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Vampulan Yhdystien-Punolan osayleiskaava 

Ehdotus 18.9.2009, virallisesti nähtävillä 14.10.-13.11.2009 

 

Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta jätetyistä lausunnoista ja muistutuksista sekä 

kaavanlaatijan vastine näihin  

 

1. Lounais-Suomen ympäristökeskus 

Esa Hoffren & Tuomo Knaapi 

22.12.2009 

Ympäristökeskuksen kannanotot: 

Alueen yleiskaavoituksesta on neuvoteltu ja ympäristökeskus on antanut 

luonnosvaiheesta lausunnon 16.4.2009. Ympäristökeskus esittää osayleis-

kaavaehdotuksesta seuraavia näkökohtia: 

Seutukaava ja maakuntakaava 

Yleiskaavaehdotuksen suhde seutu- ja maakuntakaavoitukseen jää vielä 

auki. Selostuksessa todetaan eroavuudet seutukaavaan ja vireillä olevaan 

maakuntakaavoitukseen (kohdissa 3.2 Suunnittelutilanne ja 8.7 Suhde voi-

massa oleviin suunnitelmiin). Eroavuuksille ei kuitenkaan ole esitetty seu-

tu- tai maakuntakaavoituksen ohjausvaikutuksiin liittyviä perusteluja. 

Voimassa oleva seutukaava, kun vielä otetaan huomioon Vampulan taaja-

malle annetut keskeiset ratkaisuperiaatteet, ei tue taajaman laajentamista 

Yhdystien kaakkoispuolelle eikä rakentamisen kasvualueita kantatien 41 

länsipuolelle. Laadittavan oleva maakuntakaava on yleispiirteisempi, mutta 

siitäkään ei nykyvaiheessaan löydy tukea esitetylle yleiskaavaratkaisulle 

niiltä osin kuin ratkaisu poikkeaa seutukaavasta. 

Yhdystien osalta taajaman laajentaminen tien kaakkoispuolelle liittyy eten-

kin mitoituksen perusteltavuuteen eli rakennuspaikkojen arvioituun tarpee-

seen suunnitellulla aikavälillä Vampulassa ja koko Huittisissa sekä toisaalta 

taajaman vaihtoehtoisiin kasvusuuntiin. 

Punolan alueelta seutu- ja maakuntakaavatasolla teollisuudesta on osoitet-

tu vain kaivostoiminnan alue. Teollisuudenkin osalta vähintään seudullisesti 

merkittävän maankäytön alueet tulee osoittaa jo seutu- tai maakuntakaa-

vassa. Yleiskaavaehdotuksen mukaan suunniteltu yritystoiminta Punolan 

alueella on vähintäänkin seudullisesti merkittävää. Hyväksyttävänä perus-

teena toiminnalle tällä alueella voidaan pitää toiminnan laatua eli soveltu-

mattomuutta taajaman yhteyteen ja toiminnan liittymistä jo paikalla toimi-

viin maatalouden suuryksiköihin sekä biokaasulaitokseen. Näiden toiminto-
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jen lisäksi kaavaehdotus sallii kuitenkin myös kaiken tavallisen teollisuus- 

ja varastotoiminnan. Tälle toiminnalle on Punolan alueella osoitettu yli 100 

hehtaaria. Työpaikkoja on arvioitu voivan sijoittua alueelle maksimissaan 

noin 600. Kun otetaan huomioon vielä Punolan alueen kantatiehen 41 liit-

tyvä sijainti, on tämän laajuista aluevarausta pidettävä jo uutena huomat-

tavana työpaikka-alueena, joka sijoittuu irralleen olemassa olevasta yhdys-

kuntarakenteesta (vrt. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet). Teolli-

suuteen osoitetun alueen laajuutta ja käyttötarkoituksen tarkempaa ohja-

usta tuleekin vielä harkita. 

Edellä sanottujen näkökohtien osalta yleiskaavaratkaisussa tulee siten sel-

keämmin ottaa huomioon seutu-/maakuntakaavan ohjausvaikutus. 

Yleiskaavan mitoitus 

Mitoituksen tulee perustua väestönkehitysarvioon sekä muihin perustelta-

vissa oleviin lähtökohtiin. Yhdystien osalta tulee arvioida tarvetta osoittaa 

asumista alueelle ja etenkin Yhdystien kaakkoispuolelle sekä työpaikka-

alueen laajuutta. Yhdystien osayleiskaava-alueelle arvioidaan sijoittuvan 

210-270 uutta asukasta. Tämä merkitsee noin 60 uutta tonttia. Kun Vam-

pulassa on tälllä hetkellä noin 25-30 kunnan tonttia vapaana ja vuosittai-

nen rakennuslupien määrä uusille omakotitaloille Vampulan keskustassa on 

vähäinen, tulee uusien tonttien tarvittavaa määrää vielä harkita ja perus-

tella. Myös yritysalueen osalta (10 yksikköä ja 200 työpaikkaa) aluevaraus 

vaikuttaa paikallisesti ylimitoitetulta. Kaavaratkaisu edellyttää ympäristö-

keskuksen käsityksen mukaan tältäkin osin vielä perusteluja sekä esimer-

kiksi vaiheistuksen tai reservialuetyyppisten ratkaisujen miettimistä. 

