa suojeltaviksi rakennuksiksi merkinnällä sr-1 (8) on 
osoitettu liikerakennus ja makasiini.  

Liikerakennuksesta ja makasiinista todetaan inventoinnissa seuraavaa: Jugend-
vaikutteinen, 1900-luvun alun rakennusperinteisesti tyypillinen liikerakennus, jossa 
kerroksellisuutta laajennuksen myötä. Vanha runko kuitenkin säilyttänyt hyvin 
ominaispiirteensä. Makasiini tyypillinen ja hyvin ominaispiirteensä säilyttänyt 
klassismia edustava tiilimuurattu rakennus. Osa Huittisten keskustan 
kerroksellisuutta. Harvinainen Huittisissa. 
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Osayleiskaavaehdotuksessa suojeltavaan rakennukseen sr-1 liittyy seuraava määräys: 

Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 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. 

Kohteita koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. 

Kulttuuriympäristöä ja rakennusperintöä vaalitaan tavallisesti kaavoituksella ja 
rakentamisen ohjauksella. Inventoinnin mukaan rakennukset omaavat arvoja, joita 
yleiskaavassa tulee suojella. Korjaus- ja täydennysrakentamisen - 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-1-merkintä saattaa jossakin määrin rajoittaa rakennuksen myyntiä ja käyttöä. 
Kohteita koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto, jolloin 
myös tarkennetaan suojelutarpeen laajuus.  

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 
suhteessa ole ristiriidassa ns. vanhojen rakennusten kanssa, jos aikaisemmin tehdyn ja 
uuden yhteensovittaminen tehdään harkiten.” 

Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.13 Metsovaarantie 1 Kiint. Oy 

Muistutus: 

Vuorinen 11:0 ja Vuorela 7:44 -nimisten tilojen kaavamerkintä on 
osayleiskaavaehdotuksessa P. Muistuttajan mielestä sen tulisi olla P-1. 

Perustelu: Kiinteistöjen käyttö on jo yli 30 vuotta ollut luokkaan P-1 kuuluvaa, joten 
kaavamääräys on siltä osin virheellinen ja rajoittaa kiinteistöjen kehittämistä ja 
lisärakentamista. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöjä 7:44 (424) ja 11:0 (424). Kiinteistöt on 
osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu palvelujen ja hallinnon alueiksi (P). P-alueisiin 
liittyy seuraava kaavamääräys:  

Avoimeen peltomaisemaan rajoittuvalla alueen osalla tulee huolehtia 
maisemakuvasta. Rakentamisen vaikutuksia arvokkaisiin kaukonäkymiin tulee 
lieventää suojaistutuksilla. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. 

P-1-aluetta koskeva kaavamääräys on seuraava: 

Alue on tarkoitettu ensisijaisesti sellaiselle tilaa vievälle kaupalle, joka aiheuttaa 
erityisen paljon raskasta liikennettä (mm. maatalouskauppa, rakennustarvikekauppa, 
rengasliikkeet, maansiirto- ja rakennuskoneliikkeet). Alueelle sijoittuvan tilaa vievän 
kaupan yksikkökoko saa olla kerrosalaltaan yli 2000 m2. 

Avoimeen peltomaisemaan (MA ja MA-1) rajoittuvalla alueen osalla tulee huolehtia 
maisemakuvasta. Rakentamisen vaikutuksia arvokkaisiin kaukonäkymiin tulee 
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lieventää suojaistutuksilla. Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. 

Kiinteistön käyttö on muistutuksen mukaan tällä hetkellä P-1-merkinnän ja 
määräyksen mukaista. Kiinteistö rajautuu kuitenkin etelässä pientalovaltaiseen 
asuntoalueeseen (AP), jolle toiminnan laadusta saattaa aiheutua häiriöitä. Maakäytön 
suunnittelussa tulee pitkällä aikavälillä tavoitella kestävää yhdyskuntakehitystä. 
Yleiskaavan tavoitevuotena on 2030. Yleiskaavassa merkintä osoittaa tavoiteltavan 
käyttötarkoituksen raskasta liikennettä aiheuttavan toiminnan päätyttyä.  

Asemakaavoitusvaiheessa voidaan kaavamääräyksin ottaa mahdollisuuksien mukaan 
huomioon alueen nykyinen toiminta ja sen kehittäminen. Yleiskaavaehdotusta ei ole 
muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.14 Mäkelä Janne 
Muistutus: 

Muistuttaja toivoo AP-alueen osoittamista alueelleen. AP-alue olisi hänen mukaansa 
luonnollinen jatke alueen pohjois- ja itäpuolella oleville asuinrakennusalueille, eikä 
vaikuttaisi luo-1 -alueen eläinkantaan. 

Vastine:  

Muistutus koskee kiinteistöä 2:73 (421). 

