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mielipiteistä sekä kaavoittajan vastine näihin  
 

Satakunnan pelastuslaitos 

Pekka Lehtinen 
Klaavolantie 2, Huittinen 
Saap. 4.2.2009 
 

Osayleiskaava-alueille tulee johtaa tarkoituksenmukaiset pelastusajoneuvoil-
la ajettavat tiet. Alueet on myös varustettava tarkoituksenmukaisin palopos-
tein sammutusveden saamiseksi. VamBion biokaasulaitoksen suojavyöhyk-
keen mahdollinen laajeneminen tulisi huomioida kaavaluonnoksessa Seveso 
II -direktiivin mukaisesti. 

Vastine: 
Osayleiskaava-alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi niiltä osin, joihin 
maankäyttöä keskitetään. Osayleiskaavan perusteella ei suoraan myönnetä 
rakennuslupia. Katuverkko suunnitellaan asemakaavoituksella, osayleiskaa-
vassa on osoitettu ainoastaan ohjeelliset liittymäkohdat ja kokoojakadut. Pa-
lopostien paikat suunnitellaan kunnallistekniikan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa. 

Biokaasulaitoksen toiminta on ympäristöluvanvaraista toimintaa ja laitoksen 
sijoittamiseksi alueelle on laadittu tarvittava ympäristövaikutusten arviointi 
selvitys. YVA -selostuksen mukaan laitoksessa saa käyttää vain kolmannen 
riskiluokan eläinperäistä materiaalia ja yhdyskuntajätettä. Punolan alueen 
osayleiskaavaehdotusta täydennetään en -merkinnän osalta siten, että mer-
kinnässä mainitaan biokaasulaitoksen rakentamisen salliminen alueelle. Bio-
kaasulaitoksen suojavyöhykettä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista 
osoittaa osayleiskaavassa, sillä tekniikan kehitys alalla on nopeaa ja toisaalta 
laitoksen suojavyöhyke ja muut riskien hallinnan toimenpiteet ovat riippuvai-
sia laitoksen tehosta sekä käytettävistä prosesseista ja raaka-aineista. Alu-
een yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa huomioidaan kussakin tilantees-
sa toiminnan vaatimat luvat ja riskien hallinta.  
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Tiehallinto, Turun tiepiri 

Hanna Kari & Raimo Järvinen 
Yliopistonkatu 34, Turku 
Saap. 3.2.2009 
 

Turun tiepiiri vastustaa Punolan alueen kaavoittamista teollisuuskäyttöön, 
sillä alue ei sijoitu asuinalueiden läheisyyteen valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden mukaisesti, toteutuessaan alue lisää henkilöautoliikennettä ja 
lisää turvallisten kevyen liikenteen yhteyksien tarvetta alueelle. Punolan alu-
etta ei ole osoitettu myöskään Satakunnan seutukaavaan eikä maakunta-
kaavaluonnokseen. Kalkkikaivoksen sijainti ja biokaasulaitoksen sijoittami-
nen alueelle on perusteltua, mutta ne eivät kuitenkaan riitä perusteluiksi te-
ollisuusalueen sijoittamiseksi liikenteen kokonaisuuden kannalta huonolle 
alueelle. 

Vastine: 
Vampulan kunnan ja nyttemmin Huittisten kaupungin tavoitteena ja perus-
teena Punolan alueen maankäytön lisäämiseen on saada alueelle toimialoja, 
joita ei voi sijoittaa taajaman yhteyteen lähelle asutusta. Ensisijaisesti alu-
eelle tavoitellaan agribisnekseen kuuluvaa toimintaa, jonka työpaikkamäärä 
on kerrosalaan nähden vähäinen ja liikenne koostuu pääasiassa raaka-
ainekuljetuksista. Alueelle sijoittuvat toimijat voivat hyödyntää biokaasulai-
toksen tuottamaa paikallista energiaa ja toisaalta alueelle voi sijoittua maa-
talouden suuryksiköitä, jotka tuottavat biokaasulaitokselle raaka-ainetta. 
Huittisten kaupungilla ei ole tarjota vastaavia yritysalueita, eikä niitä kaavoi-
teta myöskään nyt käynnissä olevassa Huittisten keskustan ja sen lievealuei-
den osayleiskaavassa, vaan siinä osoitetaan ainoastaan laajennusalueita ny-
kyisille yritysalueille. Biokaasulaitoksen sijoituspaikkavaihtoehtoja on tutkittu 
sekä Huittisten että Vampulan alueella hankkeen alkuvaiheessa ja Punolan 
alue on osoittautunut ainoaksi soveltuvaksi maa-alueeksi. Laitos olisi sekä 
liikenteellisesti että maanomistuksellisesti ja asutuksen ja maiseman kannal-
ta hyvällä paikalla. Biokaasulaitoksen yhteyteen on energiatehokkuuden, 
paikallisen energian suosimisen ja liikenteen päästöjen vähentämisen vuoksi 
tarkoituksenmukaista sijoittaa laitokseen tukeutuvaa toimintaa.  

Huittisten kaupunki huomioi maakuntakaavaehdotuksesta annettussa lau-
sunnossaan Punolan alueelle kaavaillun toiminnan seudullisen merkityksen, 
maakuntakaavaan tulisi saada Punolan alueelle teollisuustoiminnan salliva 
merkintä. 