Punolan osalta teollisuusaluevarausten laajuudella ja tarkemmalla käyttö-

tarkoituksen ohjauksella voidaan helpottaa ratkaisun vaikutusten arviointia 

suhteessa mm. maakuntakaavoitukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja lii-

kennevaikutuksiin. Kuten edellä jo on todettu, Punolan alueen teollisuuteen 

ja varastointiin osoitettujen aluevarausten laatu ja laajuus ovat ristiriidassa 

seutu-/maakuntakaavoituksen sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämista-

voitteiden kanssa. 

Maisema 

Suunnittelualueesta on laadittu maisemaselvitys. Maisemaselvityksessä to-

detaan, että jatkosuunnittelussa alueiden vahvuudet tulee ottaa huomioon 

ja että pelto- ja niittyalueiden säilyttäminen pääpiirteissään avoimena on 

olennaista (s.7). Selvityksessä on esitetty myös tärkeimmät näkymät 

(kartta). 

Yhdystien oyk:sta on tehty kaksi vaihtoehtotarkastelua, joissa molemmissa 

maiseman kannalta keskeinen peltoaukea on jätetty avoimeksi. Kaavaeh-

dotus on kuitenkin tehty täysin ottamatta huomioon laadittua maisemasel-

vitystä taikka vaihtoehtotarkasteluja. 

Osayleiskaavassa tulisi suunnitella maankäyttö ja antaa tarpeellisia määrä-

yksiä siten, että paikallisista oloista johtuvat kulttuuri- ja maisema-arvot 

otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon. Siten myös hyvän, kauniin ja 

kestävän elinympäristön toteutuminen (ja säilyminen) on mahdollista. Kun 

koko kylän kannalta keskeinen identiteettitekijä ja tunnusmerkki on avoin 

pelto, jonka vieressä komeilee valtakunnallisesti arvokas kirkkoympäristö 
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ja maakunnallisesti merkittävä Loimijokimaisema, tulisi avoimen maiseman 

säilyttäminen (edes keskeisiltä osiltaan) olla yksi kaavatyön tärkeimmistä 

lähtökohdista. 

Yhdystien kaavatyön tausta-aineistoksi tarvittaisiin koko kirkonkylän katta-

va rakennemalliselvitys. Selvityksen avulla olisi mahdollista selvittää, miten 

eri maankäyttövaraukset olisi järkevintä alueella sijoittaa ja miten taaja-

marakenteen eheyttäminen olisi järkevintä toteuttaa niin, että taajamassa 

olevat arvot voidaan säilyttää. Kunnan maanomistusta ei tule nostaa liian 

määräävään asemaan kaavasuunnittelussa. 

Osayleiskaava on luonnosvaiheesta kehittynyt maiseman kannalta entistä 

ongelmallisempaan suuntaan. Yhdystien varteen, avoimelle pellolle osoitet-

tu työpaikka-alue on kaventunut lähes pelkästään kunnan omistamalle alu-

eelle, mutta ulottuu edelleen koko avoimen peltoalueen yli. Ympäristökes-

kus katsoo, että työpaikka-alue olisi perustellumpaa keskittää yrittäjätorin 

ja jo rakennettujen alueiden tuntumaan. 

Jatkosuunnittelussa tuleekin vielä yhdistää maisemalliset tavoitteet, raken-

tamisen määrän mitoitustarkastelu ja mahdolliset vaiheistukset asemakaa-

voituksessa Yhdystien varteen osoitetun työpaikka-alueen osalta. 

Jatkosuunnittelu 

Liikennemelun osalta Yhdystien alueella tulee ottaa huomioon yöaikaisen 

melutason vaikutus asumisen osoittamiseen aivan Yhdystien varteen. Ym-

päristökeskuksella ei tässä vaiheessa ole muuta huomautettavaa osayleis-

kaavaehdotuksesta. 

Ympäristökeskus esittää, että edellä sanotut näkökohdat otetaan jatko-

suunnittelussa huomioon. 

Vastine: 

Seutukaavan ohjausvaikutukseen liittyviin lausuntoihin viitataan maakunta-

liitolta tulleeseen lausuntoon. Maakuntaliitto ei näe kaavaratkaisun olevan 

ristiriidassa seutukaavan kanssa, jos Punolan alueelle sijoittuva toiminta on 

paikallista. Kaavaselostukseen kuitenkin lisätään edelleen perusteluja teh-

dyille ratkaisuille ja verrataan niitä mm. maakuntakaavan ja yleiskaavan 

sisältövaatimuksiin ja aluevarausten laajuutta tarkistetaan.  

 

Punolan alueen aluevarausten laajuutta tarkistetaan seuraavasti: 

- Vähäjoentien pohjoispuolista TME-aluetta pienennetään pohjoisosas-

taan siten, että alue tukeutuu liikenteellisesti Vähäjoentiehen eikä uusia 

katuja tule rakennettavaksi. Pohjoisosa osoitetaan kuitenkin reservialu-

eeksi, jotta tarvittaessa, energialaitoksen toiminnan myötä rakentamis-

paineen kasvaessa, alueen laajentaminen pohjoiseen ja Vähäjoentien 

poikkikadun rakentaminen olisi mahdollista. Tämä tulisi huomioida alu-

een ensi vaiheen asemakaavoituksessa jättämällä kokoojakadulle tila-

varaus kohti pohjoista. 

- Punolan alueen länsiosan eteläiset T-1 alueet osoitetaan reservialueen 

merkinnällä, jotta ne voidaan, tulevaisuudessa tarpeen tullen asema-

kaavoittaa teollisuus- ja varastoalueeksi.  