Muistuttajan alue on yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 
(M), joka sallii haja-asutusluonteisen rakentamisen. Kaavamääräyksen mukaan 
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alueelle sijoittuva uusi asuinrakentaminen tulisi pyrkiä sijoittamaan olemassa olevan 
rakennuskannan yhteyteen. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 
5000 m2. 

Kaavaehdotuksesta puuttuu M-kirjaintunnus, joka lisätään kaavakartalle. Kyseessä on 
tekninen tarkistus, joka ei aiheuta kuulemistarvetta. Muilta osin yleiskaavaehdotusta ei 
ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa.  

 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.15 Nikkanen Jari 

Muistutus: 

Muistuttaja pyytää tulvarajan tarkistamista oikeaksi, ja vastaamaan sitä tilannetta kun 
koskiin on tehty korjaukset. 

Vastine: 
Yleiskaavassa on osoitettu tulva-alueen raja ohjeellisella merkinnällä (katkoviiva). 
Merkinnän selityksessä todetaan seuraavaa: ”Merkinnällä on osoitettu likimääräinen 
rajaus kerran 50 vuodessa sattuvalle huipputulvalle HW 1/50. Rajaus perustuu 
ympäristöhallinnon (SYKE) tulva-alueita koskevaan paikkatietoaineistoon. Rajaus ei 
ole riittävän tarkka rakennuskohtaiseen tarkasteluun.” 
 
Tulva-alueen rajaus kaavakartalla perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
näkemykseen asuinrakennusten alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista 
ympäristöhallinnon käytössä olevien ohjeiden mukaan määritettynä. Määritetyt 
alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat määrityshetkellä 
ympäristöhallinnon käytössä oleviin vedenkorkeustietoihin. 
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Jokivesistöillä alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat keskimäärin 
kerran 50 vuodessa (HW 1/50) esiintyviin tulvavedenkorkeuksiin, joihin tulee lisätä 
lisäkorkeus riittävän tulvasuojelutason saavuttamiseksi. Loimijoen alaosalla käytetty 
lisäkorkeus on 1,20 m. (Lähde: Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa / Lounais-Suomen ympäristökeskus, 5/2006). 
 
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön 
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 
Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että 
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen 
mukaista (VAT).  
 
SYKE:n tulva-aluetta koskeva paikkatietoaineisto on ainoa saatavissa ollut 
vedenkorkeustietoja sisältävä aineisto, joka kattaa kaava-alueella sijaitsevan 
Loimijioen alueen kokonaisuudessaan. Tulva-alueen määritysperiaatteet ovat siten 
yhtenäiset ja yhdenmukaiset koko kaava-alueella. Aineiston epävarmuustekijöiden ja 
yleispiirteisyyden vuoksi sitä ei ole tarkoituskaan käyttää sitovana merkintänä,  
vaan kaavamerkinnän yhteydessä on nimenomaan korostettu rajauksen 
yleispiirteisyyttä.   
 
Mikäli alueella tehdään tarkistusmittauksia, joiden perusteella voidaan myöhemmin 
todeta, että kysymys ei ole tulvavaara-alueesta, voidaan yleiskaavassa annetuista 
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista 
tai muista rajoituksista hakea poikkeamista kunnalta ja/tai alueelliselta ELY-
keskukselta.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa 31.5.2011 päivätyssä lausunnossaan Huittisten 
osayleiskaavassa esitetystä tulva-alueen rajauksesta seuraavaa: 
 
Kaavassa esitetty tulva-alueen rajaus perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 
tehtyyn Huittisten yleispiirteiseen tulvavaarakartoitukseen. Kartoituksessa käytetyt 
tulvavedenkorkeudet perustuvat veden-korkeushavaintosarjoilla tehtyihin 
toistuvuusanalyyseihin. Havainto-asemien välillä vedenkorkeudet on interpoloitu 
saatavilla olevien vedenpinnan maastomittausten perusteella. Kartoituksessa käytetty 
maaston korkeusmalli perustuu Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhankkeen 
aineistoon, Huittisten kaupungin aineistoon sekä täydentäviin maastomittauksiin. 
 
