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HINNERJOEN OSAYLEISKAAVA, PALAUTERAPORTTI  
Kaavaehdotus, nähtävillä 28.6.- 29.7.2022 (s. 1-8) 
Kaavaluonnos, nähtävillä 29.6.- 30.8.2020 (s. 9-16) 
 

A. Ehdotusvaiheessa jätetyt viranomaisten kommentit 

A1. Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Kaavan yleismääräyksellä annettu suunnittelutarvealu-
etta koskeva määräys voi maankäyttö- ja rakennuslain 16 
§ 3 momentin mukaan olla voimassa enintään 10 vuotta. 
Asiasta olisi selkeyden vuoksi hyvä olla maininta kaava-
asiakirjoissa. 

Vastine: 
Pyydetty maininta lisätään yleismääräyksen 
yhteyteen. 
 
 

Ehdotusta varten on laadittu maisemaselvitys. Selvityk-
seen on laadittu kartta kyläkuvassa hahmottuvista alueel-
lisista kokonaisuuksista, mutta kartalla ei ole osoitettu 
selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä, maiseman tärkeim-
piä maamerkkejä, keskeisimpiä näkymäsuuntia eikä 
myöskään maisemavaurioita. ELY-keskus esittää, että kaa-
vaselostukseen laaditaan kartta, jossa maisemaselvityk-
sen johtopäätökset ja suositukset maiseman ja kulttuu-
riympäristön näkökulmasta ovat havainnollisesti esitetty. 
Havainnollinen kartta auttaisi osallisia näkemään, mitä 
suunnittelutarve- tai rakennuslupaa hakiessa on otettava 
huomioon. 

Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksessä 
esitettyä karttaa (täydennetyn selvityksen 
kuva 32) täydennetään maisemaosuuden joh-
topäätöksin eli lisäämällä kuvaan aiempien 
tietojen lisäksi myös täydennysrakentamiselle 
soveltuvaksi tunnistetut kylärakenteen sisään 
ja reunoille sijoittuvat kohdealueet. Näin täy-
dennetty kartta lisätään myös kaavaselostuk-
seen. Selvityksen ja selostuksen tekstiosuu-
teen lisätään vastaava täsmennys. 

Maisemaselvityksen johtopäätösten mukaan alueen mai-
sema on herkkä muutoksille. Maatalousalueet tulee pyr-
kiä jättämään edelleen maatalouden käyttöön ja pelto-
alueet avoimiksi. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan eri-
tyisesti asemakaavoitettaviksi tarkoitetut nykyisin avoi-
mille peltoalueille sijoittuvat AO ja AP/P alueet eivät kai-
kilta osin tue selvityksen johtopäätöksiä. 

Kirkon viereisen peltoalueen pientaloalueet 
on osoitettu kohtiin, jotka eivät ole nykytilas-
saan avoimia. Läntisemmällä osoitetuista uu-
sista AO-alueista sijaitsee yksi kulttuuriympä-
ristöinventoinnissakin mainittu pientalo, ja 
katualueen reunat sen molemmin puolin ovat 
puuston rajaamia sekä kadun vastapuolet ra-
kennettuja – näillä kohdin ei siis avaudu 
avointa näkymää kumpaankaan suuntaan, 
kirkolta ympäröiviä alueita kohti katsoen tai 
katualueilta kirkolle katsoen. Itäisempi kirkon 
viereisistä uusista AO-täydennysalueista täy-
dentää suoraan olemassa olevaa korttelia. 
Kaavoittaja on siksi ehdotuksessaan katso-
nut, että nämä paikat ovat soveltuvat ja jopa 
suotuisat ympäristön mittakaavaan sovite-
tulle täydennysrakentamiselle.  
 
Myös AP/P-alueiden on tutkittu olevan koh-
tia, joissa maisema kestää täydentämistä ja 
täydennysrakentaminen sijoittuu välittömästi 
ja luontevasti olevan yhdyskuntarakenteen 
yhteyteen. Mahdollisen täydentävän rakenta-
misen myötä rakennetun alueen raja siirtyy 
hieman, mutta peltoalueiden ja maiseman 
luonne säilyy entisellään. Kirkonkylän 
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keskeisimmät peltoalueet on osoitettu MA-
merkinnällä ja niiden näkymät säilyvät ennes-
tään avoimilta osiltaan edelleen avoimina. 
  
Kyseiset kohdat (AO, AP/P) kuuluvat myös 
alueeseen, joka yleiskaavan määräyksellä 
edellytetään asemakaavoitettavaksi. Raken-
nuslupaa mahdollisille uusille taloille ei siis 
näissä kohteissa myönnetä suoraan yleiskaa-
van perusteella, vaan rakentamisen mahdolli-
suudet ja toteutuksen ohjauksen laadulliset 
yksityiskohdat tutkitaan tarkemmin asema-
kaavoituksen yhteydessä.  
 
Kaavaa ei katsota tarpeelliseksi lausunnon 
perusteella muuttaa 

ELY-keskus kiinnittää huomiota siihen, että maisemamalli-
sesti arvokkaan peltoalueen merkinnälle (MA) ei ole an-
nettu kaavamääräystä ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeää aluetta (luo-) koskevan kaavamääräyk-
sen mukaan aluetta vain suositellaan säilytettäväksi luon-
nontilaisena ja avoimena. ELY-keskus esittää, että maise-
mallisesti tärkeiden peltojen ja luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeiden perinnebiotooppien avoimena 
säilyttämisestä annetaan sitovat kaavamääräykset, jolloin 
maiseman avoimena säilyminen on otettava huomioon 
alueen lupamenettelyissä. 

Merkintöjen MA ja luo määräykset tarkiste-
taan esityksen mukaisesti. (Koska käyttötar-
koitusmerkintään liittyy nyt tarkentavia mää-
räystekstejä, lisätään merkintään samalla in-
deksinumero.) 

Satakunnan maakuntakaavassa Häjynmäki on osoitettu 
geologisesti arvokkaaksi kallioalueeksi kohdemerkinnällä. 
Yleiskaavan ehdotuksessa kaava-alue rajautuu Häjyn-
mäen kohdalla siten, että Häjynmäen koko jyrkännealue 
ei ole mukana kaavassa. Ehdotuksessa vain pieni osa Hä-
jynmäestä on osoitettu arvokkaaksi geologiseksi muodos-
tumaksi. Ratkaisua ei perustella kaavan selostuksessa. 

Kyseinen merkintä määräyksineen on lisätty 
kaavakartalle Satakuntaliiton kaavaluonnok-
sen palautteessaan esittämän mukaisesti. 

Lausunnon on laatinut alueidenkäytönyksikkö. Ympäris-
tönsuojeluyksiköllä, luonnonsuojeluyksiköllä tai Liikenne-
vastuualueella ei ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta. 

Merkitään tiedoksi. 

A2. Satakunnan museo 

Rakennettu ympäristö ja maisema 
Hinnerjoen osayleiskaava-alue on erityisen merkittävä 
kulttuuriympäristöä ajatellen. Satakunnan Museo olisi toi-
vonut, että alueella toteutettu rakennusinventointi olisi 
ollut myös tulevaisuuden käyttöä ajatellen kohdetasolla 
kattavampi, jotta yksittäisiin kohteisiin olisi helpompi ot-
taa kantaa varsinkin asemakaavoitettavaksi esitetyn 
alueen ulkopuolella. Nykyiselläänkin selvitys tuo esiin alu-
een melko poikkeuksellisia arvoja ja alleviivaa suunnitte-
luun liittyviä haasteita.  

