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Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaavan muutos, 5.
Kuninkainen

Lausunnot ja mielipiteet arkistoidaan kokonaisuudessaan ja ovat saatavilla haluttaessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 23.1.2017, nähtävillä 2.2.-8.3.2017.

Tiivistelmä OAS:sta jätetyistä mielipiteistä ja lausunnoista sekä kaavoittajan vastine niihin,
päiväys 3.4.2017. Adven Oy/Huittisten lämpö Oy:n kaukolämpöpäällikkö on ilmoittanut
31.1.2017, ettei heillä ole lausuttavaa.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Metsähallituksen edustaja on 7.2.2017 ilmoittanut, ettei kaavan vaikutusalueella ole heidän
hallinnassa olevia alueita.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja on 6.3.2017 ilmoittanut, ettei kaavasta ole
tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua. ELY pyytää toimittamaan materiaalit luonnosvaiheessa
lausuttavaksi siten, että ELY-keskukselle varataan tarvittaessa mahdollisuus lausunnon
antamiseen.

Koska kaavasta ei järjestetä aloitusvaiheessa viranomaisneuvottelua, kaavoitusinsinööri on
sähköpostitse 6.3.2017 pyytänyt Satakuntaliiton edustajaa ilmoittamaan 17.3.2017 mennessä,
mikäli näkevät tarpeelliseksi kaavoituksen yhteistyöneuvottelun. Viesti meni tiedoksi myös
Satakunnan Museon ja Metsähallituksen edustajille sekä Huittisten ympäristöinsinöörille ja
Huittisten kaupunginpuutarhurille. Tarvetta kaavoitusneuvottelulle ennen luonnosvaihetta ei
ilmennyt.

Vastine:
Merkitään tiedoksi. Kaavoitustyön edetessä voidaan tarpeen mukaan järjestää
neuvottelutapaaminen, mikäli nähdään tarpeelliseksi.

Naapurikiinteistön (kiinteistötunnus 102-412-5-54) omistajat, jotka asuvat toisella puolella
Pukinojaa, ovat jättäneet 7.3.2017 päivätyn mielipiteen:

”Mielestämme teollisuusrakennuksien pitäisi sijaita lähempänä Metsälinnankatu. Pukinojan
ranta/viheralueelle on varattava riittävä suoja-alue mahdollisia päästö/valuma tapaturmia varten.
Mielestämme mahdollinen viheralue voisi olla esimm: 50 – 100m rannasta.”

Vastine:
Pukinojaa ympäröivän viheralueen leveyden määrittämisen lähtökohtana oli
olemassa olevan Jokilevon teollisuusalueen kohdalla osayleiskaavassa määritelty
leveys (kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2011). Myös kyseisessä
kohtaa Kirkonkyläntien lounais-eteläpuoleinen alue on osoitettu voimassa olevassa
osayleiskaavassa asuinrakentamiseen. Kyseisessä kohtaa viheralueen leveys
Pukinojan reunasta teollisuusalueen yleiskaavarajaan on noin 2 – 28 metriä,
keskiarvon ollessa noin 17 metriä. Viheralueen kokonaisleveys yhteensä Pukinojan
molemmin puolin siinä on keskimäärin noin 48 metriä.
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Uuteen osayleiskaavan luonnokseen viheraluetta laajennettiin Pukinojan reunasta
keskimäärin noin 25 metrin levyiseksi. Leveyden määrittämiseen vaikuttivat
Pukinojan mutkitteleva luonne, olemassa oleva asuinrakennus ja viheryhteyden
edistämisen tarve.  Kokonaisleveys viheralueelle Pukinojan molemmin puolin
kaavamuutoksen kohdalla on keskimäärin noin 75 metriä ja lähimmän
asuinrakennuksen kohdalla noin 50–60 metriä.

Osayleiskaavan luonnoksessa alue osoitettiin TY-merkinnällä (teollisuusalue, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia), joka tarkoittaa sitä, että
ympäröivä maankäyttö (esim. asutus) tulee huomioida asemakaavoitus- ja
myöhemmin  rakennuslupavaiheessa. Teollisuusrakennusten tarkempi sijoittuminen
alueella ratkaistaan myöhemmässä asemakaavoitusprosessissa.