Tulvavaarakartoituksen jälkeen alueelle on tehty laserkeilausaineistosta tuotettu uusi 
korkeusmalli, jonka tarkkuus on keskimäärin 30 cm. Kyseessä oleva Loimijoen ranta-
alueen korkeus on myös uuden korkeus-mallin perusteella alle 
tulvavaarakartoituksessa määritettyjen tulvavedenkorkeuksien. 
Tulvavaarakartoituksessa 1/50 vuodessa toistuvalla tulvalla valituksia koskevan 
Loimakosken ylä- ja alapuolisten vedenkorkeuksien erona on ollut 60 cm. 
Laserkeilauksen ajankohtana, joka ajoittui vähän veden aikaan, vedenkorkeusero 
Loimankoskessa oli 1,7 m. Vuoden 2010 kevättulvista otettujen ilmakuvien perusteella 
vedenkorkeusero Loimankoskessa voi olla enemmän kuin 60 cm myös tulva-aikana. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että yleispiirteinen tulvavaara-kartoitus on 
tehty perustuen parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon. Tulvavaara-alueessa 
saattaa kuitenkin joen koskiosuuksien kohdilla olla tulvavedenkorkeuksien 
määritykseen sekä korkeusmalliin liittyviä epätarkkuuksia. ELY-keskus on 1.4.2011 
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kuulutetussa ehdotuksessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi 
tulvariskialueiksi ehdottanut Huittisten keskustaa ja sen lievealueita merkittäväksi 
tulvariskialueeksi. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet 
ELY-keskuksen ehdotuksesta 22.12.2011 mennessä. Merkittäville tulvariski-alueille 
tehdään tämän jälkeen yksityiskohtaiset tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2013 
mennessä. Valituksen kohteena olevat Loimijoen ranta-alueet sijaitsevat aivan ELY-
keskuksen ehdottaman Huittisten merkittävän tulvariskialueen vieressä. Merkittävän 
tulvariskialueen rajausta voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että ko. alueet sisältyvät 
siihen. Tästä riippumatta alueelle voidaan laatia yksityiskohtainen tulvavaara- ja 
tulvariskikartoitus samassa yhteydessä merkittävälle tulvariskialueelle tehtävän 
kartoituksen kanssa. Nämä nykyisiä yleispiirteisiä tulvavaara-karttoja tarkemmat 
yksityiskohtaiset tulvavaarakartat voidaan jatkossa ottaa huomioon alueen 
rakentamisedellytyksiä arvioitaessa. 
 
Osayleiskaavasta saadun viranomaispalautteen perusteella yleiskaavan pohjana olevat 
selvitykset ovat riittäviä. Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen 
tarkistaa. 
 

Muistuttaja jätti yleiskaavan valmisteluvaiheessa mielipiteen, joka koski kiinteistöjä 
”Annala”, rekisterinumero 3:32 (10241400030032), ja ”Kajala”, rekisterinumero 3:33 
(10241400030033). Mielipiteen mukaan osayleiskaavassa tulisi varata kiinteistöille 
mahdollisuus vapaa-ajan rakentamiseen ja siten muuttaa osayleiskaavaluonnoksen 
mukainen MY- merkintä. 

Osayleiskaavan valmisteluvaiheessa asiasta on todettu seuraavaa: 

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: 
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 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. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.16 Nisu Juhani 
Muistutus: 

1) Mielipiteen esittäjä toivoo Härkälän tilalla (4:83) olevan viheralueen vaihtamista 
maatalous- tai asuinalueeksi. Hän perustelee toivomusta sillä että viheralueella voi 
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tulevaisuudessa olla rakennus tai tieyhteys talouskeskuksen ja kuivaamon välillä. 
Lisäksi kalastaminen voi aiheuttaa häiriökäyttäytymistä alueella. 

2) Härkälän tilan läpi kulkeva Vampulan siirtoviemäriyhteys tulee siirtää pellon 
reunaan tai kokonaan pois peltoalueelta. Viemäri voi huomattavasti rajoittaa 
mahdollisen tulevan tontin arvoa ja käyttöä. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 4:83 (424). 

1) 

Maanomistajan tarkoittama viheralue on osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu VR-
alueeksi. VR-merkintä on osoitettu osin yksityiselle maalle rantaan pääsyä varten 
Härkälänkosken kohdalla. Muistutuksen johdosta kaavaehdotusta tarkistetaan ja 
viheraluetta kavennetaan. Muutos edellyttää kuulemista. 

Rannanpuoleisen kiinteistörajan ja vesialueen väliin jää vajaan 40 metrin levyinen 
yhteinen maa-alue 10242408760004. Tämä rantakaistale on edelleen jätetty 
osayleiskaavassa VR-alueeksi. Lisäksi kulku yhteiselle alueelle turvataan. Tältä osin 
yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

2) 

Härkälän tilan läpi kulkeva Vampula-Huittinen siirtoviemäriyhteys on osoitettu 
osayleiskaavakartalla siirtoviemärin yhteystarve -merkinnällä. Yhteystarve-merkintää 
käytetään, kun siirtoviemärin tarve on voitu todeta, mutta sen sijaintiin ja 
toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, että ohjeellisen tai 
vaihtoehtoisen siirtoviemärilinjan osoittaminen ei ole mahdollista. Tarkempi linjaus ja 
aluetarpeet määritellään linjan tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

 

Ote yleiskaavaluonnoksesta. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

 

 

