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1 TAUSTA 
Osayleiskaavaehdotuksesta jätettiin palautetta, josta seitsemän on aiheuttanut 
muutoksia kaavakarttaan. Kaavakarttaan esitetyt muutokset eivät ole olennaisia ja 
koskevat vain yksityistä etua.  

Huittisten kaupunki on kuullut erikseen (MRA 32§) niitä osallisia, joita muutokset 
koskevat. Kaupunki on tiedottanut ko. kiinteistöjen omistajia ja heidän 
rajanaapureitaan (joissain tapauksissa hieman laajemminkin) kirjeellä ja 
kuulemislomakkeella. Asianosaisilla oli aikaa muistutuksen tekemiseen 14 päivää 
tiedoksisaattamisesta. Tiedoksisaattamisen katsotaan tapahtuneen 7 päivän kuluttua 
kuulemiskirjeen lähettämisestä. Kuulemiskirje lähetettiin 10.8.2011.  

31.8.2011 mennessä erillisestä kuulemisprosessista saatiin kolme vastausta, jossa 
yhdessä oltiin tyytymättömiä kaavaratkaisuun. Kaavakarttaa tarkistettiin muistutuksen 
perusteella ja asiasta käytiin tarvittavat neuvottelut eri osapuolien välillä elokuussa 
2011.  

Kuulemisprosessin jälkeen tarkistettu osayleiskaavaehdotus etenee 
kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
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2 MAANOMISTAJIEN KUULEMINEN  

2.1 Ala-Juusela Kimmo 
Muistutus: 

Liitekartalla ollut uusi rajaus on paljon edellistä parempi. 

Vastine: 

Muistutus merkitään tiedoksi. 

2.2 Junttila Tauno 
Ei muistutusta. 

2.3 Kaunistola Janne 
Ei muistutusta. 

2.4 Nisu Juhani 
Muistutus: 

Maanomistaja pyytää ensisijaisesti, että kulkuyhteys Härkälän tilan kohdalla olevalle 
yhteiselle alueelle (10242408760004) tapahtuisi joen toiselta puolelta tai toissijaisesti 
kulku siirretään erillisen karttaliitteen osoittamaan paikkaan. Lisäksi maanomistaja 
pyytää, että VL-alueen laajennus Härkälän ja Jäppilän tilojen alueelta poistetaan. 

Vastine: 

Huittisten kaupungin vs. maankäyttöpäällikkö on neuvotellut Antti Nisun kanssa 
paikan päällä 31.8.2011. Hänen mielestään yleiskaavassa esitetty yhteys rantaan 
voidaan siirtää tapahtuvaksi kuivurin lounaispuolella olevaa tiemaata pitkin. 

Erillisen kuulemisen yhteydessä saadun palautteen perusteella osayleiskaavaehdotusta 
esitetään tarkistettavaksi siten, että kulkuyhteys rantaan esitetään järjestettäväksi 
pohjoisempaa tilojen 102-424-4-83 Härkälä ja 102-424-7-53 Jäppilä välistä rajaa 
pitkin, jossa on jo olemassa oleva kulkuyhteys. 

VR-alueeseen ei esitetä tehtäväksi muita muutoksia. 

Esitettävällä muutoksella ei ole vaikutuksia rajanaapureihin.  
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Kuva. Kaavaehdotukseen tehty tarkistus, josta maanomistajaa kuultiin erikseen ja 
josta maanomistaja edelleen jätti muistutuksen. 

 

 

Kuva: Erillinen kuulemisen yhteydessä kuullut maanomistajat. Varsinainen 
kaavaratkaisu muutettiin kuulemisen johdosta siten, että yhteys tilan läpi rantaan 
kulkee tässä esitettyä pohjoisempana. Ratkaisulla ei ole vaikutusta muihin 
rajanaapureihin. 

-- 

Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta saadussa palautteesta on todettu seuraavaa: 
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Nisu Juhani 

Muistutus: 

1) Mielipiteen esittäjä toivoo Härkälän tilalla (4:83) olevan viheralueen vaihtamista 
maatalous- tai asuinalueeksi. Hän perustelee toivomusta sillä että viheralueella 
voi 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. 
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Ote yleiskaavaluonnoksesta. 

 

Kuva. Ote 3.1.-3.2.2011 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta. 
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2.5 Tervamäki Heikki 
Ei muistutusta. 

2.6 Ukkonen Arjo 
Ei muistutusta. 

2.7 Valpasvuo-Jaatinen Pirkko 
Ei muistutusta. 

3 NAAPUREIDEN KUULEMINEN 
Kuultavista naapureista on laadittu karttaotteet kaupungin toimesta (liite).  

Rajanaapureista ainoan palautteen toimittivat Matti ja Marja Lähteenmäki koskien 
Tauno Junttilan tapausta. Palautteessa he toteavat, että muistutus tuntuu mielekkäältä 
navettarakennuksen osalta. Päärakennusta koskeviin päätöksiin he eivät uskoneet 
naapureina voivansa vaikuttaa. 

Muistutus merkitään tiedoksi.  

 

 

 

 

 

 

 


