Vastine:  
Toivotun tarkkuustason ja laajuuden selvitys-
työ olisi erittäin kannatettava. Selvityksen 
laatimiseen vielä nyt tehtyä tarkempaan ja 
yksityiskohtaisempaan tasoon (käytännössä 
asemakaavatason selvitykseen nyt yleiskaa-
van laatimisen yhteydessä ja huomattavan 
laajalla alueella) ei kuitenkaan tämän yleis-
kaavatyön yhteydessä ole ollut rahoitusta 
eikä sitä ole nähty yleiskaavan kaavatason 
yleispiirteisyyden huomioon ottaen tarkoituk-
senmukaisena. 
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Museo pitää hyvänä, että suojellut kohteet on nyt esi-
tetty kaavakartalla ja merkinnät on lisäksi myös nume-
roitu. Kohdenumeron lisäksi kartalla on esitetty inven-
tointiraportissa sekä kaavaselostuksessa käytetty kohteen 
arvoluokkaa kuvaava A- tai B-merkintä, joihin liittyy yhtei-
nen kaavamääräys, joka vastaa pääpiirteissään Euran kes-
kustan osayleiskaavassa käytettyä suojelumääräystä. Tar-
kempi luettelo kohteista ilmenee kaavaselostuksesta. 

Merkitään tiedoksi. 
 

Kaavassa /s-merkinnällä osoitettuihin alueisiin liittyy ai-
noastaan määräys ”alue, jolla ympäristö säilytetään”. Var-
sinainen määräys on esitetty kaavan yleismääräyksissä 
sekä kaavaselostuksessa. Käytettävyyden kannalta olisi 
parempi, että määräys näkyisi myös merkinnän yhtey-
dessä. 

Merkintä /s koskee myös vain osaa alueista, 
kun taas yleismääräys velvoittaa tarkastele-
maan tarkemmin ympäristön kulttuuriympä-
ristöarvoja koko kaava-alueella suuren osa 
alueesta ollessa RKY-aluetta. Merkintätapaa 
ei katsota tässä yhteydessä tarpeelliseksi 
muuttaa. 

Kaavakartassa on esitetty aluerajauksin RKY-alue sekä 
maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Maakun-
nallisesti merkittävien alueiden rajauksissa on kuitenkin 
puutteita. Kaavakartasta ei nyt käy selkeästi ilmi esimer-
kiksi Palomäen alueen maakunnallinen merkittävyys tai 
alueen rajaus. (Palomäen-Harjunummen kulttuurimai-
sema, Satakunnan rakennusperintö 2005).   

Kaavakartalla on esitetty Satakunnan maa-
kuntakaavan mukainen aluerajaus. Satakun-
nan rakennusperintö 2005 -selvityksen alue-
rajaukset jäävät tämän laajemman aluera-
jauksen sisälle, eikä niitä ole katsottu tarpeel-
liseksi erikseen esittää kaavakartalla.  
 

Suunnittelualueelle liittyvien maakunnallisten arvoaluei-
den (Palomäen-Harjunummen kulttuurimaisema, Hin-
nerjoen kirkonkylä, Hinnerjoen kirkko ja ympäristö, 1993 
RKY-alue) kuvauksia tai tarkempia rajauksia ei ole esitetty 
kaavaselostuksessa tai kaava-aineiston kulttuuriympäris-
töselvityksessä. Myös RKY-alueen kuvausteksti puuttuu, 
vaikka aluerajaus on esitetty. Arvoalueiden kuvaustekstit 
ja rajaukset tulee lisätä kaavaselostukseen ja/tai kaava-ai-
neiston kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitykseen. Maa-
kunnallisesti merkittävien alueiden kuvaustekstit ja ra-
jaukset ovat katsottavissa esimerkiksi Satakunnan raken-
nusperintötietokannasta: www.y-pakki.fi ja RKY-alueen 
osalta: www.rky.fi. 

Arvoalueiden kuvaustekstit ja rajaukset lisä-
tään selostukseen ja selvitykseen. 

Suunnittelualueella toteutetun Hinnerjoen kulttuuriym-
päristö- ja maisemaselvityksen tuloksia ei ole kaikilta osin 
huomioitu kaavaehdotuksessa, josta myös ELY-keskus 
on omassa lausunnossaan huomauttanut. Kulttuuriympä-
ristö- ja maisemaselvityksen raportissa on todettu useaan 
otteeseen suunnittelualueen maisemalliset vahvuudet 
sekä ominaispiirteet. Selvityksen sivuilla 18 ja 33 osoitet-
tuja yhtenäisiä aluekokonaisuuksia sekä keskeisiä mai-
sema-alueita ei ole esitetty kaavakartassa tai käsitelty 
kaavaselostuksessa. Kaavaehdotuksessa on osoitettu eril-
lispientalojen alueita (AO) ja pientalovaltaisia alueita / 
palvelujen ja hallinnon alueita (AP/P) avoimille peltoalu-
eille sekä RKY-alueella että /s- ja MA-merkintöihin rajau-
tuvilla alueilla. Kaavaselostukseen tulee erikseen liittää 
kartta, jossa kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksen 
tulokset sekä maisemaan että kulttuuriympäristöön liitty-
vät suositukset on havainnollisesti esitetty. 

Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksessä 
esitettyä karttaa (täydennetyn selvityksen 
kuva 32) täydennetään maisemaosuuden joh-
topäätöksin eli lisäämällä kuvaan aiempien 
tietojen lisäksi myös täydennysrakentamiselle 
soveltuvaksi tunnistetut kylärakenteen sisään 
ja reunoille sijoittuvat kohdealueet. Näin täy-
dennetty kartta lisätään myös kaavaselostuk-
seen. Selvityksen ja selostuksen tekstiosuu-
teen lisätään vastaava täsmennys 
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Kaavaselostuksessa on esitetty sivuilla 34–35 havainneku-
vin uusien rakennuspaikkojen sijoittumista suunnittelu-
alueelle. Satakunnan Museo kehottaa tutkimaan edel-
leen etenkin RKY-alueen sekä siihen sisältyvien arvok-
kaiden näkymien muutoskestävyyttä. Satakunnan Mu-
seo näkee, että avoimien peltoaukeiden sekä herkkien 
maisemallisten reunavyöhykkeiden sekä kaukonäkymien 
säilymiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. RKY-alu-
een sisälle sijoittuvat peltoaukeat tulisi merkitä MA-
merkinnällä ja jättää avoimiksi. Kulttuuriympäristö- ja 
maisemaselvityksen sivulla 16 mainitaan, että ”Kylän kes-
kellä jääneet peltoaukeat ovat tärkeitä mm. näkymien ja 
kylän hahmottamisen kannalta.” Kaavaehdotuksessa osit-
tain viljelyalueille sekä niiden laidoille osoitetut uudet 
asuinalueet sekä rakennuspaikat ovat erittäin ongelmalli-
sia alueen ominaispiirteiden sekä maisemallisten näky-
mien säilymisen kannalta. 
 