Huittisten seudun ympäristöyhdistys ry on 7.3.2017 päivätyllä kirjeellä esittänyt seuraavanlaisia
mielipiteitä:

”Suunnittelualue on ollut pitkään peltona, se on myös olennainen osa Kirkonkyläntien vanhaa
kulttuurimaisemaa, joka seuraa Pukinojan vartta Huittisten sisääntulotien liikenneympyrästä
Mauruun. Aivan liikenneympyrän lähialueen korjaamo- ja varastorakennusten jälkeen
Kirkonkyläntietä reunustavat lähinnä vain omakotitalot ja niiden yhteyteen rakennetut pienehköt
verstasrakennukset. Pukinojan molemmilla puolin olevat pellot ja pienet metsäiset jaksot
kehystävät hienosti maisemassa luikertelevaa vesistöä, joka saa alkunsa Vakkilan
pohjavesialueelta ja 2-tien toisella puolella olevalta suolta. Pukinoja kiemurtelee Huittisten
keskustassa ja laskee siellä Loimijokeen. Viime vuosina paikkakunnan yhdistykset ovat halunneet
korostaa Pukinojan vesielementin maisemallista merkitystä myös kaupungin keskustalle. Useina
vuosina on järjestetty vesimaisemaa avaavia hoitotalkoita Pukinojan ranta-alueilla.

Pukinojan maisemallinen ja vesistön tilaan liittyvä merkitys on erittäin tärkeä niin Huittisten
keskustan kuin Kirkonkyläntien kulttuurimaiseman näkökulmista. Nämä asiat on
ympäristöyhdistyksen mielestä otettava ehdottomasti huomioon, kun pohditaan Jokilevon
teollisuusalueen laajentamista kohteena olevalle peltoalueelle.

Kirkonkyläntien kulttuurimaisemaa ei saa pilata mitoiltaan ja ulkonäöltään liian suurilla ja korkeilla
rakennuksilla. Pukinojan toiselle puolelle Metsälinnankadulle teollisuustoimintojen
laajennusalueelle rakentamista on ohjattava erityisen tarkoin.

Myös Pukinojan uoman ja vesistön tilan suojelu on tärkeää ja otettava huomioon. Pukinoja on
erittäin tulvaherkkä vesistö, siksi sen Metsälinnankadun puoleiselle alueella on muodostettava
vähintään 20 metriä leveä suoja-alue eli lähivirkistysalue (VL). Pukinojan toisella puolelle on
kaavoitettu sellainen alue. Metsälinnankadun puolella olevaan Vartiotorninpuistoon (VL) alueeseen
tämä ranta- ja tulva-alueelle sijoittuva uusi VL vyöhyke liittyisi mutkattomasta.

Ympäristöyhdistys haluaa vielä todeta, että alueen rakentamisen ohjaamisen lisäksi on
kiinnitettävä tiukkaa huomiota mahdollisiin maansiirtotoimiin ja niiden haitallisuuteen niin
maiseman, vesiensuojelun kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta. Sellaisia rujojen maavallien
näkymiä kuin 2-tien varressa olevilla uusilla teollisuustonteilla on havaittavissa ei voi mitenkään
sallia näin herkällä ja maisemallisesti keskeisellä alueella.
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Lopuksi ympäristöyhdistys muistuttaa, että Pukinojaan lasketaan edelleen jätevesiä sen valuma-
alueen kiinteistöiltä joko suoraan tai laskuojien kautta. Pukinojan veden laadun kohentamiseksi
olisi tällaiset päästöt saatava loppumaan mahdollisimman pian.”