- Pohjoisosan T-1 merkintä poistetaan olemassa olevan sikalan ja entisen 

kaatopaikan pohjoispuolelta. 
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- TME –määräykseen laitetaan suositus alueelle sijoittuvan yritystoimin-

nan liittymisestä ensisijaisesti maa- ja metsätalouteen sekä paikallisen 

energialaitoksen tuottaman energian hyödyntämisestä tai raaka-aineen 

tuottamisesta energialaitokselle. TME-alueilla sallitaan myös toiminta, 

joka ei mahdollisten ympäristöhaittojen vuoksi sovellu asumisen yhtey-

teen. 

- Reservialueiden asemakaavoitukselle asetetaan ehto TME-alueiden to-

teutumisasteesta eli noin 2/3 TME-aluevarauksen rakennuspaikoista on 

toteutettava ennen kuin reservisalueita voidaan asemakaavoittaa. Re-

servialueiden käyttötarkoitusta tarkistetaan mikäli rakentamisen paine 

energialaitoksen toiminnan myötä alueella kasvaa merkittävästi. 

 

Yhdystien osalta kaavaehdotus laajentaa yhdyskuntarakennetta asumisen 

osalta maisemallisesti tarkoituksenmukaiseen suuntaan selänteelle, jolloin 

viranomaisten tärkeänä pitämät avoimet pellot säästyvät todennäköisem-

min rakentamiselta jossakin muualla Vampulan taajaman reuna-alueilla. 

Metsäinen selänne on vetovoimaista omakotiasumisen aluetta pääosin pin-

nanmuodoiltaan tasaisella ja tuulisella Vampulan alueella. Vampulassa 

myymättä olevat tontit eivät vastaa tonttia hankkivien kasvaneisiin vaati-

muksiin omakotitontin laadusta. Osa jo asemakaavoitetuista omakotiton-

teista on myös selvästi rakennuskelvottomia, näitä Huittisten kaupungin 

tavoitteena on muuttaa asemakaavamuutoksilla virkistysalueiksi. Ihanin-

mäen omakotitonteilla on mahdollista houkutella taajaman kupeeseen uu-

sia asukkaita, mikä turvaa myös palveluiden säilymistä Vampulan taaja-

massa ja vahvistaa Vampulan asemaa osana Huittisten kaupunkia. Yhdys-

tien kaakkoispuolinen asumiselle osoitettu aluevaraus osoitetaan kuitenkin 

reservialueen merkinnällä odottamaan tulevaisuuden tarpeita. Reservialu-

een kaavamääräykseen lisätään ehto toteuttamisesta vasta, kun Yhdystien 

luoteispuolinen alue on pääosin rakentunut (2/3 rakennuspaikoista). Sa-

malla aluevarauksen kokoa pienennetään hieman. 

 

Peltoalueiden säilyminen avoimina on Punolan alueen osalta turvattu koko-

naisuudessaan MT-1 merkinnällä. Näin säilytetään kauaskantoiset peltojen 

yli avautuvat näkymät, jotka maisemaselvityksessäkin on todettu Vampu-

lan vahvuudeksi. Sen sijaan taajaman yhdyskuntarakenteen reunoilla, ei 

näitä laajalti avautuvia näkymiä ole, vaan rakentaminen ja puustoiset asu-

tut saarekkeet katkaisevat pitkät näkymät jo nykyisellään. Yhdystien alu-

een osalta TP-alue sijaitsee maiseman näkökulmasta hankalasti ns. poikit-

tain maisemakuvaan nähden, mutta kaavamääräyksellä on ohjattu alueen 

yksityiskohtaisempaa suunnittelua kiinnittämällä huomiota rakentamista-

paan, ulkovarastointiin ja viherrakentamiseen. Kaavamääräys on jo varsin 

yksityiskohtainen ja rakennustapaa ohjaavia määräyksiä on edelleen mah-

dollista tarkentaa asemakaavoituksella.  

 

Valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä on 

valmistunut uusi inventointi v. 2009, joka on hyväksytty valtioneuvoston 

päätöksellä 22.12.2009 korvaamaan inventoinnin vuodelta 1993. Uutta in-

ventointia suositellaan käytettäväksi kaavoituksessa, vaikka sillä ei ole vie-

lä lainvoimaa. Vampulan kirkon maisema ei ole mukana enää uudessa in-

ventoinnissa, minkä takia tarkistetusta osayleiskaavaehdotuksesta kysei-

nen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluera-

jaus poistettiin virallisen nähtävilläolon jälkeen. Maisema-alue sisältyy kui-

tenkin maakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman rajaukseen, Loimi-

joen kulttuurimaisemaan. Maakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman 
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rajausta laajennettiin 14.4.2010 pidetyn viranomaisneuvottelun jälkeen kä-

sittämään olemassa oleva rakennuskanta kokonaisuudessaan peltoalueen 

reunalla ja samalla määräystä tarkennettiin: Uudis- tai ympäristörakenta-

misella ei saa heikentää kirkon asemaa taajamakuvassa. 

  

Yhdystien työpaikka-alue on laajuudeltaan niin pieni, ettei sen vaiheistuk-

sen osoittamiseen ole tarvetta yleiskaavassa. Alueen rakentaminen aloite-

taan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen suunnasta ja edetään kohti 

peltoalueen keskustaa, tästä toteutussuunnasta lisätään kaavamääräys. 