Kaavaselostuksessa kaavan vaikutuksia kulttuuriympäris-
töön, maisemaan ja muinaisjäännöksiin käsittelevässä 
kappaleessa 7.2. mainitaan maisemallisesti erityisen mer-
kittäviä ovat kirkon ympäristön avoimet peltoalueet, jotka 
niin ikään osoitettu MA-merkinnöin. Kyseinen peltoalue 
on osoitettu kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksessä 
s. 33 merkittäväksi maisemapelloksi. Tästä huolimatta 
näiden peltoalueiden reuna-alueille teiden varsille on 
osoitettu kaavassa kaksi uutta erillispientalojen aluetta! 
Nämä Hinnerjoenraitin ja Kirkkosillantien varsille osoite-
tut AO-alueet peittäisivät toteutuessaan arvokkaan näky-
män kirkon suuntaan ja muuttaisivat olennaisesti kyläku-
vaa. Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksessä sivulla 
16 mainitaan kylän keskelle jäävien peltoalueiden olevan 
erityisen arkoja täydennysrakentamisen suhteen. Arvok-
kaan kirkon ja sen ympäristön näkymien säilymisen kan-
nalta nykyinen avoin alue tulisi säilyttää ja osoittaa kaa-
vassa kokonaisuudessaan MA-merkinnällä. 
 
Yläneentieltä etelään avautuvan ja Tarvaistentien ja joen 
väliin sijoittuvan avoimen peltoaukean eteläosa on osoi-
tettu AP/P-alueeksi, vaikka kyseinen peltoaukea sijoittuu 
siltä kohdin RKY-alueelle ja rajautuu etelässä ja idässä 
AO/s-merkinnällä alueisiin, jossa sijaitsee useita suojelu-
merkinnällä osoitettuja kiinteistöjä ja joiden on lisäksi to-
dettu kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksessä muo-
dostavan yhtenäisiä kokonaisuuksia. Nämä rakennusryh-
mät erottuvat osittain myös kaukomaisemassa. Toteutu-
essaan uusi pientaloalue muuttaisi kyläkuvaa olennaisesti 
ja katkaisisi arvokkaan historiallisen ja maisemallisen nä-
kymän. RKY-alueelle sijoittuva AP/P-merkintä tulisi pois-
taa ja korvata MA-merkinnällä. 
 
Asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella sijaitsevan 
peltoaukeaa halkovan Koskisentien itäpuoli on kaavassa 
osoitettu MA-merkinnällä maisemallisesti tärkeäksi pelto-
alueeksi. Samaan näkymään sekä historialliseen viljelyalu-
eeseen kuuluva tien länsipuolen peltoaukea on sen sijaan 

Arvokkaiden näkymien muutoskestävyyttä on 
arvioitu silmämääräisesti kaavan ja kulttuu-
riympäristöselvityksen laatineiden asiantunti-
joiden maastokäynneillä. Kirkon viereisen pel-
toalueen pientaloalueet on kaavassa osoi-
tettu kohtiin, jotka eivät ole nykytilassaan 
avoimia. Läntisemmällä osoitetuista uusista 
AO-alueista sijaitsee yksi kulttuuriympäris-
töinventoinnissakin mainittu pientalo, ja ka-
tualueen reunat sen molemmin puolin ovat 
puuston rajaamia sekä kadun vastapuolet ra-
kennettuja – näillä kohdin ei siis avaudu 
avointa näkymää kumpaankaan suuntaan, 
kirkolta ympäröiviä alueita kohti katsoen tai 
katualueilta kirkolle katsoen. Itäisempi kirkon 
viereisistä uusista AO-täydennysalueista täy-
dentää suoraan olemassa olevaa korttelia. 
Kaavoittaja on siksi ehdotuksessaan katso-
nut, että nämä paikat ovat soveltuvat ja jopa 
suotuisat ympäristön mittakaavaan sovite-
tulle täydennysrakentamiselle.  
 
Myös AP/P-alueiden on tutkittu olevan koh-
tia, joissa maisema kestää täydentämistä ja 
täydennysrakentaminen sijoittuu välittömästi 
ja luontevasti olevan yhdyskuntarakenteen 
yhteyteen. Mahdollisen täydentävän rakenta-
misen myötä rakennetun alueen raja siirtyy 
hieman, mutta peltoalueiden ja maiseman 
luonne säilyy entisellään. Kirkonkylän keskei-
simmät peltoalueet on osoitettu MA-merkin-
nällä ja niiden näkymät säilyvät ennestään 
avoimilta osiltaan edelleen avoimina. 
 
Kyseiset kohdat (AO, AP/P) kuuluvat myös 
alueeseen, joka yleiskaavan määräyksellä 
edellytetään asemakaavoitettavaksi. Raken-
nuslupaa mahdollisille uusille taloille ei siis 
näissä kohteissa myönnetä suoraan yleiskaa-
van perusteella, vaan rakentamisen mahdolli-
suudet ja toteutuksen ohjauksen laadulliset 
yksityiskohdat tutkitaan tarkemmin asema-
kaavoituksen yhteydessä.  
 
Kaavaa ei katsota tarpeelliseksi lausunnon 
perusteella muuttaa 
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osoitettu merkinnällä AP/P, joka siis toteutuessaan hävit-
tää ison osan maisemallisesti merkittävästä tien molem-
min puolin avautuvasta viljelyalueesta. Myös tien länsi-
puoli tulisi osoittaa MA-merkinnällä, koska uudehko tie-
linjaus ei katkaise maisemallista kokonaisuutta. 

Kaavakartalla pisteellä osoitettujen uusien rakennuspaik-
kojen ohjeellista sijaintia tulisi vielä paikoin tarkistaa, var-
sinkin sellaisissa kohdissa, joissa rakennuspaikat joko si-
joittuvat tai rajautuvat alueeseen, joka on kaavassa mer-
kitty /s- tai MA-merkinnällä. Esimerkiksi suunnittelualu-
een pohjoisosassa Palomäen-Harjunummen maakunnalli-
sesti merkittävään kulttuuriympäristöön kuuluvalla Palo-
mäenraitin ja Hinnerjoen rantatien väliin jäävällä alueella 
uusia rakennuspaikkoja on osoitettu AO/s-merkinnällä 
osoitetulle alueelle maisemallisesti näkyvälle paikalle 
peltoaukealle aivan Riikin kantatilan viereen (kohdenu-
mero 4, A). Kyseinen kohta on osoitettu kulttuuriympä-
ristö- ja maisemaselvityksessä (s.18) maastonmuotoja 
seuraavaksi eheäksi kylärakenteen reunavyöhykkeeksi. 

/s-merkinnällä on haluttu osoittaa, että alu-
een nykyisellä rakennuskannalla on historial-
lisia ja maisemallisia arvoja. Merkintä edellyt-
tää ympäristön säilyttämistä, mutta ei tar-
koita, etteikö ympäristön sovitettu lisäraken-
taminen olisi alueella mahdollinen. Päinvas-
toin kaava-alueen eläväisenä pitäminen edel-
lyttää jatkossakin alueen asuin- ja elinmah-
dollisuuksien tukemista mm. uudisrakentami-
sen mahdollistamalla. Uudisrakentaminen tu-
lee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa sellai-
sena, että se ottaa huomioon todetut arvot 
sopeutuen niihin ja edelleen niitä vahvistaen. 
 