Museovirasto 

Mikko Härö & Johanna Enqvist 
Nervanderinkatu 13, Helsinki 
Saap. 11.2.2009 
 

Museovirastolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa, 
sillä suunnittelualueille ei sijoitu historiallisen kartta-aineiston perusteella 
keskiaikaista kyläasutusta tai muita historiallisen ajan kohteita. Museoviras-
ton tietojen mukaan suunnittelualueilla ei ole tunnettuja muinaismuistolain 
tarkoitettuja kiinteistä muinaisjäännöksiä, joten tältäkään osin museoviras-
tolla ei ole huomautettavaa. Kohtaan 2.3 Muut suunnitelmat ja selvitykset 
tulee lisätä kuitenkin Vampulan kunnan muinaisjäännökset, inventointira-
portti 1997, Satakunnan museo. Rakennetun ympäristön osalta on kuultava 
Satakunnan museota.  
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Vastine: 
Koska museovirastolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta, ei 
luonnosta tältä osin ole tarpeen muuttaa. Kaavaselostukseen lisätään kui-
tenkin tieto tehdystä muinaismuistoinventoinnista Vampulassa (1997). Ra-
kennetun ympäristön osalta on kuultu kaavoituksen valmisteluvaiheessa Sa-
takunnan museota, eikä maakuntamuseo näe tarpeelliseksi rakennusinven-
toinnin laatimista suunnittelualueilla. 

Satakunnan museo 

Juhani Ruohonen & Liisa Nummelin 
2.3.2009 

Kaava-alue rajautuu Yhdystien osalta valtakunnallisesti arvokkaaseen Vam-
pulan kirkon maisemaan (RKY -93). Kaavaselostuksessa todetaan hieman 
virheellisesti, että ”Kirkkomaiseman aluerajaus ei ulotu suunnittelualueelle”. 
Tosiasiassa kaavassa mukana olevasta rantakaistaleesta kuuluu mainitun ra-
jauksen sisäpuolelle. Kyseinen alue sisältyy kokonaisuudessaan maakunnalli-
sesti merkittävään Loimijoen kulttuurimaisemaan, jonka rajaus on edellistä 
huomattavasti laajempi Yhdystien alueella ulottuen aina Mäkimattilan talous-
keskukselle saakka. Tämä rajaus on myös esitetty sekä kaavaselostuksessa 
että maisemaselvityksessä asianmukaisesti. Kaava-alueen kannalta maakun-
nallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman sisältä huomioitavia elementtejä ovat 
joen rantaa seuraileva, linjaukseltaan keskiajalta periytyvä Vampulantie ym-
päristöineen sekä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman ydinkoh-
teen, Vampulan kirkon, aseman säilyminen. Punolan alueelta ei ole luetteloi-
tu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia 
kohteita tai alueita. 

Paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita kaava-alueelta ei ole 
kartoitettu. Satakunnan Museo on kuitenkin tehnyt pintapuolisen katselmuk-
sen alueella viime kesänä. Tuon katselmuksen perusteella voidaan todeta, 
että lukuun ottamatta mainittua joen rantamaisemaa, erityisen merkittäviä 
rakennushistoriallisia kohteita alueen kummassakaan osassa ei ole, eikä ra-
kennusinventoinnin tekemistä ole katsottu tarpeelliseksi. 

Kannanotto kaavaratkaisuun 
Yhdystien-Punolan alueen osayleiskaavatyö perustuu huolelliseen valmiste-
luun ja vaihtoehtojen tutkimiseen. Kaavaselostus on poikkeuksellisen perus-
teellinen ja siihen on kirjattu tarkoin myös eri ratkaisuvaihtoehtojen vaiku-
tukset. Kaavaan liittyy elokuussa 2008 tehty ansiokas maisemaselvitys (mai-
sema-arkkitehti Riikka Gér), joka antaa hyvät edellytykset kaavaluonnoksen 
ratkaisujen arviointiin. 

Punolan alueen osalta Satakunnan Museolla ei ole huomautettavaa kaavarat-
kaisusta. Museo pitää onnistuneena maiseman avoimuuden säilyttämiseen 
tähtäävää MT-1 määräystä. Maisemaselvityksen kappaleessa 3.2 todetaan, 
että ”Peltoaukeiden ja niittyalueiden metsittämistä ei suositella”. Tähän liit-
tyvän maininnan voisi vielä lisätä MT-1 kaavamääräykseen. Museo pitäisi 
toivottavana, että TME -aluetta ei ulotettaisi kantatielle 41 asti Vähänjoen-
tien alussa, vaan että kantatien varteen jätettäisiin metsää peittämään alu-
eelle tulevaa rakentamista tieltä katsottuna. Museolla ei oman toimialansa 
puitteissa ole muuten huomautettavaa kaavan T- tai TME -aluevarauksista, 
koska ne sijoittuvat ennestään rakentamattomaan metsäiseen maastoon. 
Myös EK -varauksen osalta museo pitää avoimen viljelysmaiseman osalta 
riittävänä merkintään sisältyvää määräystä säilyttää kantatien suuntainen 
reunavyöhyke metsäisenä. 
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Sen sijaan Satakunnan Museo pitää ongelmallisena suunnitellun uuden 
maankäytön laajuutta Yhdystien alueella. Kuten edellä on todettu, alueen ar-
vokkaimmat osat sijoittuvat kirkon ympäristöön ja Loimijoen varteen. Mai-
semallisesti merkittäväksi todetaan laaditussa maisemaselvityksessä myös 
Yhdystien varren avoin peltomaisema, jonne rakentamista ei suositella sijoi-
tettavaksi. Yhdystien alueen osalta laadittiin kaksi vaihtoehtoa, joissa mo-
lemmissa maisemaselvityksen suositukset huomioiden pääosa alueen avoi-
mesta pellosta olisi jätetty rakentamattomaksi. Kunnan omistama maa halut-
tiin saada Yhdystien ympäristössä mahdollisimman tehokkaasti yrityskäyt-
töön, mistä johtuen kaavaratkaisussa on haluttu painottaa olemassa olevan 
taajamarakenteen täydentämistavoitetta maisemallisten arvojen säilyttämis-
tavoitteiden sijaan. 