Vastine:
Huittisten keskustan osayleiskaava laadinnan yhteydessä (kaupunginvaltuusto
hyväksynyt vuonna 2011) on inventoitu maisemallisesti arvokkaat alueet ja
kulttuuriympäristöt, jotka ohjaavat maankäytön suunnittelua. Osayleiskaavan
muutoksen laadinnassa otetaan huomioon myös ylempitasoiset maakuntakaava ja
vaihemaakuntakaavat. Keskustan osayleiskaavassa tai maakuntakaavoituksessa
suunnittelualuetta ei ole määritelty maisema- tai kulttuurialueeksi. Näkymää
Kirkonkyläntien suunnasta pehmentää kaavaluonnokseen osoitettu laajentuva
lähivirkistysalue, joka on Pukinojan molemmin puolin yhteensä keskimäärin noin 75
m leveä.

Pukinojan ympäristö huomioitiin suunnittelualueen kohdalla Pukinojan reunasta
Metsälinnankadun suuntaan keskimäärin noin 25 metriä leveällä suojaavalla
viheralueella. Kaavaluonnokseen osoitettiin myös kerran 250 vuodessa sattuvan
tulvahuipun määrittämän korkeustason tulvarajauksen sijainti. Tämä tulvarajaus
vaikutti myös viheralueen suunnitteluun, koska suuri osa uudesta teollisuuden
rakennuskannasta pyritään sijoittamaan tulvien kannalta riskittömälle korkeustasolle.

Teollisuuden laajennusalue määriteltiin TY-merkinnällä, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tämä kaavamääräys ohjaa esimerkiksi
ympäröivän asutuksen ja Pukinojan huomioon ottamista aluetta koskevassa
tarkemmassa asemakaavoitusprosessissa. Osayleiskaavassa ei ohjata
rakennuspaikkakohtaisesti tarkasti rakentamista, esimerkiksi suurimman kerrosluvun
tai rakennusmateriaalien määrittämistä, vaan ne käsitellään erillisessä
asemakaavoitusprosessissa. Rakentamista ja maansiirtotöitä koskevia asioita
käsitellään myös rakennuslupavaiheessa rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.
Mielipide annetaan tiedoksi rakennustarkastajalle ja ympäristöinsinöörille
tulevaisuutta ajatellen ja yhdistyksen esittämän huolen osalta vesistön tilaa koskien.

Naapurikiinteistön 102-412-5-34 edustaja on 25.2.2017 päivätyllä kirjeellä esittänyt seuraavan
mielipiteen:

”Jokilevon teollisuusalueen kaavaa laajennettiin vuosina 2012-2013 lähialueen asukkaiden ja
maanomistajan vastustuksesta huolimatta teollisuusalueen koillispuolelle. Syynä vastustukseen
oli riittämätön näkö- ja melusuoja asutuksen ja teollisuusalueen välillä. On todella valitettavaa,
että kaupungille muutama pieni hallitontti olivat tärkeämpiä kuin Kirkonkyläntien asukkaat. Alue ei
ole ollut aivan ongelmaton. Moni kesäilta on täyttynyt moottoreiden ujelluksesta. Pahimmat häiriöt
on saatu kuitenkin poliisin avustuksella poistettua. Onneksi lähimpänä Kirkonkyläntietä olevia
tontteja ei ole otettu vielä käyttöön.

Jokilevosta on rakentumassa liian massiivinen sekalaisten pienten (korjaamo)hallien alue. Sitä
ei pidä enää laajentaa. Kaupungin pitäisi etsiä uusi alue enemmän erillään asutuksesta ja
mahdollistaa myös isommat rakennukset (todelliset teollisuusyritykset ja useammalle yritykselle
jaetut tilat).
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Jos alue on aivan välttämätön kaavoittaa teollisuudelle, poikkikatuja ei pidä rakentaa vaan sallia
rakentaminen vain Metsälinnankadun varteen. Teollisuuden ja Pukinojan välinen alue pitää varata
puistolle yms. ja istuttaa puita hyvissä ajoin näkö- ja melusuojaksi.

Huittista ei pitäisi pienenä paikkakuntana kaavoittaa liian tiiviisti. Väljemmin rakennetut kunnat ovat
paljon viihtyisämpiä.”