Riikin kantatilan viereen osoitettujen kahden 
uuden rakennuspaikan osalta huomio maas-
tonmuotoja seuraavasta reunavyöhykkeestä 
on oikean suuntainen, vaikka alun perin kaa-
vassa onkin arvioitu maiseman kestävän täy-
dentämistä. Kaavaa tarkastetaan nyt vielä 
lausunnon perusteella poistamalla kyseiset 
paikat.  

Arkeologinen kulttuuriperintö 
Muinaisjäännösmerkintää koskevassa määräyksessä on 
kaavakartassa kirjoitusvirhe. Määräyksen alun tulisi olla 
muodossa: “Muinaismuistolailla 295/1963 rauhoitettu 
kiinteä muinaisjäännös.” Museo toistaa luonnosvaiheessa 
antamansa ehdotuksen muinaisjäännösmerkintää koske-
van määräyksen muokkaamisesta seuraavasti: ”Muinais-
muistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjään-
nös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, va-
hingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen 
kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä 
alueellisen vastuumuseon (Satakunnan Museo) lau-
sunto.” 

Määräys tarkistetaan lausunnossa esitetyn 
mukaisesti, paitsi että sanojen ”alueellisen 
vastuumuseon (Satakunnan Museo) lau-
sunto” sijaan käytetään johdonmukaisuuden 
vuoksi muuallakin kaavamääräyksissä käytet-
tyä ilmausta ”museoviranomaisen lausunto”. 
Käytännössä tekstillä tarkoitettu museoviran-
omainen on tässä tapauksessa Satakunnan 
Museo. 

A3. Satakuntaliitto 

Hinnerjoen osayleiskaavan ehdotus on pääpiirteissään Sa-
takunnan maakuntakaavan sekä Satakunnan vaihemaa-
kuntakaavan 2 tavoitteiden mukainen. 
 
Hinnerjoen osayleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossa 
Satakuntaliitto kiinnitti huomiota mm. kulttuuriympäris-
toa ja luonnonarvoja sekä viherverkkoa koskevien selvi-
tysten puutteellisuuksiin, uusien rakennuspaikkojen sijoit-
teluun sekä kaavakartalla esiintyneisiin puutteisiin. Hin-
nerjoen osayleiskaava on ehdotusvaiheessa edennyt kult-
tuuriympäristön selvitysten ja kaavaratkaisun osalta 

Vastine:  
Merkitään palaute tiedoksi.   
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parempaan suuntaan. Aineistoon on lisätty Hinnerjoen 
osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristö- ja maisemasel-
vitys, johon on koottu ja päivitetty tiedot kaava-alueella 
sijaitsevista rakennuksista sekä analysoitu maiseman 
merkitystä osana kyläympäristöä. Selvitystyössä täyden-
netään tietoja alueen, rakennusten ja maiseman erityis-
piirteistä sekä tuodaan esiin naiden merkitystä kaavoituk-
sen ja elinympäristön kehittämisen näkökulmasta. 

Satakuntaliitto totesi osayleiskaavan luonnosvaiheen lau-
sunnossaan, että lähes koko osayleiskaavan suunnittelu-
alue on vähintään maakunnallisesti merkittävää, joten 
selvityksen merkitys on keskeinen. Kulttuuriympäristö- ja 
maisemaselvityksessä olisi kuitenkin ollut hyvä tunnistaa 
ja osoittaa kartalla myös maiseman ja kyläkuvan kannalta 
merkittäviä näkymälinjoja, avoimena, rakentamisesta va-
paana säilytettäviä peltoalueita ja maisemakuvallisia ko-
hokohtia. Lisaksi kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityk-
sessä olisi ollut hyvä tunnistaa ja osoittaa kartalla myös 
alueita, jotka sietävät muutoksia kuten täydennysraken-
tamista ja toisaalta myös erityisen herkkiä alueita. Sata-
kuntaliiton näkemyksen mukaan ei osayleiskaavan ratkai-
sussa ei ole kaikilta osin huomioitu selvityksessä esitettyjä 
näkökulmia kuten maiseman merkittäviä linjoja. 

Merkitään myös selvitystä koskeva palaute 
tiedoksi.   

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettujen valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien rakennettu-
jen kulttuuriympäristöjen suunnittelumääräyksen mukai-
sesti alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja 
ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvo-
jen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet vil-
jelyalueet. Jatkosuunnittelun yhteydessä Satakuntaliitto 
esittää poistettavaksi Hinnerjoen kirkon länsipuoleiselle 
peltoalueelle osoitetun uuden erillispientalojen alueen 
(AO), Tarvaistentien länsipuolelle sijoittuvan uuden pien-
talovaltaisen asuntoalueen/palvelujen ja hallinnon alueen 
(AP/P) sekä Tarvaistentien alkupäähän itäpuolelle 
osayleiskaavan erillispientalojen alueelle (AO) sijoittuvat 
uudet rakennuspaikat, jotta Hinnerjoen kyläalueen kult-
tuurihistoriallisten arvojen säilymistä ei heikennettäisi tai 
vaarannettaisi. 

Arvokkaiden näkymien muutoskestävyyttä on 
arvioitu silmämääräisesti kaavan ja kulttuu-
riympäristöselvityksen laatineiden asiantunti-
joiden maastokäynneillä. Kirkon viereisen pel-
toalueen pientaloalueet on kaavassa osoi-
tettu kohtiin, jotka eivät ole nykytilassaan 
avoimia. Läntisemmällä osoitetuista uusista 
AO-alueista sijaitsee yksi kulttuuriympäris-
töinventoinnissakin mainittu pientalo, ja ka-
tualueen reunat sen molemmin puolin ovat 
puuston rajaamia sekä kadun vastapuolet ra-
kennettuja – näillä kohdin ei siis avaudu 
avointa näkymää kumpaankaan suuntaan, 
kirkolta ympäröiviä alueita kohti katsoen tai 
katualueilta kirkolle katsoen. Itäisempi kirkon 
viereisistä uusista AO-täydennysalueista täy-
dentää suoraan olemassa olevaa korttelia. 
Kaavoittaja on siksi ehdotuksessaan katso-
nut, että nämä paikat ovat soveltuvat ja jopa 
suotuisat ympäristön mittakaavaan sovite-
tulle täydennysrakentamiselle.  
 
Myös AP/P-alueiden on tutkittu olevan koh-
tia, joissa maisema kestää täydentämistä ja 
täydennysrakentaminen sijoittuu välittömästi 
ja luontevasti olevan yhdyskuntarakenteen 
yhteyteen. Mahdollisen täydentävän rakenta-
misen myötä rakennetun alueen raja siirtyy 
hieman, mutta peltoalueiden, maiseman ja 
yleensäkin kulttuuriympäristökokonaisuuden 
luonne säilyy entisellään.  
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Kyseiset kohdat (AO, AP/P) kuuluvat myös 
alueeseen, joka yleiskaavan määräyksellä 
edellytetään asemakaavoitettavaksi. Raken-
nuslupaa mahdollisille uusille taloille ei siis 
näissä kohteissa myönnetä suoraan yleiskaa-
van perusteella, vaan rakentamisen mahdolli-
suudet ja toteutuksen ohjauksen laadulliset 
yksityiskohdat tutkitaan tarkemmin asema-
kaavoituksen yhteydessä.  
 
