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Saaren tilan osayleiskaavan muutos, 12. Vanhakoski

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 sekä kaavoittajan vastine niihin, päiväys
3.4.2017.

Satakunnan museon edustaja on 8.3.2017 ilmoittanut, ettei OAS:sta ole kommentoitavaa.

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, Satakunnan Museon ja Metsähallituksen
edustajia sekä Huittisten ympäristöinsinööriä ja Huittisten kaupunginpuutarhuria ilmoittamaan
17.3.2017 mennessä, mikäli näkevät tarpeelliseksi kaavoituksen yhteistyöneuvottelun ennen
luonnosvaihetta, eikä tarvetta ilmennyt.

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

Huittisten seudun ympäristöyhdistys ry on 7.3.2017 päivätyllä kirjeellä esittänyt seuraavanlaisia
mielipiteitä:
Huittisten seudun ympäristöyhdistys tuo esiin, että vastustivat alueen asemakaavoittamista
asuinrakentamiseen vuonna 2015. Yhdistys onkin periaatteessa erittäin tyytyväinen, kun kaupunki
haluaa osoittaa nyt omistamansa Saaren tilan alueen osaksi sitä ympäröivää
luonnonsuojelualuetta.

Yhdistys esittää nykytilanteen johdosta huolenaiheita, jotka liittyvät Saaren tilan ja Vanhakosken
alueiden yhdistämiseen ja koko suuren, erittäin monipuolisen luontokohteen tulevaan hoitoon ja
käyttöön. Erityisen vakavaa huolta aiheuttaa se, että Metsähallituksen edustajat ovat eri
yhteyksissä tuoneet esille, ettei sillä ole tällä hetkellä resursseja rakentaa alueelle uusia
retkeilypalveluja.

Huittisten seudun ympäristöyhdistys on toki eri yhteyksissä ilmaissut halukkuutta osallistua koko
Vanhakosken alueen nykytilan kehittämiseen ja mahdollisuutta toteuttaa talkootyönä toisten
paikallisten yhdistysten kanssa pienehköjä parannustoimenpiteitä sekä toimia Saaren tilan
jälkisiivouksessa että keskeisten kulkureittien kuljettavuuden kohentamiseksi. Yhdistyksellä ei
kuitenkaan ole sellaisia taloudellisia ja/tai henkilöresursseja, joilla esim. Saaren tilalle ja
Vanhakosken alueelle rakennettaisiin asianmukaiset nuotiopaikat, mahdolliset kevytrakenteiset
keittokatokset, puuvarastot ja kuivakäymälät. Niiden suunnittelu ja toteutus kuuluu itsestään
selvästä luonnonsuojelualueen omistajan, Metsähallituksen vastuulle. Metsähallituksen vastuulle
kuuluu myös Vanhakosken polkujen, pitkospuiden ja esittelymateriaalin toteuttaminen.
Ympäristöyhdistys ja mahdolliset muut paikalliset tahot voivat toki olla käytännössä monella tapaa
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apuna ja yhteistyökumppaneina, mutta kokonaisvastuu kuuluu aluetta hallinnoivalle
Metsähallitukselle.

Edellä olevan perusteella yhdistys esittää, että Huittisten kaupunki käsittelee Saaren tilan ja
Vanhakosken yhdistämistä koskevissa neuvotteluissa ja asiakirjoissa varsin selkeästi em.
velvoitteita, joita se odottaa Metsähallituksen toteuttavan hallinnon siirtyessä Metsähallitukselle.
Samassa yhteydessä olisi myös tarkistettava kaupungin ja paikallisten yhteisöjen kanssa
yhteistyössä ne aiemmat koko Vanhakosken aluetta koskevat erilaiset toimintasuunnitelmat, joita
vuosien mittaan alueelle on laadittu.

Lopuksi yhdistys haluaa korostaa aitoa halukkuuttaan todelliseen yhteistyöhön Saaren tilan ja
Vanhakosken luonnonsuojelualueen monipuoliseen kehittämiseen ja käyttöön. Alue on erittäin
arvokas ja ihastuttava kohde monin eri tavoin toteutettaville neuvonta-, retkeily- opiskelu- ja
tutkimusaiheille. Nyt juuri voidaan kaupungin tukemana paikallisestikin auttaa asioiden etenemistä,
mikäli Huittisten kaupunki, ELY-keskus, Metsäkeskus ja Satakuntaliitto kokoavat valmistelutyöhön
tai esimerkiksi ns. viranomaiskokoukseen mukaan konkreettisesti myös meidät paikalliset yhteisöt.
Tällainen kaikkien tahojen samanaikainen läsnäolo ja yhteinen asioiden käsittely lisää keskinäistä
luottamusta ja sovittuihin asioihin sitoutumista aivan toisin kuin sirpaleinen osin lyhytsanainen
sähköpostiviestittely tai muutaman virkamiehen keskinäinen tapaaminen.

Vastine:
Huittisten kaupunki pitää tärkeänä ja esimerkillisenä yhdistyksen kiinnostusta
osallistua alueen kunnostustöihin talkootyövoimin. Yhdistyksen mainitsemien
virkistyskäyttörakenteiden toteuttamiseen liittyviä rahoitusasioita ei voida ratkaista
yleiskaavan muutoksen prosessissa, vaan ne vaatisivat erillisiä päätöksiä eri tahoilta.

Yleiskaavalla voidaan edistää alueelle sopivaa maankäyttöä huomioimalla se
kaavamääräyksin. Tässä tapauksessa kaavaluonnokseen muotoiltiin ympäröivästä
luonnonsuojelualueesta poikkeava määräys, joka mahdollistaa alueelle toteutettavat
luonnonsuojelualuetta tukevat virkistys- ja retkeilytoimintorakenteet.