Vastine:
Teollisuuden laajennusalue määriteltiin osayleiskaavan muutoksen
kaavaluonnokseen TY-merkinnällä, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia. Tämä kaavamääräys ohjaa esimerkiksi ympäröivän asutuksen ja
Pukinojan huomioon ottamista aluetta koskevassa tarkemmassa
asemakaavoitusprosessissa. Kaavamuutoksen alueella Pukinojan kohdalla
levennettiin voimassa olevaa lähivirkistysaluetta (VL) siten, että kokonaisleveys
osayleiskaavoissa (kaavaluonnos ja keskustan osayleiskaava) merkityille viheralueille
Pukinojan molemmin puolin suunnittelualueen kohdalla on yhteensä keskimäärin noin
75 metriä.

Tämä osayleiskaavan muutos ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti ja mahdollisten
alueen sisään rakennettavien poikkikatujen kaavoitustarve ja alueelle sijoittuvien
toimintojen rakennusoikeus selviää erillisessä aluetta koskevassa tarkemmassa
asemakaavoitusprosessissa, kun se tulee ajankohtaiseksi.

Kaavaluonnos 3.4.2017, nähtävillä 13.4.-15.5.2017.

Tiivistelmä luonnosvaiheen materiaaleista jätetyistä mielipiteistä ja lausunnoista, sekä
kaavoittajan vastine niihin, päiväys 28.8.2017. Lausunnot pyydettiin 16.6.2017 mennessä.

Huittisten Lämpö Oy:n edustaja ilmoitti sähköpostitse 21.4.2017 ettei Huittisten Lämpö Oy:llä ole
lausuntoa kaavaan liittyen, eivätkä tarvitse lausuntopyyntöä uudestaan kaavan ehdotusvaiheessa.

Vastine:  Merkitään tiedoksi.

Metsähallitus on 27.4.2017 ilmoittanut, ettei kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä
sijaitse heidän hallinnassa olevia alueita.

Vastine:  Merkitään tiedoksi.

Kaluste-Kärki Oy:n edustaja jätti 12.5.2017 suullisen mielipiteen, että Koskuankadulta
Metsälinnankadulle johtava Lintuparventie tulisi rakentaa. Katu sijaitsee suunnitteilla olevan
osayleiskaavan vieressä. Perusteluina: heidän nykyisen tontin toimivuus paranisi, koska raskaalla
liikenteellä on hankala toimia ilman kaavan mukaista Lintuparventien katuyhteyttä (sumpussa,
kääntyminen yms. vaikeaa).
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Ote Huittisten ajantasa-asemakaavasta (8/2017) upotettuna maastotietokannan karttaan
(Maanmittauslaitos).

Vastine:
Lintuparventie on jo asemakaavoitettu katualueeksi (1990), eikä se alue ole tässä
yleiskaavassa suunnittelualuetta. Tässä kaavaprosessissa ei voida ratkaista kadun
rakentamiseen liittyviä asioita, esim. asemakaavan mahdollinen ajantasaisuuden
arviointi, yksityisomistuksessa olevan katualueen haltuunotto, kadun rakentamisen
määrärahoja ym., jotka vaativat erillisiä päätöksiä. Mielipide toimitetaan tiedoksi
Tekniselle lautakunnalle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 17.5.2017 § 34 todennut, ettei heillä ole huomautettavaa
Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaavasta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Tekninen lautakunta on 30.5.2017 § 104 todennut, ettei heillä ole huomautettavaa Jokilevon
teollisuusalueen osayleiskaavasta, eivätkä katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa enää kaavan
ehdotusvaiheessa, mikäli kaavaehdotukseen ei tule oleellisia muutoksia.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Satakuntaliitto on 22.6.2017 päivätyssä lausunnossaan mm. tarkentanut maakuntakaavan TP-
aluerajauksen sijainnin tulkintaa siten, että luoteessa se sijoittuu suunnittelualueelle.