2.17 Norri Antti perikunta (Anne Norri, Petri Norri, Kata Sivunen) 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjät toivovat että koko alue korttelissa 0511 ja 0512 sallitaan myös 
asuinrakentamiselle. Heidän mielestään suojavyöhyke-vaatimus on tarpeeton, koska 
Matikkalankuja on maisemallisena säilytettävä. Lisäksi suojaistutusvaatimuksia on 
vain Kolmikulmankadun itäpuolella, mutta ei länsipuolella. Perusteluna tarkennuksille 
esitetään tehokkuus. 
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Mielipiteen esittäjien mielestä A-alueilla tulisi sallia myös alle 2000 m2 tontit 
kaupunkirakenteen tiivistämiseksi. He esittävät myös Jokirannassa korttelissa 501 
sijaitsevan puistoksi Pikku-Rantapuistikko kaavoitetun tontin osoittamista 
asuinrakentamiseen. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöjä 511:1 (005), 1:32 (422), 1:37 (422), 1:46 (422), 1:75 
(422) ja 1:77 (422). Pikkurantapuiston osalta muistutus koskee kiinteistöä 1:73 (422). 

Yleiskaavassa muistuttajan alueet on Kolmikulmankadun varressa osoitettu palvelujen 
ja hallinnon alueeksi P-merkinnällä. Matikkalankujan varressa muistuttajan alueet on 
osoitettu asuntoalueeksi A-merkinnällä (asemakaavassa EV, suojaviheralue).  

Asuntoalueet A-merkinnöin on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. 
Yleiskaavassa ei ole annettu alueita koskevia määräyksiä, vaan suunnittelua 
tarkennetaan asemakaavalla. 

Palvelujen ja hallinnon alueita (P) koskevat yleiskaavamääräykset liittyvät 
rakentamiseen avoimessa peltomaisemassa, mistä tällä tontilla ei ole kyse. Tältäkin 
osin suunnittelua tarkennetaan asemakaavalla. 

Pikku-Rantapuiston yleiskaavamerkintä on asemakaavan mukainen. 

Maakuntakaavaksi muuttuneessa seutukaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta 
(A), jonka suunnittelumääräyksessä todetaan, että vesistöjen rantavyöhykkeet on 
ensisijaisesti osoitettava virkistysalueiksi tai muiksi vapaiksi rannoiksi.  

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 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.  

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

Kaavaehdotusta ei esitetä muistutuksen johdosta tarkistettavaksi. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

 

 

Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

 

 

Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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2.18 Rantanen Reijo, Haavisto Erkki, Iso-Pahkala Pauli, Rantanen Ritva 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjät pyytävät että heidän asuinalueellaan Rivitien, osan Viialan- ja 
Lauttakylänkatua sekä Punkalaitumenjoen välisellä alueella sijaitseva omakoti- ja 
Kailanpuiston alue säilytettäisiin ainakin lähes vanhassa muodossaan, eikä sitä 
kaavoitettaisi asunto- ja liiketalotonteiksi, kuten yleiskaavaehdotuksessa esitetään.  He 
perustelevat toivetta sillä, että kyseessä on keskikaupungin lähes ainoa puisto. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 1:150 (413). 

Yleiskaavaehdotuksessa on tutkittu ja tarkistettu keskustatoimintojen alueen (C) 
rajautumista. Keskustatoimintojen aluetta määritettäessä on tarkasteltu mm. Huittisten 
keskustan kehittymisen aiempia vaiheita, valtateiden risteysaluetta suhteessa 
ydinkeskustaan, liike- ja yrityselämän tarpeita, kaupungin elinkeinoelämän 
kehittämiseksi hankkimia maa-alueita sekä keskustatoimintojen kehittämiseksi 
tarvittavan maa-alueen laajuutta. Tässä yhteydessä rajausta on tarkistettu myös 
muistuttajan tarkoittamalla alueella. 

VL-alueen muuttuminen C-alueeksi ei välttämättä tarkoita puiston hävittämistä, vaan 
antaa kaupungille mahdollisuuden suunnitella keskusta-aluetta tarkoituksenmukaisena 
kokonaisuutena. Keskusta jatkuu pohjoisessa Punkalaitumenjoelle asti - kuten 
muistuttajat itse muistutuksessaan toteavat, puistoalue on keskikaupunkia. 

Yleiskaavakartalla osoitettu yleiskaavamerkintä tarkoittaa alueen pääkäyttötarkoitusta. 
Esimerkiksi keskustatoimintojen alueen yhteydessä on kaavamerkinnöissä ja –
määräyksissä todettu seuraavaa: 

Alue on tarkoitettu kaupunkimaisen rakentamisen alueeksi, jonka pääasiallisia 
toimintoja ovat kauppa ja kaupalliset palvelut, julkiset palvelut ja hallinto, keskustaan 
soveltuva asuminen, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnot sekä 
näihin liittyvä liikenne, virkistys ja yhdyskuntatekninen huolto. … Alueen 
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen sekä 
viihtyisyyttä luovien kaupunkielementtien säilyttämiseen ja lisäämiseen. Alue on 
asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 

Edellä olevan perusteella nykyinen käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa aluetta koskevan 
kaavamerkinnän ja –määräyksen kanssa, vaan C-merkintä sallii myös nykyisen käytön 
jatkumisen. C-merkintä antaa kuitenkin kaupungille vapaammat kädet kehittää aluetta, 
lisätä Huittisten keskustan vetovoimaa, lisätä ja monipuolistaa keskustan 
asuntotarjontaa tai synnyttää alueelle muulla tavoin vetovoimainen rakennetun 
ympäristön kokonaisuus kaavamerkinnän tarkoituksen mukaisesti. 