Kaavaa ei katsota tarpeelliseksi lausunnon 
perusteella muuttaa. 

Satakuntaliitto totesi Hinnerjoen osayleiskaavan luonnok-
sesta antamassaan lausunnossaan, että alueelta laadittu 
luontoselvitys oli varsin yleispiirteinen ja esitti selvitystä 
täydennettäväksi linnusto-, lepakko-, viitasammakko- ja 
liito-oravaselvityksillä. Lisaksi Satakuntaliitto esitti viher- 
ja virkistysverkkotarkastelun laatimista Satakunnan vaihe-
maakuntakaavan 2 taajamatoimintojen suunnittelumää-
räyksen mukaisesti. Hinnerjoen osayleiskaavan ehdotus-
vaiheessa luontoselvitystä on täydennetty edellä esitetty-
jen teemojen osalta. Satakuntaliitto pitää täydennystä 
niukkana. Selvityksestä ei käy yksiselitteisesti ilmi, miltä 
osin ja milloin selvitystä on täydennetty. Lisäksi luontosel-
vityksestä puuttuu kokonaan viherverkkotarkastelu. Selvi-
tystä ja kaavaa tulisi täydentää viherverkon osalta. Sata-
kuntaliitto on nostanut 28.3.2022 pidetyssä viranomais-
neuvottelussa esille Satakuntaliitossa valmistuneen maa-
kunnallisen viherrakenneselvityksen, jonka tulokset tulisi 
vähintäänkin ottaa huomioon ja tarkentaa edelleen yleis-
kaavatasolle Hinnerjoen osayleiskaavassa. Hinnerjoki on 
merkittävä osa laajempaa viherverkostoa. Kaavaselostuk-
sessa on virheellisesti todettu sivulla 15, että ”Maakun-
nallisessa viherverkkoselvityksessä erikseen merkittävinä 
mainitut viherkäytävät tai muut erikseen huomionar-
voisina mainitut viherverkoston osat eivät kuiten-
kaan sijoitu kaava-alueelle.” Kaava-alue sijoittuu 
merkittäviltä osin Satakunnan viherverkkoselvityk-
sen ydinalueelle 18. Osayleiskaavassa osoitetaan 
laajoja yhtenäisiä alueita rakentamiselle, joten eko-
logisten yhteyksien turvaamiseksi tulee viherverkko-
selvityksen yhteydessä sijoittaa kaavakartalle luon-
tevat viherverkkoyhteydet. 

Luontoselvitystä on täydennetty luonnosvai-
heessa edellytetyiltä osin. Viittaus viherverk-
koselvitykseen puuttuu, sillä luontoselvitys on 
laadittu ennen liiton viherverkkoselvityksen 
valmistumista. Selvitystä ei enää kaavan hy-
väksymisvaiheeseen uudelleen päivitetä.  
 
Viherverkkoselvitystä koskeva tekstiosuus 
kaavaselostuksesta tarkistetaan ja maininta 
kaava-alueen sijoittumisesta merkittäviltä 
osin Satakunnan viherverkkoselvityksen ydin-
alueelle 18 lisätään selostukseen. Viherverk-
koyhteyksiä ei kuitenkaan ole mahdollista eh-
dotuksessa jo esitettyä luontevammin esittää 
kaavakartalle, sillä viheralueina ilmeneviä vi-
herverkon osia ei kaava-alueella juurikaan 
ole. Kaavalla käytännössä todetaan alueen 
nykyinen tilanne, mahdollistettu varsin vähäi-
nen uudisrakentaminen ei käytännössä lain-
kaan vähennä viherverkoston määrää täy-
dennysrakentamisen sijoittuessa ennestään 
rakennetuille alueille ja niiden välittömään 
yhteyteen peltoalueiden reunaan. Kaavalla ei 
voida myöskään kulttuuriympäristö- ja mai-
sema-arvoista johtuen edellyttää lisättävän 
enempää viheralueita.  
 
On hyvä huomata, että alueen ollessa maa-
seutumaista ja pientalovaltaista, kaikki ra-
kennetut alueet ovat hyvin vehreitä, eikä eril-
lisen viherverkon osoittamiselle yleiskaavata-
solla ole siten tarvetta. Asemakaavoitettavilla 
alueilla voidaan asemakaavoituksen yhtey-
dessä osoittaa myös tonttien ja katualueiden 
osalle istutettavat alueet ja merkittävin istu-
tettava tai säilytettävä puusto. 
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A4. Satakunnan pelastuslaitos 

Kaavamuutoksesta ei ole merkittävää vaikutusta pelastus-
toimelle.  
 
Pitäisikö varata alue teollisuus- ja varastotoimintaan, jolle 
saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varas-
toivan laitoksen (vrt. Koskinen/ 
Tammiston puu). 

Vastine: 
Kaavaa valmistellessa ei mikään toimijataho 
ole esittänyt alueelle teollisuus- ja varastotoi-
mintaan varattua aluetta, jolle saisi sijoittaa 
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-
toksen. Kaavaa ei siis tältä osin enää muu-
teta.  

A5. Euran kunnan perusturvalautakunta 

Perusturvalautakunnalla ei ole huomautettavaa Hin-
nerjoen osayleiskaavan muutosehdotukseen. 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi 

A6. Euran kunnan tekninen lautakunta 

Tekninen lautakunta antaa lausuntonaan osayleiskaavan 
ehdotuksesta sen, mitä käyttöpäällikkö ja yhdyskuntatek-
niikan päällikkö ovat asiaan todenneet: Vesihuoltolaitok-
sella ei ole aiempaan lausuntoonsa lisättävää. Yhdyskun-
tateknisillä palveluilla ei ole lisättävää aiempaan lausun-
toonsa.  

Vastine: 
Merkitään tiedoksi 

 
 

B. Ehdotusvaiheessa jätetyt osallisten muistutukset 

B1. Hinnerjoen kotiseutuyhdistys 

Ei huomauttamista. Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

B2. Yksityishenkilö A 

Tekemäni ehdotus rakennuspaikan lisäämisestä on hy-
väksytty, mutta rakennuspaikka merkitty kaavaehdotuk-
sessa väärään kohtaan. 

Vastine: 
Rakennuspaikan sijainti muutetaan muistu-
tuksen liitekartalla esitetyn mukaiseksi. 