Kannanotossaan Satakuntaliitto toteaa myös mm., että maakuntakaavan taajamatoimintojen
alueen osoittaminen osayleiskaavassa teollisuusalueeksi on mahdollinen, mutta maakuntakaavan
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tavoitteiden mukaisesti osayleiskaavan ratkaisussa tulee ottaa huomioon lähialueen asutus.
Osayleiskaavan muutoksessa osoitetun teollisuusalueen ja voimassa olevan osayleiskaavan
asuntoalueen väliin tulee osoittaa riittävän leveä lähivirkistysalue, jotta voidaan ehkäistä
teollisuusalueen asutukselle aiheuttamia mahdollisia haittoja ja häiriöitä ja asuinalueen viihtyisyys
voidaan turvata. Satakuntaliitto katsoo kuitenkin, että Jokilevon teollisuusalueen osayleiskaavan
muutos on perusteltu kaavaselostuksessa ja edellä mainituin muutoksin osayleiskaavan ratkaisu
on Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukainen ja hyväksyttävissä.

Aluetta koskee myös koko maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys vesien tilasta:
Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle
kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää.
Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla
tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että edistetään tai
vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.

Satakuntaliitto pyytää osayleiskaavan jatkosuunnittelussa huomioimaan Pukinojan siten, että
haitallisten aineiden huuhtoutuminen ojaan ja muihin vesistöihin estetään Satakunnan
maakuntakaavan koko maakuntakaava-alueen suunnittelumääräyksen mukaisesti. Satakuntaliitto
esittää lähivirkistysalueen leventämistä Pukinojan ranta-alueilla.

Vastine:
Satakuntaliiton lausunnossa on perehdytty Jokilevon osayleiskaavan luonnokseen ja
kiinnitetty huomiota kaavoituksen ratkaisuihin maakuntakaavan näkökulmasta.

Kaavaselostukseen korjataan aluetta viistävän TP-alueen tarkennus ja
maakuntakaavan määräys vesien tilasta.

Pukinojaan rajautuvaa lähivirkistysaluetta levennetään Satakuntaliiton
esityksestä kaavaehdotukseen. VL-alueen pinta-ala lisääntyy kaavaehdotukseen noin
0,36 ha, jolloin kokonaisala on noin 0,93 ha. Osayleiskaavan yleismääräyksissä on
myös määrätty, että alueidenkäytön suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että
hulevedet käsitellään niin, että haittaa vesistölle ja luontoarvoille ei aiheudu.

Satakuntaliiton mainitsema ympäröivän asutuksen huomioiminen on tärkeä osa
alueen suunnittelua, joka on myös kirjattu kaavan tavoitteisiin. Alla on kirjattu
perusteluja kaavaluonnoksessa esitetylle ratkaisulle.

Kaavoituksen vaikutusten arvioinnissa arvioitiin raskaamman teollisuuden sallivan T-
merkinnän ja ympäristön laadun paremmin huomioivan teollisuuden TY-merkinnän
vaikutuksia. Tärkein kaavamerkintään vaikuttava seikka oli ympäröivä asutus, joka
huomioidaan aluetta koskevassa tarkemmassa asemakaavasuunnittelussa
osayleiskaavan TY-merkinnällä.

On myös huomioitava, että suunnittelualueen ja asumiseen kaavoitettujen alueiden
(luoteispuolella) ja asumiseen rakennetuilla alueella (eteläpuolella), välissä on
katualueet, jotka tuovat lisäetäisyyttä toimintojen väliin. Asumiseen tarkoitetuilla
rakennuspaikoilla on myös asemakaavassa osoitettu istutettavan alueen osat (5-10
m) katujen vastaisille rajoille, jotka myös tuovat lisäsuojaava rakennuspaikoille.
Luoteis-pohjoiskulmassa yksi asemakaavoitettu rakennuspaikka (kortteli 0573)
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rajoittuu suunnittelualueeseen ilman välissä olevaan katua ja istutettavan alueen
osaa.