Alueelle mahtuu noin 10 rakennuspaikkaa, joten alueelle sijoittuvien toimi-

joiden määräkin on kohtuullinen Vampulan kokoon ja pienyritystoiminnan 

määrään verrattuna. Yleiskaavan tavoitevuoteen 2030 suhteutettuna alu-

eelle olisi sijoituttava uusi yritys vain joka toinen vuosi. Ongelmana on ollut 

kaavoitettujen yritystonttien puute Vampulassa. Yhdystien alueelle tavoitel-

tu yritystoiminta on luonteeltaan erityyppistä kuin Punolan alueelle tavoi-

teltu yritystoiminta, jonne tavoitellaan paljon tilaa vaativia maatalouden 

suuryksiköitä ja alueelle rakenteilla olevaan energialaitokseen tukeutuvaa 

toimintaa. 

Pääosin Vampulan taajama on syntynyt samalla tavalla peltoalueelle ja 

ajan saatossa alue istuu ympäröivään maisemaan istutusten kasvaessa ja 

olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Liitteeseen 7 lisätään taajama-

rakenteen reunalla olevat potentiaaliset täydennysrakentamisen alueet, 

jotka nykyisellään ovat peltoa tai niittyä. Myös maakunnallisesti merkittä-

vän maisema-alueen määräyksessä on yksityiskohtaisempaa suunnittelua 

ohjaavia määräyksiä. 

Tiehallinto, Turun tiepiiri 

Hanna Lindholm & Raimo Järvinen 

Yliopistonkatu 34, Turku 

22.12.2009 

--- 

Turun tiepiirillä ei ole huomautettavaa Yhdystien alueen kaavaehdotukses-

ta. 

Kaavaehdotuksen mukaan Punolan alueelle sallittaisiin (kaavaselostuksen 

liite 5) noin 100 hehtaarin teollisuusalueen toteuttaminen. Kaava-

asiakirjojen mukaan alueelle voisi sijoittua maksimissaan 600 työpaikkaa, 

mutta että todennäköinen työpaikkojen määrä voisi olla 100-150. 

Turun tiepiiri pitää näin laajaa teollisuusalueen kaavoittamista Punolan alu-

eelle liikenteen kokonaisuuden kannalta huonona ratkaisuna, koska se to-

dennäköisesti lisää kokonaisliikennesuoritetta ja aiheuttaa liikenneturvalli-

suusvaaraa sekä ajoneuvo- että kevyelle liikenteelle. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan työpaikat tulee pyrkiä 

sijoittamaan nykyisen yhdyskuntarakenteen läheisyyteen siten, että liiken-

teen tarve on mahdollisimman vähäinen. Uusi laaja teollisuusalue tulisi li-

säämään erityisesti henkilöautoliikennettä ja mm. turvallisten kevyen lii-

kenteen yhteyksien järjestäminen Vampulan keskustasta alueelle olisi kal-

lista. Suunnitellulle teollisuusalueelle vievän yksityistien (Vähäjoentie) neli-

haaraliittymä kantatielle on nykyisin vaarallinen. 
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Punolan teollisuusaluetta ei ole osoitettu voimassa olevassa Satakunnan 

seutukaavassa eikä maakuntakaavaehdotuksessa. Kalkkikaivos sijaitsee 

alueella raaka-aineen saannin takia. Myös biokaasulaitoksen sijainti alueel-

la on perusteltua laitoksen raaka-aineiden lyhyiden siirtomatkojen ja mah-

dollisten ympäristöhäiriöiden takia. Nämä eivät Turun tiepiirin mielestä kui-

tenkaan riitä perusteluiksi näin laajan teollisuusalueen sijoittamiseen liiken-

teen kokonaisuuden kannalta huonolle alueelle. Johtuen biokaasuvoimalai-

toksen synenergiaeduista tiepiiri katsoo kuitenkin omalta kannaltaan, että 

alueelle voisi jatkossa sijoittua toimintaa, joka joko tuottaa raaka-ainetta 

voimalalle tai hyödyntää voimalan tuottamaa energiaa tai muita laitoksen 

tuotteita. 

Mikäli Punolan alueelle sallitaan lisää teollisuustoimintaa, tulee Vähäjoen-

tien liittymä kantatielle parantaa Huittisten kaupungin kustannuksella vas-

taamaan tulevia liikennetarpeita. Tällöin Huittisten kaupungin ja valtion 

tieviranomaisen tulee laatia ajoissa sopimus liittymän parantamisesta. 

Osayleiskaavassa on ohjeellisella merkinnällä osoitettu Vähäjoentien kanta-

tieliittymän porrastaminen. 

Punolan osayleiskaavaehdotuksessa ei ole esitetty Vähäjoentien liittymän 

lisäksi kantatielle 41 muita yksityistieliittymiä. Kantatiejaksolla on kuitenkin 

nykyisin lisäksi joitakin vähäliikenteisiä yksityistieliittymiä. Valtion tieviran-

omaisella ei ole tiedossa hankkeita vähentää ko. kantatiejakson liittymiä, 

mutta samalla Turun tiepiiri katsoo, että lausunnolla oleva osayleiskaava ei 

estä mahdollista hanketta, jolla liittymien määrää voitaisiin vähentää. 