Satakunnan Museo ei ota kantaa uuden asutuksen sijoittamiseen Ihaninmä-
en ympäristön metsäiselle alueelle. Yleiskaavaratkaisua eteenpäin vietäessä 
tulee kuitenkin huomioida riittävän metsävyöhykkeen jättäminen avoimen ja 
suljetun maisematilan välille mäen koillispuolella. Sen sijaan museo näkee 
maisemallisena riskinä työpaikka-alueen kaavoittamisen suunnitellussa laa-
juudessa Yhdystien pohjoispuolelle. Jatkosuunnittelussa alueen tonttien ryh-
mittelyyn, rakentamisen korkeuteen eri paikoissa ja avoimeksi jätettävän 
sekä rakennetun vuorotteluun pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Myös alu-
een maisemallisen kiintopisteen, Vampulan kirkon, aseman säilyminen tulee 
niin ikään huomioida. Maisemaselvityksen suositukset tulee ottaa huomioon 
kaavan jatkotyöstämisessä. 

Vastine 
Kaavaselostusta korjataan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön 
aluerajauksen osalta siten, että Yhdystien osayleiskaava-alueesta Sallilantien 
itäpuolelle jäävä joenranta kuuluu tuohon aluerajaukseen. Aluerajausmerkin-
tä lisätään kaavakartalle asianmukaisin kaava- ja suojelumääräyksin täyden-
nettynä. Lisäksi kaavakartalle lisätään määräys maakunnallisesti merkittä-
västä kulttuurimaisemasta sekä tiedot sen erityispiirteistä alueen tulevaa 
asemakaavoitusta varten. 

MT-1 kaavamääräys sisältää suosituksen avoimena säilyttämisestä ”maata-
lousalue, joka pyritään säilyttämään avoimena maisematilana”, mutta mää-
räykseen lisätään vielä suositus ”pelto- ja niittyalueiden metsittämistä ei 
suositella”. 

Osayleiskaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella Yhdystien työ-
paikka-alueen aluevarauksen laajuutta harkitaan uudelleen. Kaupungin omis-
tama maa osoitetaan kokonaisuudessaan työpaikka-alueeksi kustannuste-
hokkuuden ja pienyritysten tonttitarjonnan parantamiseksi. Jatkosuunnitte-
lussa huomiota kiinnitetään rakentamistavan ohjaamiseen maisemakuvan ja 
taajamakuvan kannalta parhaan lopputuloksen luomiseksi. Alueen yksityis-
kohtainen suunnittelu tapahtuu kuitenkin asemakaavoituksella. 

Asuntoalueiden aluevarausmerkinnässä on todettu, että alueen yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että avointen peltomaise-
mien suuntiin jää suojavyöhykkeeksi riittävän leveä luonnontilaisena hoidet-
tava metsä. Suositeltava metsävyöhyke osoitetaan kaavakartalla pisteraste-
rilla ohjeellisena kaavaehdotuksessa. 
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Lounais-Suomen ympäristökeskus 

Esa Hoffren & Tuomo Knaapi 
16.4.2009 

Yleiskaavassa tulisi selkeämmin ottaa huomioon seutu- ja maakuntakaavan 
ohjaus. Nyt yleiskaavaratkaisut poikkeavat paitsi seutu- mutta myös laadit-
tavana olevan maakuntakaavan periaateratkaisuista. 

Mitoitustarkastelun perusteella tulee arvioida uudestaan Yhdystien kaakkois-
puolelle osoitetun asutuksen tarpeellisuutta sekä työpaikka-alueiden laajuut-
ta. Punolan osalta teollisuusaluevarausten laajuudella ja tarkemmalla käyttö-
tarkoituksen ohjauksella voidaan helpottaa ratkaisun vaikutusten arviointia 
suhteessa mm. maakuntakaavoitukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja liiken-
nevaikutuksiin. 

Mitoitustarkastelun lisäksi osayleiskaavoja tulisi tarkastella riittävän laajasti 
(Vampulan keskustan ja koko Huittisten kaupungin näkökulmasta) myös yh-
dyskuntarakenteen ja maisemallisten seikkojen osalta, sillä Vampulaan ei ole 
laadittu oikeusvaikutteista osayleiskaavaa ja nyt osayleiskaavoitettavana 
olevat alueet ovat suppeita ja erillisiä alueita. 

Avoimen maiseman säilyttäminen (edes keskeisiltä osin) Yhdystien alueella 
tulisi olla kaavatyön tärkein lähtökohta, jotta vieressä sijaitseva valtakunnal-
lisesti arvokas kirkkoympäristö ja maakunnallisesti merkittävä Loimijokimai-
sema säilyisi. Työn pohjaksi tarvittaisiin koko kirkonkylän kattava rakenne-
malliselvitys, jonka avulla olisi mahdollista selvittää, miten eri maankäyttö-
varaukset olisi järkevintä sijoittaa alueella ja toteuttaa niin, että taajamassa 
olevat arvot voidaan säilyttää. Jatkosuunnittelussa tulisi pohtia Yhdystien 
varren yritysalueen asemakaavoittamisen vaiheistuksen tarvetta suhteessa 
mitoitukseen sekä maisemallisiin arvoihin. 

Kaavaselostukseen tulisi lisätä Ansaskallion entisen kaatopaikan lisäksi mai-
ninta Punolan alueen muista maaperän tilan tietojärjestelmissä olevista koh-
teista, eli kaivoksen, entisen asfalttiaseman sekä korjaamon. 

Kaavamääräyksiä hajarakentamisen osalta tulisi pohtia Yhdystien osayleis-
kaavan Mt-1 ja M-alueilla, sillä alueet sijoittuvat jo taajaman asutukseen tai 
jopa asemakaavoitettavien alueiden jatkeeksi. 