Metsälinnankadun eteläpuoleisen asuinalueen luonne on myös itsessään hieman
erilainen, koska usealla rakennuspaikalla on asemakaavassa ”ve”-merkintä, joka sallii
sijoittamaan ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman verstaan tai vastaavan
pienteollisuusrakennuksen asuintontille. Luoteessa asumiseen tarkoitetun alueen
asemakaava on vahvistettu v. 1990, mutta kyseiset korttelit 0565, 0566 ja 0573 eivät
ole toteutuneet lainkaan.

Huittisten keskustaa ja sen lievealueita koskevassa osayleiskaavassa
(kaupunginvaltuusto 2011 ja KHO 2014) on osoitettu vastaavanlaisilla
suunnittelumerkinnöillä seuraaville alueille teollisuusalueita (luonnoksen ratkaisua
vastaavalla TY-merkinnällä), jotka rajoittuvat asumiseen tarkoitettuihin alueisiin (A):

- Jokilevon teollisuusalueella suunnittelualueen itäpuolella, Metsälinnankadun
pohjoispuolella. Teollisuusalue on maakuntakaavassa teollisuus- ja
varastotoimintojen aluetta (T) ja asuinalue taajamatoimintojen aluetta (A).

- Maurialan teollisuusalueella, Tanskintien pohjoispuolella. Maakuntakaavassa
teollisuusalue ja asuinalue ovat myös taajamatoimintojen aluetta (A).

- Sammun teollisuusalueella, Klaavolantien pohjois- ja eteläpuolella.
Maakuntakaavassa teollisuusalue ja asuinalue ovat myös taajamatoimintojen
aluetta (A).

- Untonmäessä, Nanhiantien länsipuolella. Maakuntakaavassa teollisuusalue ja
asuinalue ovat myös taajamatoimintojen aluetta (A).

Tässä osayleiskaavassa on noudatettu yhdenvertaista linjausta TY- ja A-alueiden
yhteensovittamisen määrittämisessä yleiskaavatasoisesti Huittisissa.
Maakuntakaavan merkinnät ovat myös samanlaiset tässä kohteessa kuin useassa
muussakin Huittisten teollisuuskohteessa (Taajamatoimintojen aluetta
maakuntakaavassa), jotka rajoittuvat asuinrakentamisen alueisiin. TY-merkintä
itsessään edellyttää jo läheisen asutuksen huomioimista tarkemmassa
suunnittelussa: ”TY – Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia.”. Teollisuuden ja asutuksen asemakaavatasoinen
yhteensovittaminen ratkaistaan yksityiskohtaisemmin aluetta koskevassa
myöhemmässä asemakaavan laadintaprosessissa, jossa ratkaisut voivat olla
esimerkiksi Satakuntaliiton esittämää viheraluetta tonttien suojaksi, istutettavan
alueen osia tonteille, rakennusmassojen sijoittelun ohjaamista ym.

Satakuntaliiton lausunnosta johtuen yleiskaavaehdotukseen selkeytetään
yleismääräykseen lähiasutuksen huomioimista jatkosuunnittelussa seuraavalla
määräyksellä: ”Teollisuusalueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota asuinalueisiin rajoittuvien osien yhteensovittamisessa.”

Satakuntaliiton antaman lausunnon perusteella kaavaluonnosta tarkastettiin myös
siten, että aivan alueen luoteis-/pohjoiskulmaan asemakaavoitetun korttelin
0573 vastaiselle rajalle osoitetaan 10 metrin levyinen lähivirkistysalue
osayleiskaavaehdotukseen.
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Kaavaehdotus 28.8.2017, nähtävillä 7.9.-6.10.2017.

Tiivistelmä ehdotusvaiheen materiaaleista jätetyistä kommenteista ja
lausunnoista, sekä kaavoittajan vastine niihin, päiväys 4.12.2017. Lausunnot
pyydettiin 6.11.2017 mennessä.

Rakennustarkastaja on 5.9.2017 ilmoittanut, ettei Ympäristö- ja
rakennuslautakunta anna lausuntoa kaavaehdotuksesta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueidenkäytön ylitarkastaja on 9.10.2017
ilmoittanut, ettei heillä ole toimialansa osalta aihetta lausunnon antamiseen.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Satakunnan museon edustajat ovat 6.10.2017 ilmoittaneet, ettei heillä ole tarvetta
lausunnon antamiseen.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Sallila Sähkönsiirto Oy  ei antanut lausuntoa kaavaehdotuksesta määräaikaan
mennessä.