Turun tiepiiri suhtautuu kielteisesti mahdolliseen aikomukseen ko. teolli-

suusalueen hulevesien johtamiseen kantatien sivuojiin. Tiepiiri ei ole asias-

sa lupaviranomainen, mutta pääsääntöisesti tiepiiri ei anna johtamiseen 

suostumustaan, jolloin ympäristöviranomainen voi tarpeen mukaan antaa 

asianosaiselle tällaisen, vesilain mukaisen oikeuden. Asiaa käsitellessään 

kaupungin tulee pyytää tieviranomaiselta lausunto silloin, kun hulevesien 

johtaminen tapahtuu maantien sivuojaan. 

Turun tiepiirillä ei ole muuta huomautettavaa ko. osayleiskaavaehdotuksis-

ta. 

Vastine: 

Yhdystien – Punolan osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen on 

päädytty viranomaislausuntojen perusteella tarkistamaan laadittua ehdo-

tusta teollisuus- ja varastoalueiden laajuuden osalta. Samalla ennustetut 

työpaikka- ja liikennemäärät vähenevät.  

 

TME-alueita pienennetään siten, että ne toimivat suoraan Vähäjoen tien 

varressa. Alueen länsiosassa sijaitsevat T-1 -aluevaraukset osoitetaan re-

servialueeksi Vähäjoentien eteläpuolella ja pohjoisin T-1 aluevaraus jäte-

tään pois kokonaan. Joka tapauksessa alue on asemakaavoitettava ennen 

rakennuslupien myöntämistä ja korttelialueiden laajuus selviää lopullisesti 

yksityiskohtaisemmalla asemakaavoituksella. TME –määräykseen laitetaan 

suositus yritystoiminnan liittymisestä ensisijaisesti maa- ja metsätalouteen 

sekä suositus paikallisen energialaitoksen tuottaman energian hyödyntämi-

sestä tai raaka-aineen tuottamisesta energialaitokselle. TME-alueilla salli-

taan myös toiminta, joka ei mahdollisten ympäristöhaittojen vuoksi sovellu 
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asumisen yhteyteen. Reservialueiden toteutumiselle asetetaan ehto TME-

alueiden toteutusasteesta ennen kuin reservialueet voidaan ottaa käyttöön. 

 

Huittisten kaupungin näkökulmasta Punolan alue toteuttaa hyvin kaupungin 

strategiaa elinkeinoelämän kehittämisen osalta. Huittisten kaupungilla ei 

ole tarjota tämän tyyppisiä yritystontteja muilla yritysalueillaan. Punolan 

alueen kaavoitus vahvistaa seudun maatalouselinkeinon elinvoimaisuutta ja 

kehittämistä ympäristöystävällisempään suuntaan.  

 

Huittisten kaupunki ja ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuurivastuualue 

ovat laatineet sopimuksen (9.2.2010) kantatien 41 Vähäjoentien yksityis-

tien liittymän porrastuksesta yksityistien uuden linjauksen toteuttamisen 

yhteydessä. Tavoitteena on parantaa liikennejärjestelyjä liikenneturvalli-

suuden parantamiseksi liikenteen lisääntyessä maankäytön myötä. Lisäksi 

Huittisten kaupunki ja Vambio Oy ovat tehneet sopimuksen Vähäjoentien 

liittymän sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamisesta. Tavoitteena 

on, että Vähäjoentien liittymän porrastaminen toteutetaan 25.7.2010 men-

nessä ja väistötilat vuoden 2011 loppuun mennessä. Huittisten kaupunki ja 

Vambio Oy hakevat yhteisesti yksityistietoimitusta tieoikeuksien siirtämi-

seksi. 

 

Tarkistetusta ehdotuksesta jätetään liittymämerkinnät pois. Myöskään yksi-

tyistieliittymiä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi osoittaa osayleiskaavassa, 

jotta niiden osalta päätökset voidaan tehdä myöhemmin erikseen tarvitta-

essa. Näiden liittymien kautta kulkeva liikenne on pääosin vähäistä, suurin 

osa liittymistä palvelee yhtä tai kahta asuttua kiinteistöä. 

Museovirasto 

Leena Söyrinki-Harmo & Tuula Heikkurinen-Montell 

Nervanderinkatu 13, Helsinki 

Saap. 22.10.2009 

 

Museovirasto on käsitellyt Yhdystien-Punolan osayleiskaavaehdotusta kos-

kevan asian ja ilmoittaa, ettei sillä ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 

huomautettavaa. Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon Museoviraston 

kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa esittämät huomiot. 

Rakennetun ympäristön osalta asiaa hoitaa Satakunnan Museo. 

Vastine: 

Koska museovirastolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta, 

ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa.  

Satakunnan museo 

Juhani Ruohonen & Juha Vuorinen 

4.12.2009 

Kannanotto kaavaratkaisuun 

Punolan alueen osalta Satakunnan Museo pitää onnistuneena maiseman 

avoimuuden säilyttämiseen tähtäävää MT-1 –määräystä, johon on lisätty 

suositus peltojen metsittämättä jättämisestä, mutta katsoo, että määräyk-

seen tulisi lisätä peltojen ohella myös niittyalueet. Näin määräyksen vii-

meinen virke olisi; ”pelto- ja niittyalueiden metsittämistä ei suositella”. Li-
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säksi Museo pitää edelleen toivottavana, että TME-aluetta ei ulotettaisi 

kantatielle 41 asti Vähäjoentien alussa, vaan että kantatien varteen jätet-

täisiin metsää peittämään alueelle tulevaa rakentamista tieltä katsottuna. 