Vastine: 
Huittisten kaupunki on antanut nähtävillä olleesta maakuntakaavaehdotuk-
sesta lausuntonsa ja huomioinut siinä seudullisesti merkittävän teollisuusalu-
een merkinnän tarpeen Punolan alueelle. Punolan alueelle suunnitellun bio-
kaasulaitoksen toiminta on seudullista, ja siihen tukeutuen on mahdollista 
syntyä biokaasulaitoksen tuottamaa energiaa hyödyntävää muuta toimintaa, 
joten maakuntakaavaan olisi saatava teollisuusalueen merkintä tätä varten. 
Punolan alue on aikanaan valittu mahdolliseksi biokaasulaitoksen sijaintipai-
kaksi hyvien seudullisten liikenneyhteyksien takia ja sen vuoksi, että alue si-
jaitsee riittävän etäällä taajamasta ja maiseman kannalta tarkoituksenmu-
kaisesti metsäisellä selänteellä. 

Kaavojen mitoitustarkastelu täydennetään ehdotusvaiheessa. Työpaikkojen 
määrä on riippuvainen alueelle sijoittuviin toimialoihin ja on siten vaikeasti 
ennustettavissa. Punolan alueelle on kaavailtu sijoittuvaksi nimenomaan ag-
ribisnes-toimialoja. Punolan alueen osalta voidaan paikallisen maatalouden 
asiantuntijan avustuksella selvittää vaikutusalueen maatalousyrittämisessä 
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tapahtuvia muutoksia. Osayleiskaavassa ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi 
tarkemmin ohjata alueelle sijoittuvia toimialoja tai alueella sallittavaa toimin-
taa, sillä alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu asemakaavoituk-
sella. Ehdotusvaiheessa alueen työpaikkamäärän minimi ja maksimi arvioi-
daan kerrosalaperusteisesti. Kerrosalan perusteella voidaan arvioida alueen 
liikenteellisiä vaikutuksia, vaikka nekin ovat vaikeasti ennustettavissa toimi-
alojen epävarmuuden takia. Ehdotusvaiheessa laaditaan myös yleiskaavalli-
nen tarkastelu. 

Ehdotusvaiheessa arvioidaan Ihaninmäen asuinalueen laajennusalueelle sekä 
Yhdystien itäpuolelle mahtuvien pientalotonttien määrä ja alueelle sijoittuvi-
en asukkaiden määrä. Selänteelle sijoittuvat omakotitontit houkuttelevat os-
tajia paremmin kuin peltotontit. 

Huittisten näkökulmasta ei ole tarvetta tehdä lisätarkasteluita. Käynnissä 
olevan keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaavatyön ansiosta on tiedos-
sa, että Huittisiin ei ole suunnitteilla vastaavia yritysalueita, vaan Huittisten 
osayleiskaavassa (tavoitevuosi 2030) osoitetaan ainoastaan laajennusalueita 
nykyisille yritysalueille. Yhdystien yritysalueen suunnittelu liittyy kiinteästi 
kunnan maanomistukseen. Yhdystien yritysalueen kaavoittamisen tavoittee-
na on (edelleen myös kaavaehdotusta laadittaessa) lisätä Vampulan yritys-
tonttien tarjontaa lyhyellä tähtäimellä. Ehdotusvaiheessa työpaikka-alueen 
aluevarausta pienennetään jättämällä yksityisen omistuksessa oleva maa-
alue kunnan omistaman maan luoteispuolella pelloksi MT-1 -merkinnällä. 
Tällöin yritysalue sijoittuu kapeampana vyöhykkeenä Yhdystien varteen. 

Kuten Satakunnan museo on lausunnossaan todennut ”Kaava-alueen kannal-
ta maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman sisältä huomioitavia ele-
menttejä ovat joen rantaa seuraileva, linjaukseltaan keskiajalta periytyvä 
Vampulantie ympäristöineen sekä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimai-
seman ydinkohteen, Vampulan kirkon, aseman säilyminen.” Koko kunnan 
laajuista maisemaselvitystä ei ole tätä kaavatyötä varten tarpeen laatia, kos-
ka kaava-alue sijaitsee taajaman reunalla ja valtakunnallisesti arvokkaan 
maisema-alueen reunalla. Edellä mainitut maiseman arvot liittyvät kiin-
teämmin Vampulan- ja Sallilanteihin ja kirkkomaisemaan, joka ei kuitenkaan 
nykytilanteessakaan avaudu suunnittelualueelta pellolta katsoen, vaan aino-
astaan selänteen reunalla mäeltä on mahdollisuus lehdettömään aikaan näh-
dä kirkontorni.  

TP-alueen kaavamääräyksessä on ohjattu rakentamistapaa, mikä tulisi huo-
mioida alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi, joten osayleiskaavassa ei nähdä tarpeelliseksi antaa 
osayleiskaavaluonnosta tarkempia määräyksiä. Osayleiskaavaehdotukseen 
kuitenkin lisätään ohjeelliset viheralueet ja reunametsät (pisterasterilla). Yh-
dystien alueen rakentamisen vaiheistuksella ei liene kokonaisuuden kannalta 
suurtakaan merkitystä, koska alue on (ehdotukseen tulevassa laajuudessa) 
kokonaisuudessaan suppea ja todennäköisesti toteutuu nopeasti. Alue ase-
makaavoitetaan yhtenä kokonaisuutena. 

Kaavaehdotusta täydennetään pilaantuneiden maiden riskikohteiden osalta. 