Kaavaehdotusta ei esitetä muistutuksen johdosta tarkistettavaksi. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.19 Savolainen Kimmo 
Muistutus: 

Mielipiteen esittäjä toivoo että hänen osaltaan omistamansa tilan 2:76 suojaviheralue-
merkintä (EV) poistetaan kaavaehdotuksesta. Perusteluna hän esittää että merkintä 
rajaa alueen käytön lähes pelkästään maanviljelykäyttöön, ja alueen koko (alle 
hehtaari) huomioon ottaen se ei ole järkevää eikä tarkoituksenmukaista. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 2:76 (405). 

Sahkon risteysalueen luoteisosassa olevalle peltoalueelle (kiinteistöt 2:76 ja 14:117) 
osoitettua suojaviheraluetta (EV) ei voida kaventaa, sillä osayleiskaavan merkinnät 
perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan. Alueen maankäyttö on ratkaistu 
tarkemmalla suunnittelulla.  
 
Osayleiskaavan yhteydessä tehdyt meluselvitykset tukevat asemakaavan ja 
osayleiskaavaehdotuksen mukaista ratkaisua. EV-alueella yömelu on yli 45 dB, mikä 
ylittää Valtioneuvoston päätöksen mukaisen melutason ohjearvon. Alue ei sovellu 
käytettäväksi asumiseen, taajaman virkistysalueeksi tai hoito- ja oppilaitoksia 
palvelevaksi alueeksi.     
 
Osayleiskaavassa EV-merkinnällä osoitetaan sellaiset esimerkiksi liikenneväylien 
varrella olevat alueet, joiden tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita 
liikenteen aiheuttamilta haitoilta. 

 
Yleiskaavaehdotusta ei tältä osin ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

 

 

Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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2.20 Savolainen Pertti perikunta (Arja Savolainen) 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjän mielestä perikunnan omistaman maan osoittaminen jatkossakin 
EV-alueeksi mitätöi omistusoikeutta ja omistuksen arvoa. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 2:76 (405). 
Sahkon risteysalueen luoteisosassa olevalle peltoalueelle (kiinteistöt 2:76 ja 14:117) 
osoitettua suojaviheraluetta (EV) ei voida kaventaa, sillä osayleiskaavan merkinnät 
perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan. Alueen maankäyttö on ratkaistu 
tarkemmalla suunnittelulla.  
 
Osayleiskaavan yhteydessä tehdyt meluselvitykset tukevat asemakaavan ja 
osayleiskaavaehdotuksen mukaista ratkaisua. EV-alueella yömelu on yli 45 dB, mikä 
ylittää Valtioneuvoston päätöksen mukaisen melutason ohjearvon. Alue ei sovellu 
käytettäväksi asumiseen, taajaman virkistysalueeksi tai hoito- ja oppilaitoksia 
palvelevaksi alueeksi.     
 
Osayleiskaavassa EV-merkinnällä osoitetaan sellaiset esimerkiksi liikenneväylien 
varrella olevat alueet, joiden tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita 
liikenteen aiheuttamilta haitoilta. 

 
Yleiskaavaehdotusta ei tältä osin ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 
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Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 

2.21 Suittio Aimo 
Muistutus: 

Mielipiteen esittäjä toivoo että Loimijoen tulvarajat tilan Sillanmäki 4:37 alueiden 
kohdalla tarkistettaisiin, jotta kyseiset maa-alueet välttyisivät aiheettomalta 
tulvavaara-alueeksi määrittämiseltä. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 4:37 (414).  
Yleiskaavassa on osoitettu tulva-alueen raja ohjeellisella merkinnällä (katkoviiva). 
Merkinnän selityksessä todetaan seuraavaa: ”Merkinnällä on osoitettu likimääräinen 
rajaus kerran 50 vuodessa sattuvalle huipputulvalle HW 1/50. Rajaus perustuu 
ympäristöhallinnon (SYKE) tulva-alueita koskevaan paikkatietoaineistoon. Rajaus ei 
ole riittävän tarkka rakennuskohtaiseen tarkasteluun.” 
 
Tulva-alueen rajaus kaavakartalla perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
näkemykseen asuinrakennusten alimmista suositeltavista rakentamiskorkeuksista 
ympäristöhallinnon käytössä olevien ohjeiden mukaan määritettynä. Määritetyt 
alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat määrityshetkellä 
ympäristöhallinnon käytössä oleviin vedenkorkeustietoihin. 
 