Yhdystien osalta museo on luonnoslausunnossaan nähnyt maisemallisena 

riskinä työpaikka-alueen (TP) kaavoittamisen suunnitellussa laajuudessa 

Yhdystien pohjoispuolelle. Kaavaehdotuksessa uuden maankäytön laajuutta 

alueelle onkin supistettu. Lisäksi ehdotuksessa on huomioitu riittävän met-

sävyöhykkeen jättäminen avoimen ja suljetun maisematilan välille Ihanin-

mäen koillispuolella. Myös alueen maisemallisen kiintopisteen, Vampulan 

kirkon aseman säilyminen on kaavassa huomioitu. 

Alueen arvokkaimmat osat sijoittuvat kirkon ympäristöön ja Loimijoen var-

teen. Lisäksi 29.8.2009 laaditussa maisemaselvityksessä nähdään ympäris-

tön vahvuudeksi myös Yhdystien varren avoin peltomaisema, jonne raken-

tamista ei suositella sijoitettavaksi. Maisemaselvityksen suosituksia tulee 

edelleen ottaa huomioon kaavan jatkotyöstämisessä, ja museon kannan 

mukaan TP-aluetta ei ole syytä jatkaa maakunnallisesti merkittävälle mai-

sema-alueelle. 

Vastine: 

MT-1 määräystä muutetaan vielä maakuntamuseon ehdottamalla tavalla li-

säten siihen myös niittyalueiden metsittämättä jättämistä koskeva suosi-

tus. 

 

Muiden viranomaistahojen lausuntojen perusteella Punolan alueen T-1 ja 

TME -aluevarausten laajuutta tarkistetaan, joten Vähäjoentien alkupäässä 

niiden vähentäminen ei ole tarkoituksenmukaista mm. infrastruktuurin ra-

kentamisen kustannustehokkuuden takia. Lisäksi TME-aluevarauksen mää-

räykseen lisätään suositus yritystoiminnan liittymisestä ensisijaisesti maa- 

ja metsätalouteen, jolla alueiden käyttöä ohjataan ensisijaisesti paikkakun-

nan historiallisen kehitykseen soveltuvaksi. Kaavamääräyksellä on ohjattu 

alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua avoimen peltomaiseman ja pää-

väylän suuntaan. 

 

Yhdystien varren työpaikka-aluetta ei ole tarkoituksenmukaista poistaa 

maakunnallisesti merkittävältä maisema-alueelta, joka sijoittuu Sallilantien 

ja Yhdystien risteykseen. Maakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman 

aluerajausta on laajennettu viranomaisneuvottelun jälkeen käsittämään 

olemassa oleva rakennuskanta peltoalueen reunalla (kanala ja muut maa-

talouden tuotantorakennukset). Alueella on jo rakennettua ympäristöä ja 

mm. yrittäjätori ja näiden välityksellä uusi yritysalue tukeutuu olemassa 

olevaan yhdyskuntarakenteeseen. TP-aluetta koskevassa määräyksessä on 

ohjattu asemakaavoitusta rakentamistapaan liittyvillä määräyksillä ja istu-

tettavien alueen osien vaatimuksella. Myös maakunnallisesti merkittävän 

maisema-alueen määräyksessä on otettu kantaa rakentamistavan ohjaa-

mista koskevien määräysten tarpeeseen yksityiskohtaisemmassa suunnit-

telussa. Määräystä on tarkennettu ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kos-

kien kirkon asemaa: Uudis- tai ympäristörakentamisella ei saa heikentää 

kirkon asemaa taajamakuvassa. 

 

Nämä osayleiskaavan määräykset yhdessä turvaavat rakentamisen sopeut-

tamisen maisemaan ja ympäröivään rakennuskantaan ja määräyksiä on 

edelleen mahdollista tarkentaa asemakaavoituksella. 
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Satakuntaliitto 

Sirkka Lehto, Pertti Rajala, Jukka Moilanen 

1.2.2010 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on yksimielisesti päättänyt antaa seuraa-

van lausunnon: 

--- 

Suunnittelualueella on voimassa 11.1.1999 /YM vahvistettu Satakunnan 

seutukaava, joka on saanut lainvoiman 4.4.2001/KHO. Maankäyttö- ja ra-

kennuslain nojalla seutukaavat muuttuvat 1.1.2010 alkaen maakuntakaa-

voiksi, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin oikeusvaikutuksin. 

 

Satakunnan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 

17.12.2009/20 §. Hyväksymisen jälkeen maakuntakaava saatetaan ympä-

ristöministeriöön vahvistettavaksi. Vahvistuspäätös saataneen vuoden 

vaihteessa 2010-2011. Maakuntakaavalla ei kuitenkaan ole ennen vahvis-

tamista juridisia oikeusvaikutuksia. 

 

--- 

Kannanotot 

Yhdystien asunto- ja työpaikka-alueiksi osoitetut alueet toteuttavat pää-

osin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavana tul-

kittavan Satakunnan seutukaavan 5 taajamatoimintojen yhdyskuntaraken-

teellisia tavoitteita sijoittuen osin taajamatoimintojen ja osin taajaman 

mahdolliselle laajentumisalueelle ns. valkoiselle alueelle. 