Kaavaehdotusta tarkennetaan Yhdystien kaava-alueen osalta siten, ettei 
maa- ja metsätalousalueille jää olemassa olevia asuinrakennuksia ja alueilla 
sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Asuinra-
kentaminen ohjataan olemassa olevien tilakeskusten yhteyteen (AM). Alueel-
la olevat pientalot osoitetaan AP-aluevarauksella pientalovaltaiseksi alueeksi. 
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Satakuntaliitto 

Sirkka Lehto, Pertti Rajala, Jukka Moilanen 
   

Yleiskaavan suunnittelua ohjaa ympäristöministeriön 11.1.1999 vahvistama 
(KHO 4.4.2001) Satakunnan seutukaava 5. 

   
Yhdystien alue sijoittuu osittain taajamatoimintojen alueelle (A-83, Keskusta, 
Vampula). Loimijoen rantalaakso on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
merkittävää kulttuurimaisema-aluetta (kh-610 Kirkonkylän kulttuurimaise-
ma, kh-615, Kalkkivuori – Pikku-Vampula). Merkinnällä on osoitettu kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä (alueita ja kohteita) maisemallisin, 
historiallisin sekä rakennushistoriallisin ja rakennustaiteellisin perustein.   

 
Kulttuurihistorialtaan merkittäviä alueita koskee yleismääräys: ”Kulttuurihis-
toriallisesti arvokkailla alueilla ja kohteissa (kh) tulee yksityiskohtaisemmas-
sa kaavoituksessa ja rakentamisessa erityistä huomiota kiinnittää kulttuuri-
historiallisen arvon säilyttämiseen”. Lisäksi näiden alueiden suunnittelua oh-
jaavat seuraavat yleissuositukset: 

 
(S127) ”Kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä ei tulisi 
turmella ympäristöön huonosti soveltuvalla rakentamisella, uusi-
en liikenneväylien ja pääsähkölinjojen rakentamisella, maa-
ainesten otolla, avokkaiden rakennusten ja rakenteiden purkami-
sella tai muilla vastaavilla toimenpiteillä.” 

 
(S139) ”Ennen kulttuurihistoriallista ympäristöä (kh) merkittä-
västi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulisi asiasta ottaa yh-
teys kunnan kaavoitusviranomaiseen ja Satakunnan Museoon”. 

 
Punolan alue sijoittuu kantatie 41 länsipuolelle, joka seutukaavassa on osoi-
tettu osin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-167, Punolan länsipuo-
li) sekä teollisuustoimintojen alueeksi (T-89, Partek Oy). 

 
Muut suunnitelmat ja selvitykset 

  
Satakunnan maakuntakaavaehdotuksessa (ehdotus nähtävillä 19.5. – 
18.6.2009) Yhdystien alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A) ja Loimi-
joen laakso valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriym-
päristöksi. Suunnittelumääräyksen mukaan ko. alueiden yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiir-
teet ja niiden ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen 
säilymistä ja kehittämistä. Merkittävistä aluetta koskevista suunnitelmista ja 
hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museo-
viranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

 
Punolan alueella on osoitettu vain maakunnallisesti merkittävä kaivostoimin-
tojen alue (EK). Kantatien 41 länsireuna on ns. valkoista aluetta, jolle voi-
daan osoittaa kuntakaavoituksessa sellaisia toimintoja, joiden vaikutus arvi-
oidaan paikalliseksi.  

 
Ennakkokannanotto 

 
Yhdystien alueelle suunnitellut toiminnot ja maankäyttö ovat käyttötarkoi-
tukseltaan ja sijainniltaan seutukaavan ja maakuntakaavaehdotuksen tavoit-
teiden mukaisia. Sen sijaan osayleiskaavan aluevarausten sijoittamisessa 
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maastoon ja maisemaan tulee ottaa huomioon alueen ominais- ja erityispiir-
teet kuten maisematilan avoimuus, metsäiset selänteet ja jokilaakson kult-
tuuriympäristö. 

 
Punolan alueelle suunnitellut uudet toiminnot ovat seutukaavan ja maakun-
takaavaehdotuksen tavoitteiden mukaisia, mikäli ne eivät ole vaikutuksiltaan 
maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä.  
 
Vastine: 
Yhdystien alueelle suunnitellut toiminnot ja maankäyttö vastaavat maankun-
taliiton ennakkolausunnon mukaan seutukaavan ja maakuntakaavaehdotuk-
sen tavoitteita, joten tältä osin luonnosta ei ole tarpeen muuttaa. Muissa 
mielipiteissä ja lausunnoissa esille nousseiden seikkojen takia alueen alueva-
rausten rajauksia ja merkintöjä tullaan tarkentamaan ehdotusvaiheessa. 
Maakunnallisesti merkittävä jokilaakson kulttuuriympäristö lisätään kaava-
ehdotukseen. 
 
Sen sijaan Punolan alueelle on kaavailtu sijoitettavaksi nimenomaan seudul-
lista toimintaa, sillä biokaasulaitos ottaa vastaan raaka-ainetta ympäröivältä 
maaseudulta ja elintarviketeollisuudelta. Huittisten kaupunki on huomioinut 
Punolan alueelle tavoitellun seudullisen yritystoiminnan maakuntakaavaeh-
dotuksesta annetussa lausunnossa. 

 

Poutanen Erkki 

Saap. 23.1.2009 
 

Mielipiteen antaja esittää Punolan alueen kaavarajausta lähemmäksi tien 
reunaa. Vesi- ja viemäriverkosto tulisi järjestää asemakaava-alueelta. Puno-
laan osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti on tarpeeton. Kaavaselostukseen tulisi 
esittää tarkempaa selvitystä saniaiskorven alueen vaikutuksesta maankäyt-
töön. 

Vastine: 
Kaava-alueen rajaus ulottuu noin 90 m kantatien 41 itäpuolelle kaavaluon-
noksessa. Kaava-alueen rajausta kavennetaan tältä osin ehdotusvaiheessa.  