Jokivesistöillä alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet perustuvat keskimäärin 
kerran 50 vuodessa (HW 1/50) esiintyviin tulvavedenkorkeuksiin, joihin tulee lisätä 
lisäkorkeus riittävän tulvasuojelutason saavuttamiseksi. Loimijoen alaosalla käytetty 
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lisäkorkeus on 1,20 m. (Lähde: Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa / Lounais-Suomen ympäristökeskus, 5/2006). 
 
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön 
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 
Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että 
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen 
mukaista (VAT).  
 
SYKE:n tulva-aluetta koskeva paikkatietoaineisto on ainoa saatavissa ollut 
vedenkorkeustietoja sisältävä aineisto, joka kattaa kaava-alueella sijaitsevan 
Loimijioen alueen kokonaisuudessaan. Tulva-alueen määritysperiaatteet ovat siten 
yhtenäiset ja yhdenmukaiset koko kaava-alueella. Aineiston epävarmuustekijöiden ja 
yleispiirteisyyden vuoksi sitä ei ole tarkoituskaan käyttää sitovana merkintänä,  
vaan kaavamerkinnän yhteydessä on nimenomaan korostettu rajauksen 
yleispiirteisyyttä (vrt. katkoviiva ohjeellinen, pistekatkoviiva sitova aluerajaus).   
 
Mikäli alueella tehdään tarkistusmittauksia, joiden perusteella voidaan myöhemmin 
todeta, että kysymys ei ole tulvavaara-alueesta, voidaan yleiskaavassa annetuista 
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista 
tai muista rajoituksista hakea poikkeamista kunnalta ja/tai alueelliselta ELY-
keskukselta.  
 
Muistuttajan kiinteistön 4:37 Sillanmäki molemmat palstat ovat 
osayleiskaavaehdotuksen mukaan kokonaisuudessaan (ohjeellista) tulvavaara-aluetta.  
 
Muistuttajan palstoista toinen sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M), 
jolla haja-asutusluonteinen rakentaminen on sallittu. Aluetta koskee seuraava 
kaavamääräys: Merkinnällä on osoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen 
tarkoitetut alueet. Alueelle sijoittuva uusi asuinrakentaminen tulisi pyrkiä sijoittamaan 
olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee 
olla vähintään 5000 m2. 
 
Muistuttajalla on tulvavaaramerkinnästä huolimatta mahdollisuus hakea alueelleen 
rakennuslupaa. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on mm. että 
rakennuspaikka täyttää rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset. Rakennuspaikan 
soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on mm. otettava huomioon, ettei 
rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Ohjeellista tulvarajaa 
voidaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä tarkistaa, ja rakentaminen saattaa olla 
mahdollista, jos tarkempiin selvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään 
hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista.  
 
Toinen muistuttajan palstoista sijaitsee MY-alueella, jolla lähtökohtaisesti sallitaan 
vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Loimijoen ranta-alueilla 
rakentaminen on kielletty erityisten ympäristö- ja luonnonarvojen vuoksi (mm. 
Natura). Kuitenkin myös tällä alueella tulvarajan tarkistaminen on mahdollista 
tarkempiin selvityksiin perustuen. 
 
Loimijoen varren MY-alueilla ei ole kiinteistöjä, joille olisi yleiskaavassa osoitettu 
tulvavaara-alueelle rakennuspaikkoja. Maanomistajia on yleiskaavassa kohdeltu 
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yhdenmukaisesti ja saadun viranomaispalautteen perusteella tehdyt selvitykset ovat 
riittäviä yleiskaavatasoiseen tarkasteluun. 
 
Muistuttajan ohella rakennusoikeutta ei ole osoitettu lainkaan kiinteistölle 4:38 (414). 
Myöskään kiinteistöillä 3:77 (414) ja 3:33 (414) ei ole rakennusoikeutta rannassa, 
vaan AP-alueella tien vieressä tulvarajan yläpuolella. Kiinteistölle 5:20 (414) ei ole 
osoitettu rakennusoikeutta, vaikka tilalla ei ole selvitysten perusteella tulvavaaraa. 
Rantaviivan minimipituus 50 metriä ei kuitenkaan tämän kiinteistön osalta täyty.  
Kiinteistön 1:35 (414) eteläisimmälle palstalle on tulvarajan yläpuolelle ennen 
yleiskaavan laatimista myönnetty loma-asunnon rakennuslupa. Tämä rakennuspaikka 
on osoitettu kaavakartalla erillisenä RA-merkintänä jo aiemmin tehtyyn ratkaisuun 
perustuen. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa 31.5.2011 päivätyssä lausunnossaan Huittisten 
osayleiskaavassa esitetystä tulva-alueen rajauksesta seuraavaa: 
 
Kaavassa esitetty tulva-alueen rajaus perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 
tehtyyn Huittisten yleispiirteiseen tulvavaarakartoitukseen. Kartoituksessa käytetyt 
tulvavedenkorkeudet perustuvat veden-korkeushavaintosarjoilla tehtyihin 
toistuvuusanalyyseihin. Havainto-asemien välillä vedenkorkeudet on interpoloitu 
saatavilla olevien vedenpinnan maastomittausten perusteella. Kartoituksessa käytetty 
maaston korkeusmalli perustuu Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhankkeen 
aineistoon, Huittisten kaupungin aineistoon sekä täydentäviin maastomittauksiin. 
 