Satakuntaliitto on esittänyt 7.11.2017 päivätyssä lausunnossa seuraavia
kannanottoja:

Satakuntaliitto on luonnosvaiheen lausunnossa ottanut esiin, että osayleiskaavan
suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle, mikä
mahdollistaa useiden erilaisten taajamatoimintojen sijoittumisen alueelle.
Lausunnossa todettiin myös, että suunnittelussa on huomioitava kuitenkin toimintojen
yhteensovittaminen. Teollisuusalueeksi osoittaminen on mahdollinen, mutta
maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti osayleiskaavan ratkaisussa tulee ottaa
huomioon lähialueen asutus. Luonnosvaiheen lausunnossa Satakuntaliitto esitti
teollisuusalueen ja voimassa olevan osayleiskaavan asuntoalueen väliin riittävän
leveän lähivirkistysalueen osoittamista, jotta voidaan ehkäistä teollisuusalueen
asutukselle aiheuttamia mahdollisia haittoja ja häiriötä ja asuinalueen viihtyisyys
voidaan turvata. Ehdotusvaiheen ratkaisussa lähivirkistysaluetta on lisätty yhden
asuinrakentamiseen tarkoitetun tontin kohdalle ja yleisiin määräyksiin lisätty ohjausta
asemakaavan suunnittelutyöhön. Vastineissa Huittisten kaupunki on myös todennut
teollisuusalueen ja asuinalueen väliin jäävän katualueen ja lisäksi voimassa olevan
asemakaavan asuinrakennuskortteleissa on istutettavan alueen merkintä katujen
vastaisilla rajoilla. Satakuntaliitto katsoo kuitenkin, ettei katualuetta tai
suunnittelualueen ulkopuolelle jäävien yksityisten asumiseen tarkoitettujen
korttelialueiden istutettavia osia voida pitää sellaisina elementteinä, jotka ehkäisisivät
suunnittelualueelle muodostettavan teollisuusalueen mahdollisia asutukselle
aiheutuvia haittoja tai häiriöitä ja joilla voitaisiin asuinalueen viihtyisyys turvata.
Satakuntaliitto esittää edelleen riittävän leveän virkistysalueen tai suojaviheralueen
osoittamista teollisuusalueen ja asuinalueen välille jo osayleiskaavan
suunnitteluvaiheessa.
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Kuten Satakuntaliitto luonnosvaiheen lausunnossaan on todennut, Jokilevon
teollisuusalueen osayleiskaavan muutoksen suunnittelualuetta koskee myös koko
maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys vesien tilasta: Koko
maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava
alueelle kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista
edistävää. Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja
tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai vähennetään ravinteiden,
kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin. Satakuntaliitto esitti
luonnosvaiheen lausunnossaan osayleiskaavan jatkosuunnittelussa Pukinojan
vesistön huomioimista siten, että haitallisten aineiden huuhtoutuminen ojaan ja
muihin vesistöihin estetään Satakunnan maakuntakaavan suunnittelumääräysten
mukaisesti. Satakuntaliitto esitti lähivirkistysalueen leventämistä Pukinojan ranta-
alueilla. Jokilevon osayleiskaavan ehdotusvaiheen ratkaisussa lähivirkistysaluetta
Pukinojan ranta-alueilla on hieman laajennettu ja yleisiin määräyksiin on lisätty
määräys hulevesien käsittelystä. Satakuntaliitto nostaa esiin edelleen myös
mahdollisen tulvan aiheuttaman haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöön ja
esittää, että yleistä määräystä tulisi täydentää myös näiltä osin.

Satakuntaliitto katsoo, että Jokilevon teollisuusalueen osayleiskaavan muutos on
perusteltu kaavaselostuksessa ja edellä mainituin muutoksin osayleiskaavan ratkaisu
on Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukainen ja hyväksyttävissä.