B3. Yksityishenkilö B 

Ehdotus Häijynmäentien katkaisusta on kokonaan hylät-
tävä, koska 
1) liikenteen pääsy Tarvaisten tielle estyy. 
2) vuoden 2018 liikenneselvityksen mukaan kyseisen 
kohdanautoliikennetiheys Häijynmäentiellä on 100 au-
toa vuorokaudessa. 
3) ehdotettu Löröntien muuttaminen yhdystieksi ei ole 
toteutuskelpoinen, koska 

o siinä nyt oleva kapea asfalttipinta on vedettype-
rustamattomalle muinaiselle oikopolkuväylälle, 
jonka ojitus on puutteellinen 

o sen jyrkkä nousukulma vaikeuttaa käyttöä ja liu-
kaskelillä estää sen 

Vastine: 
Kaavakartalle on jäänyt virhe, joka korja-
taan hyväksyttävään kaavaan. Häijymäen-
tietä ei ole tarkoitus katkaista. 
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o sen jatkeella oleva Hinnerjoen ylikulkusilta on 
aikoinaan talkoilla rakennettu kantokyvyltään 3 
tn:ksi luokiteltu kunnoltaan heikko puusilta 

o sen yhdystiekäyttö edellyttää leventämistä, jolle 
ei ole tilaa esim. alueen sähkömuuntajan ja asu-
tuksen välissä 

o sen risteäminen Tarvaistentien kanssa on vino, 
mikä aiheuttaa muutenkin alueen heikon näky-
vyyden takia lisäriskiä liikenteelle 

4) nykyisen Häijynmäentien risteys on suhteellisen ly-
hyen aikaa sitten Väyläviraston toteuttama, jos ja kun se 
haluaa risteyksen oikaista, on se tehtävissä samalla ker-
taa, kun tulee kevyenliikenteen uusi risteys Tarvaisten-
tielle. 
5) perustaltaan vuosisatojen kuluessa vahvistettu Häi-
jynmäentien kulku on sama kuin vuoden 1799 kartan tie 
Yläne-Rauma ja jatkuu samana yhdystienä aina Lappiin 
asti, joten ei ole mitään perustetta katkaista se juuri 
tässä.  

 
 

C. Luonnosvaiheessa jätetyt viranomaisten kommentit 

C1. Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Kulttuuriympäristö: 
Alueella on merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Osa 
kaavaluonnoksen alueesta on valtakunnallisesti merkit-
tävää rakennetun kulttuuriympäristön aluetta ”Hin-
nerjoen kirkonkylä”. Suuri osa alueesta kuuluu myös 
maakuntakaavan kh-merkinnällä osoitettuun alueeseen 
”Hinnerjoen kirkonkylä ja kulttuurimaisema”.  
 
Alueen aiempi rakennusinventointi on laadittu 1995, 
tiedot tulee tämän kaavoitustyön yhteydessä päivittää.  

Vastine: 
Kaava-alueen kulttuuriympäristöarvot ja nii-
den merkittävyys on tunnistettu ja tiedos-
tettu. Kaavan laatimisen yhteydessä on laa-
dittu uusi rakennusinventointi, jota vielä 
täydennetään ja viimeistellään ehdotusvai-
heeseen. 
 
 

Pääosin näyttää, että uudet rakennuspaikat voidaan so-
peuttaa maisemaan, mutta tästä ei ole selkeää selvi-
tystä. Maisemaselvitys olisi hyvä tehdä.  
 
Selostuksessa on esitetty ilmakuvassa uusien rakennus-
paikkojen sijainti, mutta siitä on vaikea hahmottaa, 
miltä rakennukset tulevat todellisuudessa näyttämään 
maisemassa. 

Maisema- ja maisemahistoriatarkastelut si-
sältyvät kulttuuriympäristö- ja maisemasel-
vitykseen, joka rakennetun kulttuuriympäris-
tön inventoinnin mittavuuden vuoksi jäi 
vielä puuttumaan kaavan luonnosvaiheen 
aineistosta. Selvitysraportti liitetään kaava-
aineistoon ehdotusvaiheessa. 
 
Kaavatyössä on kyse yleiskaavasta eli yleis-
piirteisen tason suunnitelmasta. Rakennuk-
sia ei suunnitella tarkemmin eikä siten ole 
mahdollista osoittaa myöskään, miltä ne tu-
lisivat näyttämään maisemassa. 
 
Kaavan merkintöjä ja määräyksiä tarkenne-
taan tarvittaessa selvitysten johtopäätösten 
ja suositusten perusteella. 
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Teollisuus ja pilaantuneet maat: 
Yleiskaavassa on osoitettu uusi teollisuusalue, joka on 
tarkoitus asemakaavoittaa. Kaava-aineistossa ei ole arvi-
ointia siitä, onko teollisuusalueella vaikutuksia esimer-
kiksi lähellä olevaan asutukseen. 
 
Kaava-alueella sijaitsee viisi maaperän tilan tietojärjes-
telmään (MATTI) merkittyä kohdetta, kaavaselostuk-
sessa todetun neljän kohteen lisäksi myös toiminnassa 
oleva polttoaineen jakelupiste/ huoltoaseman. ELY-kes-
kuksen tiedossa ei ole, että kohteissa olisi tehty maape-
rän tutkimus- tai puhdistustoimia. Mikäli toimivien tai 
selvitystarpeen kohteiden alueelle kohdistuu maankäy-
tön muutoksia, on maaperän mahdollinen pilaantunei-
suus selvitettävä ennen maanrakennustöihin ryhtymistä 
ja tarvittaessa maaperä puhdistettava. Maaperän mah-
dollinen pilaantuneisuus on hyvä huomioida kaavaselos-
tuksessa. 

Alueelle sijoittuvien toimintojen luonne tar-
kentuu asemakaavoituksen yhteydessä. Alu-
eelle ei sijoiteta kulttuuriympäristöarvoja tai 
asumisen turvallisuutta heikentäviä toimin-
toja.  
 
Lausunnossa viidenneksi kohteeksi mainittu 
”toiminnassa oleva polttoaineen jakelu-
piste” lienee SEOn jakeluasema K-market 
Kulmatorin vieressä. Se lukeutuu kuitenkin 
jo neljän selostuksessa mukana olleen koh-
teen joukkoon. MATTI-tiedot tarkistetaan 
vielä kaavan ehdotusvaiheeseen. 
 
Kaavan vaikutusarviointia tarkennetaan ja 
täydennetään mainituilta osin. 

Luonnonsuojelu: 
Suunnittelualue on pääosin maaseutumaista peltomai-
semaa ja pientaloasutusta. Luontoarvoja on lähinnä alu-
een perinnebiotoopeilla ja joen varrella. Tärkein vesistö-
kohde, jonka lähettyvillä on tavattu myös ruokailevaa 
lepakkolajia, vesisiippaa, on asianmukaisesti merkitty 
luo-merkinnällä kaavaan. Perinnebiotooppeja on selvi-
tyksessä havaittu useita, tosin monet hyvin pienialaisia 
ja/tai huonokuntoisia. Riikin alueella sijaitseva kohde on 
merkitty myös kaavakarttaan. Alueen keskelle on osoi-
tettu M-merkintä, mikä poikkeaa selvityksen rajauk-
sesta. Rajausta on hyvä korjata niin, että se vastaa selvi-
tyksen mukaista perinnebiotooppirajausta. 

 
Riikin M- alue muutetaan MA-alueeksi ja 
alueen rajausta tarkistetaan lausunnossa 
esitetysti. 
 

Liikenne: 
Kaavan tieverkko perustuu olemassa oleviin väyliin. Kaa-
vatyöhön liittyen on laadittu ansiokas ja havainnollinen 
liikenneselvitys. Useimpia selvityksen mukaisista toi-
menpiteistä ei pysty esittämään kaavakartalla, mutta 
joitakin kevyen liikenteen tilavarauksia olisi mahdollista 
esittää. 

 
Kevyen liikenteen huomioimisen keinoja tar-
kastellaan vielä kaavaehdotuksen laatimi-
sen yhteydessä.  