Tulvavaarakartoituksen jälkeen alueelle on tehty laserkeilausaineistosta tuotettu uusi 
korkeusmalli, jonka tarkkuus on keskimäärin 30 cm. Kyseessä oleva Loimijoen ranta-
alueen korkeus on myös uuden korkeus-mallin perusteella alle 
tulvavaarakartoituksessa määritettyjen tulvavedenkorkeuksien. 
Tulvavaarakartoituksessa 1/50 vuodessa toistuvalla tulvalla valituksia koskevan 
Loimakosken ylä- ja alapuolisten vedenkorkeuksien erona on ollut 60 cm. 
Laserkeilauksen ajankohtana, joka ajoittui vähän veden aikaan, vedenkorkeusero 
Loimankoskessa oli 1,7 m. Vuoden 2010 kevättulvista otettujen ilmakuvien perusteella 
vedenkorkeusero Loimankoskessa voi olla enemmän kuin 60 cm myös tulva-aikana. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että yleispiirteinen tulvavaara-kartoitus on 
tehty perustuen parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon. Tulvavaara-alueessa 
saattaa kuitenkin joen koskiosuuksien kohdilla olla tulvavedenkorkeuksien 
määritykseen sekä korkeusmalliin liittyviä epätarkkuuksia. ELY-keskus on 1.4.2011 
kuulutetussa ehdotuksessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi 
tulvariskialueiksi ehdottanut Huittisten keskustaa ja sen lievealueita merkittäväksi 
tulvariskialueeksi. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet 
ELY-keskuksen ehdotuksesta 22.12.2011 mennessä. Merkittäville tulvariski-alueille 
tehdään tämän jälkeen yksityiskohtaiset tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2013 
mennessä. Valituksen kohteena olevat Loimijoen ranta-alueet sijaitsevat aivan ELY-
keskuksen ehdottaman Huittisten merkittävän tulvariskialueen vieressä. Merkittävän 
tulvariskialueen rajausta voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että ko. alueet sisältyvät 
siihen. Tästä riippumatta alueelle voidaan laatia yksityiskohtainen tulvavaara- ja 
tulvariskikartoitus samassa yhteydessä merkittävälle tulvariskialueelle tehtävän 
kartoituksen kanssa. Nämä nykyisiä yleispiirteisiä tulvavaara-karttoja tarkemmat 
yksityiskohtaiset tulvavaarakartat voidaan jatkossa ottaa huomioon alueen 
rakentamisedellytyksiä arvioitaessa. 
 



 
 
 

 51

Osayleiskaavasta saadun viranomaispalautteen perusteella yleiskaavan pohjana olevat 
selvitykset ovat riittäviä. Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen 
tarkistaa. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.22 Suomela-Norri Seija 
Muistutus: 

Mielipiteen esittäjän mielestä Sastamalasta tulevan siirtoviemärivarauksen lopullinen 
putkilinjaus tulisi tehdä siten että siitä on mahdollisimman vähän haittaa 
maataloudelle ja salaojituksille. Linjaus tulisi sijoittaa siten, ettei se mene Suomala 1:4 
peltolohkojen poikki. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 1:4 (434). 

Suomalan tilan läpi kulkeva Sastamala-Huittinen siirtoviemäriyhteys on osoitettu 
osayleiskaavakartalla siirtoviemärin yhteystarve -merkinnällä. Yhteystarve-merkintää 
käytetään, kun siirtoviemärin tarve on voitu todeta, mutta sen sijaintiin ja 
toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, että ohjeellisen tai 
vaihtoehtoisen siirtoviemärilinjan osoittaminen ei ole mahdollista. Tarkempi linjaus ja 
aluetarpeet määritellään linjan tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Yleiskaavaehdotusta ei ole muistutuksen johdosta tarpeen tarkistaa. 

 

 



 
 
 

 52

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.23 Tervamäki Heikki 

Muistutus: 

Muistuttaja pyytää poistamaan VL-merkinnän tilansa Huju RN:o 4:1, kt 102-428-4-1 
kohdalta. Kaupunginvaltuusto on 25.2.2008 hyväksynyt kaavan muutoksen jossa VL-
aluetta ei ole.  

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 4:1 (428). 

Kaavaehdotusta voidaan tarkistaa muistutuksen perusteella. Asemakaavan lisäksi 
asiassa tulee huomioida yleiskaavan laatimisen yhteydessä tehty viranomaispäätös, 
jonka mukaan Natura-alueet tulee osayleiskaavassa osoittaa SL-merkinnällä. 