Vastine:

Osayleiskaavassa merkittyyn asutukseen rajoittuminen:

Osayleiskaavan muutosalueen teollisuusalue kaavoitettiin
kaavamääräyksellä TY (Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia). Tämä määräys velvoittaa mm.
ympäröivän asutuksen huomioimisen tarkemmassa suunnittelussa.
Kaavaehdotukseen lisättiin 28.8.2017 myös selkeä yleismääräys, joka
ohjaa asemakaavoittamista: ”Teollisuusalueen suunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota asuinalueisiin rajoittuvien osien
yhteensovittamisessa.”

Kaavaehdotuksen valmistelun vastineessa (28.8.2017) tuotiin esiin
myös perustelu, jossa maankäyttöä on ohjattu yhdenvertaisesti kuten
muuallakin Huittisissa voimassa olevassa Huittisten keskustan ja sen
lievealueiden osayleiskaavassa 2030 (KH  2011,  KHO 2014)  TY-  ja  A-
alueiden yhteensovittamisessa (esimerkkiotteita alla). Tämä
osayleiskaavan muutos ohjaa vielä ympäröivää osayleiskaavaa
tarkemmin asutuksen ja teollisuuden yhteensovittamista, koska sitä
korostava yleismääräys osoitettiin kaavaan.
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Otteita Huittisten keskustan osayleiskaavan TY-A -ratkaisuista, kaava tuli voimaan kokonaisuudessaan
24.9.2014.

Asutuksen ja laajentuvan teollisuusalueen yhteensovittamisen
yksityiskohtainen suunnittelu katsotaan olevan tarkoituksenmukaista
asemakaavoitusvaiheessa, kun aluerakenne ja rakennusoikeus
selviävät tarkemmin. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön
pääpiirteet ja asemakaava on laadittava siten, että yleispiirteinen
osayleiskaava otetaan huomioon.  Toimintojen yleiskaavatasoinen
yhteensovittaminen on tehty kaavamääräyksin.

Pukinojan huomioiminen suunnittelussa:

Pukinoja on pieni vesistö, joka johtaa Huittisten keskustan läpi
Loimijokeen. Suunnittelua varten, ennen kaavaluonnoksen laadintaa,
selvitettiin sen leikkausta ja vedenpinnan tasoa tulvariskien hallintaa
varten. Pukinojasta mitattiin 9.12.2016 myös ojan syvyyttä
vedenpinnasta, joka esimerkkikohdassa oli noin 80 cm (kuva alla).
Maastossa veden pinta vaikutti olevan tavanomaisessa tasossaan.

    Ote Huittisten pohjakartalle lisätyistä mittaustuloksista, 9.12.2016
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Osayleiskaavan muutokseen on jo luonnosvaiheessa osoitettu
asemakaavoitusta ohjaava selkeä yleismääräys: ”Alueiden käytön
suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että hulevedet käsitellään niin, että
haittaa vesistölle ja luontoarvoille ei aiheudu.” Teollisuusalue
kaavoitettiin myös merkinnällä TY, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.

Kaavassa osoitettua Pukinojan viereistä lähivirkistysaluetta laajennettiin
kaavaehdotukseen 28.8.2017 siten, että se on laajempi, kuin kerran 250
vuodessa sattuva huipputulvan ulottuvuus (ELY-keskuksen selvitys
12.12.2016 tulvahuipusta yhden metrin harkinnanvaraisella
lisäkorkeudella). Huipputulvan ulottuminen viheralueelle on osoitettu
sinisellä katkoviivalla kaavakartalla.

Suunnittelussa on katsottu teollisuusalueen reunan osoittamisen
korkeammalle kohdalle, kuin kerran 250 vuodessa sattuva huipputulva
ulottuu, sekä myös hulevesien käsittelyä koskevan yleismääräyksen
edistävän riittävästi Pukinojan suojaamista myös Satakuntaliiton esiin
nostamassa tulvatilanteessa.