Ulkoilureitti osoittaa kaavaluonnoksessa mahdollisuuden kulkea alueen läpi 
metsäteitä/-polkuja pitkin. Kyseinen merkintä poistetaan ehdotusvaiheessa, 
sillä alueella ei ole varsinaista merkitystä aktiivisen virkistystoiminnan kan-
nalta ja lähiympäristössä on vain haja-asutusta.  

Mielipiteessä mainitaan vesi- ja viemäriverkoston järjestäminen asemakaa-
va-alueelta. Vesi- ja viemäriverkoston järjestämisestä kaavaluonnoksessa on 
esitetty yleispiirteinen kuvaus liitteessä 4. Tarkempia suunnitelmia ei tässä 
vaiheessa voida laatia, koska ei ole tiedossa alueelle sijoittuvien toimintojen 
laatu ja sitä kautta vesihuollon järjestämisen yksityiskohtaiset tarpeet. Vesi-
huoltoverkko kannattaa kuitenkin alueelle suunnitella ja rakentaa siten, että 
myös haja-asutuksen yksityisten kiinteistöjen on mahdollista liittyä kunnalli-
seen vesihuoltoon. Kunnan tulee järjestää vesihuolto asemakaavoitetulla alu-
eella ja Punolan yritysalue on osoitettu osayleiskaavaluonnoksessa asema-
kaavoitettavaksi alueeksi. 

Tavoite säilyttää alueella oleva saniaiskorpi aiheuttaa alueen maankäytön ja-
kautumisen kahteen osaan, mikä on luontevaa myös alueen rakentamisen 
vaiheistusta ajatellen. Samalla saniaiskorpi ja sen lähiympäristöön osoitettu 
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maa- ja metsätalousvaltainen alue toimivat suojavyöhykkeenä kaivosalueen 
suuntaan ja muodostavat alueen sisälle ekologisen viherkäytävän. Saniais-
korven säilyminen on pyritty turvaamaan aluevarausten rajauksilla. Kaava-
määräyksiä on mahdollista tarkentaa hulevesien johtamisen tai maahan 
imeyttämisen osalta, jos se ehdotusvaiheessa katsotaan luonnon vesitalou-
den kannalta tarpeelliseksi. 

Heikkilä Hannu 

Pelttarintie 4, Vampula 
Saap. 9.2.2009 
 

Osayleiskaava heikentää toteutuessaan mielipiteen antajan omistaman maa-
tilan kehitysmahdollisuuksia Yhdystien alueelle osoitetun uuden maankäytön 
takia, ja ehdottaa siksi, että teollisuusalueet keskitetään Punolan alueelle ei-
kä Yhdystielle. Osayleiskaava on ristiriitainen, sillä toisaalta siinä suositaan 
peltoaukeita ja toisaalta ne kuitenkin rakennetaan kaavan toteutumisen 
myötä umpeen. 

Jos Yhdystien alue toteutetaan, mielipiteen antaja ehdottaa, että kaavaraja 
noudattaisi kaupungin omistaman maa-alueen ja mielipiteen antajan omis-
tamien peltoalueiden välistä rajalinjaa. Tällöin tulisi myös alueen pohjoispää-
hän tehdä tievaraus mielipiteen antajan omistamalle tontille raskasta liiken-
nettä varten. 

Vastine: 
Kunnan tavoitteena on saada asutuksen läheisyyteen omistamalleen maalle 
nopeasti saatavilla olevaa yritystonttitarjontaa. Yhdystien varren ja Punolan 
alueen yritysalueet ovat luonteeltaan toisistaan poikkeavia. Yhdystien varren 
tonttitarjonta palvelee pienyrittäjiä ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta 
toimintaa, joka soveltuu sijoitettavaksi lähelle keskustaa ja asuinalueita. Pu-
nolan aluetta markkinoidaan agribisnekselle, paljon tilaa vaativille toimijoille 
ja mahdollisesti esim. melu-, pöly- tai hajuhaittoja aiheuttavalle toiminnalle 
ja biokaasulaitoksen toimintaan tukeutuvalle toiminnalle, mikä ei sovellu taa-
jamaan.  

Yhdystien varren työpaikka-alueen aluevarauksen (TP) rajataan uudelleen 
ehdotusvaiheessa siten, että työpaikka-alue ei ulotu mielipiteen antajan 
maille. Raskaan liikenteen yhteys kyseiselle maatilalle on tarkoituksenmu-
kaista osoittaa uuden yritysalueen kautta nykyisen tonttikadun sijasta, mutta 
katuverkon yksityiskohdat suunnitellaan kuitenkin vasta asemakaavaa laadit-
taessa. Nyt laadittava osayleiskaava ei estä tämän uuden yhteyden osoitta-
mista. 

Paavola Hannu 

Saap. 10.2.2009 
 

Mielipiteen antaja esittää Punolan alueen kaavarajausta mahdollisimman lä-
helle tien reunaa niin, ettei kaavalla ole vaikutusta kiinteistöille. 

Vastine: 
Punolan osayleiskaavan kaava-alueen rajaus idässä ja lännessä tarkistetaan 
ehdotusvaiheessa. Rajausta kantatien 41 itäpuolella on mahdollista kaventaa 
siten, että kantatien tuntumassa olevat asuinrakennusten pihapiirit jäävät 
kaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Lännessä rajauksen ulkopuolelle jätetään 
yksityiset pihapiirit. 
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Alavalkama Heikki 

Saap. 23.1.2009 
 

Mielipiteen antajan mielestä Yhdystien pään ja Tamareen sillan välinen joki-
ranta ei ole MT-1-aluetta vaan paremminkin AP-aluetta, sillä alueella sijait-
see omakotitontti ja osittain joki on joutomaata. Luontevin kulkuyhteys Yh-
dystien alueelle olisi Yhdystieltä jo olemassa olevasta liittymästä. 