Mielipide annetaan myös tiedoksi Huittisten kaupungin suunnittelu- ja
maankäyttöpalveluiden vastuualuepäällikölle, jonka valmisteluvastuihin kuuluu
kaupungin kiinteistöjen kaupat (alueen mahdollinen myynti valtiolle tulevaisuudessa).

Kaavaluonnos 3.4.2017, nähtävillä 13.4.-15.5.2017.

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

Satakuntaliitto on 21.6.2017 päivätyssä lausunnossa todennut, että kaava-aineisto on
asiantuntevasti ja huolella laadittu. Satakuntaliitto pitää Saaren tilan osayleiskaavan muutosta
hyvänä ja Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaisena ratkaisuna sekä kaavan
selostuksessa on huomioitu Satakunnan maakuntakaavoituksen tilanne hyvin. Satakuntaliitolla ei
ole tarvetta Satakunnan maakuntakaavan nojalla antaa lausuntoa Saaren tilan osayleiskaavan
muutoksen ehdotuksesta, mikäli kaavaratkaisu säilyy luonnosvaiheen kaltaisena.

Vastine: Merkitään tiedoksi.
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Metsähallitus on 15.6.2017 päivätyssä lausunnossa todennut, että luonnos on laadittu
asiantuntevasti ja siinä on hyödynnetty riittävästi erilaisia taustaselvityksiä.

Metsähallitus esittää, että kaavan SL-1 –aluevarauksen kuvauksen toiseksi viimeistä lausetta
muutetaan seuraavaan muotoon: ”Alue on sovelias luonnonsuojelualuetta tukeville virkistys- ja
retkeily- sekä luonnonhoidon toimintorakenteille.” Luonnonhoitoa palvelevat rakenteet voivat olla
esim. kevyitä eläinsuojia.

Mikäli alue siirtyy Suomen valtion omistukseen, siitä perustetaan luonnonsuojelualue
ympäristöministeriön tai valtioneuvoston antamalla asetuksella. Asetuksen annon aikataulusta
päättää ympäristöministeriö, mutta tämän hetkisen tiedon perusteella se tulee olemaan
ajankohtainen viiden vuoden sisällä.

Mahdollinen vastine ja muu kaavan valmisteluun liittyvän aineiston voi toimittaa metsähallitukselle
osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi

Vastine:
SL-1 –kaavamääräykseen lisätään pieni tarkennus koskien aluetta palvelevia
luonnonhoidon toimintorakenteita. ”… Alue on sovelias luonnonsuojelualuetta
tukeville virkistys-, retkeily- ja luonnonhoidon toimintorakenteille. …”

Tekninen lautakunta, 30.5.2017 § 103 on lausunut, ettei heillä ole huomautettavaa Saaren tilan
osayleiskaavasta. Tekninen lautakunta ei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa enää kaavan
ehdotusvaiheessa, mikäli kaavaehdotukseen ei tule oleellisia muutoksia.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta, 17.5.2017 § 33 on lausunnossaan todennut, ettei heillä ole
huomautettavaa Saaren tilan osayleiskaavasta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Satakunnan museon edustajat ovat 11.4.2017 toimitetulla sähköpostilla ilmoittaneet, ettei
kaavasta ole huomautettavaa, eivätkä näe tarvetta lausunnon antamiseen kaavan
ehdotusvaiheessa.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 10.8.2017 ilmoittanut sähköpostitse, ettei sillä toimialansa
osalta ole aihetta lausunnon antamiseen.

ELY-keskus kuitenkin huomauttaa, että kaavamääräyksiä tulisi vielä selkeyttää. Natura-alue on
huomattavasti Saaren tilaa laajempi (kuten kulttuuriympäristö- ja maisema-aluekin), joten
osayleiskaavan Natura-alueen kaavamääräystä tulisi selkeyden vuoksi muuttaa, esimerkiksi: ”…
merkinnällä on osoitettu Vanhakosken Natura-alueeseen FI0200049 kuuluva Saaren tila” tai
merkitä Natura-alue karttaan. Myös SL-kaavamääräystä tulisi selkeyttää esimerkiksi siten, että ”…
valtion toimesta tai maanomistajan hakemuksesta toteutettava…” poistettaisiin jättäen vain
”Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu tai rauhoitettavaksi tarkoitettu alue”.
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Vastine:
Kaavamääräykset on johdettu Huittisten keskustan osayleiskaavasta (KHO
29.7.2014) siten, että niitä on tarkennettu huomioiden alueen ominaispiirteet ja
määräykset, jotka koskevat ko. aluetta. Koska kyseessä on hyvin pientä aluetta
koskeva osayleiskaavan muutos, niin kaavamääräykset haluttiin laatia
mahdollisimman samankaltaisina ympäröivään yleiskaavaan nähden selkeyden ja
siten kaavamääräysten toteuttamisen kannalta.

Natura-alue on merkitty karttaan Ympäristöministeriön vuoden 2003 oppaan
mukaisena harmaana pisterasterina. Esitystapaa tarkennetaan tummemmaksi,
jotta se olisi selkeämpilukuinen sekä määräyksen sanamuotoa tarkennetaan
muotoon: ”Merkinnällä on osoitettu osa Vanhakosken Natura 2000-kohdetta”.

Kulttuuri- ja maisema-aluetta koskevassa määräyksessä lukee jo, että merkintä on
osa Loimijoen kulttuurimaisemaa.

SL-1 –kaavamääräystä selkeytetään esitetyllä tavalla.

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.

Satakuntaliiton alueiden käytön johtaja on 24.10.2017 ilmoittanut, ettei liitolla ole tarvetta lausua
ehdotuksesta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Metsähallitus  ei antanut lausuntoa kaavaehdotuksesta määräaikaan mennessä.