Kantatien 43 ja seututien 210 kt- ja st-merkintöjen li-
säksi tieverkolla on käytetty yt/kk- ja yt-merkintöjä. 
Kaikki nämä tiet tulisi varustaa yt/kk-merkinnällä. ELY-
keskuksen mielestä nämä tiet eivät täytä MRL 83§:n 
edellytyksiä säilyä asemakaavoissa maantienä.  

Tieverkon merkinnät tarkistetaan lausun-
nossa esitetyn mukaisesti.  
 
Maantiestatus tarkistetaan asemakaavoi-
tettavien alueiden osalta, kun asemakaa-
voja laaditaan. 

Lähelle maantietä rakennettaessa tulee lupahakemus-
ten käsittelyn yhteydessä varmistaa, etteivät liikenne-
melun sallitut enimmäisarvot ylity. Esimerkiksi kantatien 
läheisyyteen on osoitettu uusi pientalon rakennus-
paikka.  

Kaavan yleismääräyksiin lisätään meluasian 
huomioon ottava määräys. 
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C2. Satakunnan museo 

Satakunnan museo pitää kaavaluonnosta vielä hyvin 
alustavana. Rakennusinventointia tai maisemaselvitystä 
ei ole liitetty kaava-aineistoon. Maiseman arvoalueita 
tai maankäytöllisiä suosituksia ei ole esitetty.  

Vastine: 
Kaava-alueen kulttuuriympäristöarvot ja nii-
den merkittävyys on tunnistettu ja tiedos-
tettu. Kaavan laatimisen yhteydessä on laa-
dittu uusi rakennusinventointi, jota vielä 
täydennetään ja viimeistellään ehdotusvai-
heeseen. 
 
Maisema- ja maisemahistoriatarkastelut si-
sältyvät kulttuuriympäristö- ja maisemasel-
vitykseen, joka rakennetun kulttuuriympäris-
tön inventoinnin mittavuuden vuoksi jäi 
vielä puuttumaan kaavan luonnosvaiheen 
aineistosta. Selvitysraportti liitetään kaava-
aineistoon ehdotusvaiheessa. 

Johtuen selvitysten puuttumisesta ei myöskään suojel-
tavia kohteita ole osoitettu kaavassa. Kohdemerkinnät 
puuttuvat esim. RKY-kuvauksessa mainituilta yksittäis-
kohteilta. Ainoat kohdesuojelumerkinnät koskevat maa-
kunnallisesti merkittävää Hinnerjoen seurojentaloa sekä 
kirkkolain nojalla suojeltua Hinnerjoen kirkkoa. Kirkkoa 
koskevaan suojelumerkintään tulee ehdotusvaiheessa 
liittää määräys: ”Kohdetta koskevista toimenpiteistä tu-
lee pyytää Museoviraston lausunto”.  

Yleiskaavan ehdotuksessa esitetään suojel-
taviksi kaikki ennestään suojellut kohteet 
sekä kaavan ehdotusvaiheeseen valmistu-
neessa kulttuuriympäristön inventointira-
portissa arvoluokkiin A ja B eli suojeltaviksi 
arvotetut rakennukset ja rakennusryhmät. 
Kirkon merkintään lisätään lausunnossa esi-
tetty määräyslause.   

Seurantalon osoittamiseen omalla kohdemerkinnällään 
ei ole perusteita. Museo ei myöskään pidä käytettyä 
määräystä soveliaana, vaan ehdottaa käytettäväksi Eu-
ran keskustan osayleiskaavassakin käytettyä suojelu-
määräystä: ”Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. 
Rakennuksia ei saa purkaa (Mrl:n 41§ mom. 2). Koh-
detta tai sen kulttuurihistoriallisia arvoja omaavaa ym-
päristöä koskevien toimenpiteiden ja suunnittelun on ol-
tava kokonaisuuden säilymistä turvaavia. Rakennuksissa 
tai rakennelmissa suoritettavien muutos- ja korjaustöi-
den tulee olla sellaisia, että rakennuksen tai rakennel-
man rakennustaiteen, kulttuurihistorian, taajamakuvan 
ja/tai maisemakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. 
Kohteita koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä on 
pyydettävä Satakunnan museon lausunto.” 

Seurantalolle osoitetun merkinnän perus-
teena on ollut se, että kohde on maakunta-
kaavassa osoitettu maakunnallisesti merkit-
täväksi kulttuuriympäristökohteeksi. Kult-
tuuriympäristön inventoinnin kuitenkin tar-
kennettua muutoinkin alueen tietoja ja ar-
voluokituksia, muutetaan merkintä kaava-
ehdotukseen museon esityksen mukaisesti 
suojeltavan rakennuksen merkinnäksi. Myös 
suojelumerkinnän määräysteksti muutetaan 
kuulumaan lausunnossa esitetyn mukaisesti, 
joskin ”Satakunnan museon lausunto” kor-
vaten käytännössä samaa tarkoittavalla il-
maisulla ”museoviranomaisen lausunto”. 

Edellä mainittujen suojelumerkintöjen lisäksi Hinnerjoen 
osayleiskaavan luonnoskartalle on merkitty RKY-alueen 
rajaus sekä neljä merkittävää rakennetun ympäristön 
kokonaisuutta. Se, mihin näiden kokonaisuuksien ra-
jaukset perustuvat, ei käy ilmi sen paremmin kaava-
selostuksesta kuin muustakaan aineistosta. Alueiden ku-
vauksia ei kaavaselostuksesta löydy. Merkintään liittyvät 
määräykset sopisivat kaavan yleismääräyksiksi, mutta 
eivät korvaa kohdesuojelua. Merkinnän soveltaminen 
on hankalaa. Arvokkaassa ympäristössä tapahtuvien toi-
menpiteiden tulee perustua tietoon alueen sekä 

Kaavan merkintöjä on tarkennettu ehdotus-
vaiheeseen selvitysten johtopäätösten ja 
suositusten perusteella. Kokonaisuuksien ra-
jaukset perustuivat alustaviin inventointitie-
toihin, mutta niistä on ehdotusvaiheeseen 
luovuttu tarpeettomina ja suojelu esitetty 
kohde- ja rakennusryhmäkohtaisina merkin-
töinä. 
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yksittäisten kohteiden arvoista. Kiinteistöjen omistajilla 
pitää olla oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella tieto 
siitä, onko hänen kiinteistönsä suojeltu vai ei. Nyt tietoa 
ei ole käytettävissä.  

Rakennusinventointi tulee toteuttaa kohdetasolla ja 
kohteet arvottaa Satakunnassa sovelletun käytännön 
mukaisesti. Osayleiskaavan suojelumerkinnät ja mää-
räykset tulee laatia Euran keskustan osayleiskaavaa oh-
jeena pitäen ja viranomaisten kanssa neuvotellen. Suo-
jeltavat kohteet tulee merkitä osayleiskaavaan. Tämän 
ohella voidaan merkitä arvokkaita aluekokonaisuuksia ja 
ohjeistaa näiden ominaispiirteiden säilyttämiseen.  
 
Myös maisemaselvitystä tulee tarkentaa ja osoittaa 
maankäytön suositukset maisemasuunnittelun näkökul-
masta.  