Vastine: 
Kyseisen omakotitontin ja Vampulantien eteläpuolisen omakotitontin osalta 
aluevarausmerkinnät muutetaan osayleiskaavaehdotuksessa pientalovaltai-
seksi asuntoalueeksi (AP). Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Yhdys-
tien liittymä siirtynee kaavaluonnoksen mukaisesti keskeisemmälle paikalle 
suhteessa kaavoitettavaan työpaikka-alueeseen, jolloin nykyinen liittymä jäi-
si pois käytöstä. 

Kalle Lehtinen 

Toimela RN:o 2 : 121 
Saap. 2.2.2009 ja 2.1.2009 
 

Mielipiteen antaja esittää, että ulkoilureittivaraus poistetaan Vähäjoentien 
pohjoispuolelta, sillä reitti on etenkin peltoalueella toteuttamiskelvoton, yh-
teys on tarpeeton ja jo nyt häiritsevä mönkijäliikenne on lisääntynyt. Osoi-
tettu reitti aiheuttaa haittaa olemassa olevalle vapaa-ajan asunnolle sekä 
vakituiselle asunnolle. 

Vastine: 
Mönkijöillä tv. yksityisen mailla ajaminen vaatii aina maanomistajan luvan. 
Ulkoilureitti kuitenkin poistetaan kaavasta kokonaan ehdotusvaiheessa. 

Larikka Klaus 

Yhdystie 20, Vampula 
Saap. 9.2.2009 
 

Mielipiteen antaja ei halua omistamilleen mailleen kaavoitusta. Jos kaavoitus 
on välttämätöntä, tulisi ainoastaan eteläpuolinen rinne, liitteessä osoitettu 
alue osoittaa maankäytölle. 

Nähtävilläolon jälkeen (suullinen mielipide) 

Maanomistajan saunarakennus sijaitsee Loimijoen rannassa, johon luonnok-
sessa on osoitettu maatalousaluetta. 

Vastine: 
Osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu AP-alue käsittää myös asuinalueen si-
säisen katuverkon ja lähivirkistysalueet, eikä ole tarkoitettu kokonaan ra-
kennettavaksi alueeksi. Lisäksi kaavamääräyksessä on todettu: alueen yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että avointen pel-
tomaisemien suuntiin jää suojavyöhykkeeksi riittävän leveä luonnontilaisena 
hoidettava metsä. Kyseinen reunametsä osoitetaan kaavaehdotukseen oh-
jeellisena pisterasterilla.  

Mielipiteen antajan tarkoittamaa pientalovaltaisen asuntoalueen rajausta tar-
kistetaan siten, että kosteikon pohjoispuolinen rinne osoitetaan maa- ja met-
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sätalousvaltaiseksi alueeksi. Asumiselle osoitetaan ekologisesti ja asumisviih-
tyvyyden kannalta suotuisammat etelärinteet ja selänteen lakialue. 

Vastine suulliseen mielipiteeseen: 
Kaavaehdotukseen alue on merkitty M-5, MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN 
ALUE. Alueella sallitaan maatilan talouskeskukseen liittyvän saunan raken-
taminen. 

Heiniö Liisa 

Rinnetie 9, Vampula 
Saap. 6.2.2009 
 

Kiinteistö 102-454-4-60 Kulma tulisi osoittaa merkinnällä pientalovaltainen 
asuntoalue, jota ei asemakaavoiteta, sillä kiinteistön kohdalle osayleiskaava-
luonnoksessa esitetty MT-1-merkintä voi aiheuttaa tulkintavaikeuksia raken-
nuslupaa haettaessa. 

Vastine: 
Aluevarausmerkintä voidaan muuttaa ehdotusvaiheessa pientalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi (AP), koska kyseinen kiinteistö sijaitsee taajaman reunalla. 
Alue ei kuulu asemakaavoitettavaksi tarkoitettuun alueeseen, joka rajautuu 
Yhdystiehen. 

Koiranen Markku 

Vähäjoentie 101, Rutava 
Sysimetsä 
10.2.2009 

Mielipiteen antaja esittää, että Vähäjoentietä ei osoitettaisi Sysimetsä-tilan 
läpi vaan Satapossu Oy:n tuotantolaitoksen eteläpuolelta tai nykyiseltä pai-
kaltaan. Osoitettu tielinjaus lohkoisi eteläpuoliset alueet viljelykelvottomiksi, 
koska lohkon koko jää todella pieneksi ja muun toiminnan mahdollisuudet ti-
lalla ovat todennäköisesti minimaaliset, koska Satapossu Oy:n kolme lie-
tesäiliötä sijaitsee tilan rajalla.  

Vastine: 
Vähäjoen uutta linjausta tarkistetaan ehdotusvaiheessa paremmin viljeltävää 
peltoa säilyttäväksi. Liittymää ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa kuiten-
kaan kyseisen tilan eteläpuolelle, jolloin rakennettavaa kokoojakatua tulisi 
enemmän. Pellot on ajan myötä ajateltu rakentuvan teollisuuden käyttöön, 
mutta siihen asti viljelyn kannattavuus olisi tarkoituksenmukaista turvata 
ehein peltoaluein.  

Salminen Pekka, ym. 