 

Punolan alueen osoittamisesta Satakunnan maakuntakaavassa on Sata-

kuntaliiton maakuntahallitus antanut vastineen 5.10.2009 (§ 161) Huittis-

ten kaupungin muistutukseen seuraavasti: ”Punolan alueen osoittaminen 

maakunnallisesti merkittäväksi teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi 

(tai mahdollisesti erityistoimintojen alueeksi) siirretään seuraavaan maa-

kuntakaava- tai vaihekaavakierrokseen selvitettäväksi. Aluetta koskeva 

Huittisten kaupungin Punolan osayleiskaavaehdotus on asetettu nähtäville 

lokakuussa 2009. Osayleiskaavassa voidaan ratkaista alueen maankäyttö 

niiltä osin kuin sillä ei ole ylikunnallista vaikutusta.” 

 

Maataloustuotannon ympäristöhaittoja aiheuttavien ja niitä prosessoivien 

erityistoimintojen sijoittaminen Punolan alueelle on ratkaistu yhdyskunta-

rakenteellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet korostavat yhdyskuntarakenteen kehittämistä erityisesti 

siten, että toisaalta otetaan huomioon jo olemassa oleva toiminta ja sen 

tukeminen ja toisaalta rakentaminen on kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaista. Punolaan jo aiemmin sijoitettuja maataloustuotannon toimintoja 

ja niitä hyödyntäviä uusia, ympäristöluvanvaraisia toimintoja ei ole tarkoi-

tuksenmukaista sijoittaa taajaman ja asutuksen välittömään läheisyyteen. 

 

Osayleiskaavaratkaisu Punolan alueella toteuttaa pääosin maakuntakaava-

na tulkittavan Satakunnan seutukaavan 5 tavoitteita ottaen huomioon sekä 

ympäristöhaittoja taajamalle vähentävän etäisyyden, maisemarakenteen, 

että jo olemassa olevien, kehitettävään toimintaan olennaisesti liittyvien 

tuotantotilojen sijainnin. 

 

Alueen toimintojen vaatima materiaaliliikenne pitäytyy suurelta osin kanta-

tien 41 länsipuolella. Muu toiminnasta ja sen laajentumisesta mahdollisesti 
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aiheutuvan liikenteen kanavointi lähialueen liikenneverkkoon on ratkaista-

va työmatka- ja ohikulkuliikenteen turvallisuusnäkökohtiin perustuen. Tek-

nisenä yksityiskohtana Satakuntaliitto tuo esiin, että osayleiskaavakartassa 

ja -selostuksessa olisi hyvä jo otsikkotasolla tuoda esiin kaavan oikeusvai-

kutuksellisuus. 

 

Satakuntaliitolla ei ole maakuntakaavan voimassa olevan Satakunnan seu-

tukaavan 5 ja muiden yleispiirteisten maakunnallisten suunnitelmien pe-

rusteella lausunnolla olevasta osayleiskaavaehdotuksesta muuta huo-

mautettavaa. 

 

Vastine: 

Osayleiskaavojen otsikkoon lisätään tieto kaavojen oikeusvaikutteisuudes-

ta. 

 

Viranomaislausuntojen perusteella Punolan alueen maankäytön T-1 ja TME 

-aluevarausten laajuutta mietitään uudelleen (ks. ympäristökeskuksen lau-

suntoon annettu vastine) siten, että osayleiskaava laaditaan paikallista 

toimintaa ja nyt nähtävillä olevaa tarvetta varten.  

 

Punolan Vähäjoentien liittymän parantamisen osalta viitataan Turun tiepii-

rille annettuun vastineeseen. 

Huittisten kaupunki 

Tekninen lautakunta 

15.12.2009, 256 § 

 

Kaupunginhallitus on pyytänyt 7.10.2009 teknisen lautakunnan lausuntoa 

Yhdystien-Punolan alueen oikeusvaikutteisesta osayleiskaavan ehdotukses-

ta. 

---  

Kaupungingeodeetti: 

Tekninen lautakunta lausuu Yhdystien-Punolan oikeusvaikutteisen osayleis-

kaavan ehdotuksesta seuraavaa: 

1. Yhdystien alue tukeutuu jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 
ja on pääosin kaupungin omistamalla alueella. Yhdystien osalta tekni-

nen lautakunta toteaa, että alue täydentää hyvin Ihanninmäen asuin-

aluetta ja alueen kunnallistekniikka on toteutettavissa vaiheittain alu-

een tullessa asemakaavoitetuksi. 

2. Punolan alueen kehittäminen on kaupungin strategian mukaista toimin-
taa ja tukee Huittisten seudun agribusinekseen lukeutuvan toiminnan 

kehittämistä. Alueella ja sen läheisyydessä toimii mm. Nordkalk Oy:n 

kalkkikaivos, maatalouden suuryksiköitä, rehutehdas ja välittömässä 

läheisyydessä sijaitsee laajat viljelyalueet. Varaamalla rakenteilla ole-

van biokaasulaitoksen läheisyyteen muuta yritysaluetta parannetaan 

sekä voimalan että ympäröivien yritysten toimintaedellytyksiä. Huittis-

ten kaupungilla ei ole osoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttavalle toimin-

nalle alueita keskustaajaman läheisyydestä, joten Punolan alue täyden-

tää hyvin jatkossa monipuolista elinkeinoelämän kehittämistä ja erityi-

sesti varaa alueita ympäristöhäiriöitä mahdollisesti aiheuttavalle toi-

minnalle. 
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3. Punolan alueen liikenne tukeutuu Vähäjoentien yksityistiehen sekä kan-
tatiehen 41. Liikenteellinen sijainti on hyvä. yksityiskohtaisemmassa 

kaavoituksessa tulee varmistaa alueelle toimiva ja turvallinen liikkumi-

nen. Yleiskaavassa ei alueelle ole osoitettu muita parannettavia liiken-

neväyliä kuin Vähäjoentie. Alueen sisäinen liikenne tulisi toteuttaa tont-

tien sisäisillä järjestelyillä ja tonttien tulisi liittyä suoraan Vähäjoen-

tiehen. Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa maanomistajien tulee sitou-

tua alueelle tulevien katujen ja teiden rakentamisen kustannuksiin. 