Muutos edellyttää kuulemista. 
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Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

 

Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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2.24 Tuomola Raimo 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjä pyytää että tilan 102-428-2-49 kohdalla AP-alue rajataan tilan 
rajoja myöten. Pihapiiri on rajattu kuusiaidalla, ja kaavaehdotuksessa esitetty rajaus ei 
ole tarkoituksenmukainen, koska siinä on osa pihasta merkitty maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 2:49 (428).  

AP-alueen rajausta on tarkistettu jo kaavan valmisteluvaiheessa. Kaavaehdotusta 
voidaan tarkistaa muistutuksen perusteella. Muutos on tarkistusluonteinen eikä 
edellytä kuulemista. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 
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2.25 Ukkonen Arjo 

Muistutus: 

Mielipiteen lähettäjä esittää, että karttaliitteessä kuvattu AP-alue rajataan luoteessa 
olevaan valtaojaan asti. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 2:12 (428). 

Kaavaehdotusta voidaan tarkistaa muistutuksen perusteella. Asuntoalueen laajennus  
aina valtaojaan asti on perusteltu tilakeskusta halkovan pikkutien varressa. Muutos 
edellyttää kuulemista. 

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. 

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. 
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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 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

2.26 Valpasvuo-Jaatinen Pirkko 

Muistutus: 

Mielipiteen esittäjä toivoo etteivät AP- ja A-merkinnät aiheuta suurta 
kaavoituspainetta lähelle hänen omistamansa Yli-Hannulan tilan rakennuksia. Koska 
toisaalta hänen sr-2 ja /s2 -merkinnöin varustetun tilansa rakennukset ovat edelleen 
maatalouskäytössä, hän esittää että tilan pihapiirin lähellä olevaan metsään sallittaisiin 
maatalouteen ja/tai maatalousyrittäjyyteen liittyvää rakentamista. 

Lisäksi mielipiteen esittäjä toivoo, ettei Loimijoen ja Punkalaitumenjoen rannoille 
vielä rakentamattomiin kohtiin sallita uutta rantaan ulottuvaa rakentamista. Hän esittää 
myös näkemyksenään, että arvokkaiden rakennusryhmien tai kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden vanhojen rakennusten arvoa ei saa pienentää rakentamalla teitä ja 
kaavoittamalla tai sallimalla niiden lähialueille asuin- tai muuta rakentamista, jonka 
mittasuhteet ja rakennusmateriaali rikkovat tai vähentävät arvokkaiden ympäristöjen 
merkitystä. 

Vastine: 

Muistutus koskee kiinteistöä 3:105 (412).  

Muistutuksesta ei käy täsmällisesti ilmi, mihin maatalousrakentaminen tulisi sallia, 
muistutuksessa puhutaan lähimetsästä. Maanomistajan kanssa käydyn keskustelun 
perusteella AP-aluetta voisi suurentaa kattamaan kokonaan kiinteistön 3:105 sen 
palstan, jolla sijaitsee talousrakennuksia. Yleiskaavaa voidaan tarkistaa 
maanomistajan toivomalla tavalla. Muutos edellyttää kuulemista. 
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AP-merkintään liittyviä määräyksiä koskien mm. rakennuspaikkakokoa ei sovelleta 
maatalouskäytössä olevan maatilan yhteyteen rakennettaessa. Näin ollen yleiskaavassa 
ei aseteta rakentamista koskevia rajoituksia maatalouden harjoittamiselle tai 
maatalousyrittäjyydelle. Rakentamista maatilan yhteyteen ohjataan kaupungin 
rakennusjärjestyksellä. 

Yleiskaavan laatimisen aikana on pohdittu kaupan ja palvelujen alueiden 
kaavamääräyksiä perusteellisesti ja pyritty ohjaamaan erityisen paljon raskasta 
liikennettä aiheuttava tilaa vievä kauppa (mm. maatalouskauppa, 
rakennustarvikekauppa, rengasliikkeet, maansiirto- ja rakennuskoneliikkeet) sille 
soveltuville alueille (P-1).  

Huittisissa kolme jokiuomaa ja niiden sivuhaarat muodostavat reunametsineen, -
pensaikkoineen ja –niittyineen suunnittelualueen läpi ulottuvia ekologisia käytäviä, 
vihervyöhykkeitä ja kulkuväyliä, joiden säilyttämistä 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. Vesistöjen rantavyöhykkeet on yleiskaavassa 
mahdollisuuksien mukaan osoitettu virkistysalueiksi tai muiksi vapaiksi rannoiksi.  

Erityisesti maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla on yleiskaavassa annettu 
rakentamista koskevia määräyksiä, jotta rakennukset ja rakennusryhmät sijoittelun, 
koon, muodon ja värityksen puolesta olisivat ympäröivään luonnon- ja 
kulttuuriympäristöön sopeutuvia. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 

 