Saap. 10.2.2009 
 

Mielipiteen antajien mielestä tilat 1 : 161, 1 : 148, 1 : 117 ja 1 : 118 tulisi 
osoittaa TP-alueeksi ja muut Yhdystien alueet MT-1-alueina. AP-alueen 
(1:120) ja TP-alueen (1:161) välille tulisi osoittaa riittävä suojavyöhyke, vä-
hintään 30 metrin levyinen. Yhdystien toinen puoli (Mäki Mattilan alue) voi-
taisiin jättää kokonaan kaavasta pois. TP-alueen tonttitehokkuus tulisi olla 
0,40. 
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Vastine: 
Yhdystien osayleiskaava-alueen TP -aluerajausta tarkistetaan ehdotusvai-
heessa myös muiden saatujen lausuntojen ja mielipiteiden takia. TP-alue 
osoitetaan osayleiskaavaehdotuksessa kapeampana vyöhykkeenä Yhdystien 
varteen koko matkalle.  

AP-kaavamääräyksessä on todettu: alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee huolehtia siitä, että avointen peltomaisemien suuntiin jää suo-
javyöhykkeeksi riittävän leveä luonnontilaisena hoidettava metsä. Reuna-
metsävyöhykkeet merkitään ohjeellisena kaavaehdotukseen. Jo 20 metriä 
leveä metsävyöhyke on riittävä suojavyöhykkeeksi ympäristöhäiriöitä aiheut-
tamattomien työpaikkarakennusten ja asutuksen välillä. Kyseisellä kohdalla 
maastomuodot ohjaavat luontevasti rakentamisen sijoittamista noin 50 met-
rin päähän tilan 1:161 lounaisrajasta. 

Kaava-alueen supistamista Yhdystien kaakkoispuolella ei nähdä tarpeellise-
na. TP-alueen tonttitehokkuudelle on osayleiskaavassa asetettu raja-arvot, 
asemakaavassa määritetään lopullinen tehokkuusluku. 

Lehtinen Tauno 

Hillerintie 5, Paimio 
Toukola 9/3-411-2-167 
Saap. 6.2.2009 
 

Mielipiteen antaja vastustaa Punolaan osoitettua ohjeellista ulkoilureittiä, sil-
lä toteutuessaan se kulkisi kesämökin tontin halki pihan läpi, mikä heikentäi-
si vapaa-ajan asunnon rauhaa ja yksityisyyttä.  

Vastine: 
Ohjeellinen ulkoilureitti poistetaan kaavaehdotuksesta kokonaan tarpeetto-
mana. 

VamBio Oy 

Kaisa Suvilampi 
Wahlerinkatu 11, Forssa 
Saap. 10.2.2009 
 

Osayleiskaavaluonnos tukee pääosin VamBio Oy:n käynnissä olevaa hanket-
ta kiinteistölle 913-411-2-162. Kaavamerkinnän ja liikennejärjestelyjen osal-
ta VamBio Oy esittää kuitenkin, että en-kaavamerkintään lisätään maininta, 
jonka mukaan alueelle saa sijoittaa biokaasulaitoksen ja Kantatien 41 sekä 
Vähäjoentien liittymä- ja tiejärjestelyissä tutkittaisiin seuraavat vaihtoehdot, 
jotta kaavasta ja tiejärjestelyistä koituisi mahdollisimman vähän haittaa 
maanomistajille. 

1. Nykyinen liittymä jää käyttöön, mutta liittymää kehitetään tarvittaes-
sa esim. kääntymis- ja ohituskaistoin. 

2. Uusi liittymä siirretään kulkemaan Satapossu Oy:n tonttien eteläreu-
naa pitkin. Uusi liittymä mahdollistaisi näin myös kulun Satapossu 
Oy:lle sekä Sysimäki –nimisellle kiinteistölle. Tämä puolestaan mah-
dollistaisi Satapossu Oy:n nykyisen liittymän sekä kiinteistön etelä-
puolella olevan peltoliittymän poistamisen. 



FCG PLANEKO OY KAAVAN LAATIJAN VASTINE (LUONNOS)  
 Huittisten kaupunki 
18.9.2009 Yhdystien-Punolan osayleiskaava 

 

 

 

Liite6_Luonnos_vastineet_1809_2009.doc 

 

13 

3. Mikäli liittymä toteutetaan Satapossu Oy:n nykyisestä liittymästä, tu-
lisi kokoojakatu osoittaa kulkevaksi niin, että Sysmäki-nimisen tilan 
peltoalue jäisi mahdollisimman eheäksi. 

Vastine: 
Energiahuollon alueen merkintään lisätään maininta biokaasulaitoksen salli-
misesta alueella. Liittymävaihtoehdot on tutkittu luonnosvaiheessa maasto-
käynnillä ja karttatarkasteluin, eikä liittymän sijaintia ole tarpeen muuttaa 
ehdotusvaiheessa. Kokoojakadun alkupään (Vähäjoentien) linjausta tarkiste-
taan ehdotusvaiheessa paremmin eheitä peltoalueita säilyttäväksi (ks. mieli-
pide ja vastine myös edellä). 

Vampulan Vesihuolto Oy 

Hannu Lähteenmäki 
Rinnekatu 9, Vampula 
 

Selostuksen kohtaa 3.1.5 tulee korjata seuraavasti: Suunnittelualueelle on 
rakennettu vesijohdot vain rakennetuille kiinteistöille ja rakentamista suun-
nitteleville. 

Vastine: 
Kaavaselostusta muutetaan ehdotetun mukaisesti. 

Suisto Veli-Matti 

Saap. 10.2.2009 
 

Mielipiteen antaja vastustaa Punolaan osoitettua ohjeellista ulkoilureittiä, sil-
lä toteutuessaan se alkaisi mielipiteen antajan omistamalta pihalta ja heiken-
täisi näin vapaa-ajan asunnon rauhaa ja yksityisyyttä.  

Vastine: 
Ohjeellinen ulkoilureitti poistetaan tarpeettomana kokonaan kaavaehdotuk-
sesta. 

 