4. Punolan alue ei kuulu Huittisten vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen 
eikä sen välittömässä läheisyydessä ole viemäriverkostoa. Vampulan 

Vesi Oy on rakentanut alueelle vesijohdon. Alueen jätekuorma on to-

dennäköisesti kuitenkin pieni, koska biokaasulaitos voi suurelta osin 

käyttää hyväksi alueen jätekuormaa. Alueen viemäröinti on ratkaistava 

mahdollisen yksityiskohtaisemman asemakaavoituksen yhteydessä. 

Viemäröinnin edellytyksenä on lisäksi Vampula-Huittinen välisen siirto-

viemärin rakentaminen. 

5. Punolan alueen maanomistus on yksityistä. Jatkossa aluetta asemakaa-
voitettaessa maanomistajien tulee kaupungin hyväksymän maapoliitti-

sen periaateohjelman mukaisesti osallistua kaavoituksen ja kaavan to-

teuttamisen kustannuksiin. 

 

 

Ehdotus: 

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon 

Yhdystien-Punolan oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta. 

 

Päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen. 

 

Vastine: 

Koska Huittisten kaupungin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa 

osayleiskaavaehdotuksesta, ei ehdotusta tältä osin ole tarpeen muuttaa. 

Nordkalk Oyj Abp 

Ville Helin, tehdaspäällikkö 

12.11.2009 

 

Kiitämme, että kaavaluonnoksessanne olette merkinneet Punolan louhok-

sen ja kaivospiirin alueen erikoismerkinnällä kaivos (EK) sekä mahdollisuu-

desta kommentoida Vampulan kaavaehdotusta. Mielestämme on erittäin 

hyvä, että kaavaan on merkitty kaivosalue erikoismerkinnällä EK. 

Välttääksemme tulevaisuudessa kaavan mahdollisesti aiheuttavilta turhilta 

ristiriidoilta, niin asukkaiden että viranomaisten suhteen, esitämme luon-

nokseen seuraavanalaisia muutoksia: 

1. Kaavaluonnokseen on kaivospiirialueellemme mielestämme perusteet-
tomasti lisätty merkintä, että alueella on pilaantuneita maa-alueita ja 

toivomme merkinnän poistettavaksi, koska alueella ei ole todettu pi-

laantuneita maa-alueita eikä toimintamme ole maaperää pilaavaa. 

2. Avolouhosta ja kaivospiiriä lähes kauttaaltaan ympäröivä alue on mer-
kitty MY-1 -alueeksi, eli alueella on erityisiä ympäristöarvoja. Mieles-
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tämme ko. merkintä kaivosalueen välittömässä läheisyydessä saattaa 

tuoda huomattavia vaikeuksia toiminnalle ja ehdotamme, että luonnok-

sessa merkitään alue neutraaliksi vyöhykkeeksi, maa- ja metsätalous-

alueeksi. 

Nämä erityiset ympäristöarvot ovat syntyneet/kehittyneet kaivostoi-

minnasta huolimatta tai mahdollisesti jopa toimintamme seurauksena 

ja siksi toivommekin että ko. merkintä poistetaan, jottei se tulevaisuu-

dessa mahdollisesti velvoita viranomaisia kiristämään jo nyt tiukkoja 

lupaehtojamme ja mahdollisesti siten rajoita toimintaamme. 

3. Lisäksi ehdotamme, että Huittisten alueella olevat muut kaivosalueem-
me Matkusjoki ja Siivikkala, myös merkitään EK-erikoismerkinnällä. 

Toivomme, että Honko merkittäisiin EK1, malmi- tai mineraalikriittiseksi 

alueeksi, jotta tämä merkintä rajoittaisi rakentamista tulevaisuudessa 

mahdollisen avolouhoksen lähistöön. 

Vastine: 

1. Pilaantuneiden maiden riskikohteiden merkintöjen lähdeaineistona on 

käytetty Huittisten kaupungin ympäristötoimen aineistoa ja Lounais-

Suomen ympäristökeskuksen aineistoa, eikä merkintää siten voida 

osayleiskaavasta poistaa. Kaivoksen sivukiven läjitys, kemikaalien kä-

sittely ja varastointi katsotaan mahdollisiksi PIMA-prosesseiksi. 

2. Avolouhosta ja kaivospiiriä ympäröivät metsät on osoitettumaa- ja met-

sätalousvaltaiseksi alueeksi M-3 –merkinnällä, eikä muistutuksessa 

mainittuna maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla erityisiä ympä-

ristöarvoja. Muistutus ei tältä osin aiheuta muutoksia ehdotukseen. 

3. Osayleiskaava-alueen ulkopuolisten alueiden kaavamerkinnöistä pääte-

tään alueita kaavoitettaessa, ne eivät liity tämän alueen kaavoitukseen. 

Nordkalk Oyj Abp:n muistutus ei aiheuta muutoksia Punolan osayleiskaa-

vaehdotukseen. 