Rakennusinventoinnin toteuttaminen kohde-
tasolla edellyttäisi asemakaavatason tark-
kuuteen vietävää selvitystä. Tämä olisi eh-
dottomasti suositeltavaa ja kohteen kulttuu-
riympäristöarvojen yksityiskohtaisemman 
tutkimisen ja dokumentoinnin vuoksi tar-
peellista, mutta yleiskaavatyön yhteydessä 
kaavatasolle ominaista tarkempaan inven-
tointiin ei ole ollut resursseja, vaan inven-
tointi joudutaan jättämään yleiskaavalle 
ominaiseen yleispiirteisempään tarkkuusta-
soon. Arvokkaiksi inventoinnissa todetuista 
kohteista annetaan kuitenkin kohdekohtai-
set kuvaukset ja arvoluokituksen perustelut. 
Arvoluokitus on tehty Satakunnassa sovelle-
tun käytännön mukaisena. Kaikki kohteet 
(myös muut kuin erikseen mainitut arvo-
luokkien A ja B kohteet) on dokumentoitu 
valokuvin. Kohdekohtaisia inventointitietoja 
on kuitenkin hyvä tarkentaa mahdollisten 
asemakaavojen laadinnan yhteydessä. 
 
Inventointiraportin suosituksia ja johtopää-
töksiä on tarkennettu kaavan ehdotusvai-
heeseen myös maisemasuunnittelun näkö-
kulmasta. 

Kaavatyön yhteydessä suunnittelualueella toteutettiin 
arkeologinen inventointi (Kulttuuriympäristöpalvelut 
Heiskanen & Luoto 2019). Hinnerjoen kirkonkylää ympä-
röiviltä pelloilta on tehty runsaasti esihistoriallisia esine-
löytöjä, mutta löytöpaikat ovat osoittautuneet ns. irto-
löytöpaikoiksi, eikä niiden ympäristöstä ole voitu todeta 
muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjään-
nöksiä. Suunnittelualueen ainoa muinaisjäännös on Hin-
nerjoen keskiaikaisen kylän paikka, historiallinen kylä-
tontti. Kohde on kuvattu hyvin kaavaselostuksessa ja 
merkitty kaavakartalle. Inventoinnin perusteella kylä-
tontin alue on kuitenkin muuttunut ja muinaisjäännös-
alue ulottuu nyt myös Löröntien lounaispuolella olevalle 
rakentamattomalle alueelle. Rajaus tulee muuttaa kaa-
vakartalle. Museo on lausunnossaan ehdottanut myös 
määräystekstin muutettavaksi kuulumaan: ”Muinais-
muistolailla (29571963) rauhoitettu kiinteä muinaisjään-
nös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, va-
hingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen 
kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydet-
tävä alueellisen vastuumuseon (Satakunnan museo) lau-
sunto.”  

Sm-aluerajaus ja määräysteksti tarkiste-
taan. 
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C3. Satakuntaliitto 

Osayleiskaavaluonnos on pääpiirteissään Satakunnan 
maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 2 tavoittei-
den mukainen. Aineistosta kuitenkin puuttuu vielä vii-
meistelty kulttuuriympäristöselvitys, jonka merkitys on 
suunnittelussa keskeinen.  
 
Kaavakartalle ei ole merkitty suojeltavia rakennuksia 
kohteina, vaan ainoastaan aluerajauksena. Kunnanhalli-
tuksen esityslistan mukaan kohdekohtaiset merkinnät 
esitetään kaavaehdotuksessa. Osayleiskaavassa ei ole 
merkitty myöskään Kreulanrannan asemakaavan muu-
toksessa suojeltuja rakennuksia, jotka on syytä huomi-
oida myös yleiskaavassa. Museoalue on osoitettu lähi-
palvelujen alueena (PL). Satakuntaliitto esittää, että 
merkintään lisätään vähintään /s, ”alue, jolla ympäristö 
säilytetään”. 

Vastine: 
Kaavan laatimisen yhteydessä on laadittu 
rakennusinventointi, jota vielä täydennettiin 
ja viimeisteltiin ehdotusvaiheeseen. 
 
Inventointi ja siihen liittyvä, kaavan ehdo-
tusvaiheeseen valmistunut arvoluokitus on 
tehty Satakunnassa sovelletun käytännön 
mukaisena. Kaikki kohteet (myös muut kuin 
erikseen mainitut arvoluokkien A ja B koh-
teet) on dokumentoitu valokuvin. Kaavan 
merkintöjä on tarkennettu ehdotusvaihee-
seen selvitysten johtopäätösten ja suositus-
ten perusteella. Kokonaisuuksien rajaukset 
perustuivat alustaviin inventointitietoihin, 
mutta niistä on ehdotusvaiheeseen luovuttu 
tarpeettomina ja suojelu esitetty kohde- ja 
rakennusryhmäkohtaisina merkintöinä. 
Merkintöjä on myös muutoin tarkennettu ja 
mm. /s -suojelumerkintä lisätty ehdotukseen 
liiton esityksen mukaisesti.  

Kaavaluonnoksessa on osoitettu arvokkaat kulttuuriym-
päristöt rajauksella, joka kattaa lähinnä rakennukset. Sa-
takuntaliitto huomauttaa, että myös rakennettujen alu-
eiden väliset pellot ovat maisemallisesti merkittäviä ja 
ne on syytä ottaa mukaan arvoalueiden rajaukseen. 
 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu ainoastaan yksi pieni 
peltolohko maisemallisesti merkittävän peltoalueen 
merkinnällä MA. Satakuntaliitto esittää, että vähintään 
RKY-rajauksen sisällä olevat pellot osoitetaan MA-mer-
kinnällä. Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksen val-
mistuttua arvokkaita peltoalueita voidaan osoittaa muu-
allekin. Myös RKY-rajauksen sisällä oleviin pientaloaluei-
siin ja maatilojen talouskeskusten alueisiin olisi hyvä li-
sätä /s-merkintä.  

Alueen pellot ovat tosiaan maisemallisesti 
merkittäviä, ja ne on pyritty kaavaratkai-
sussa ottamaan huomioon ja säilyttämään. 
Maisema- ja maisemahistoriatarkastelut si-
sältyvät kulttuuriympäristö- ja maisemasel-
vitykseen, joka rakennetun kulttuuriympä-
ristön inventoinnin mittavuuden vuoksi jäi 
vielä puuttumaan kaavan luonnosvaiheen 
aineistosta. Selvitysraportti liitetään kaava-
aineistoon ehdotusvaiheessa. 
 
Kaavan merkintöjä ja määräyksiä tarkenne-
taan tarpeen mukaan selvitysten johtopää-
tösten ja suositusten perusteella sekä tar-
kistaen lausunnon mukaisesti.  
 
RKY-rajauksen sisällä olevat pellot osoite-
taan MA-merkinnällä ja pientaloalueet sekä 
maatilat /s-merkinnällä.  
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Kaavaselostuksen mukaan rakennuspaikkojen sijoittami-
nen perustuu selvitysten, maanomistajien kuulemisen, 
kunnan tavoitteiden ja asiantuntijatyönä tehtyjen tar-
kastelujen kokonaistarkasteluun. Alueelle ei ole osoi-
tettu kokonaan uusia asuinalueita, vaan uudet rakennus-
paikat on osoitettu täydentämään vanhaa rakennetta. 
Satakuntaliitto pitää lähtökohtia hyvänä, mutta huo-
mauttaa, että joitakin uusia rakennuspaikkoja on osoi-
tettu arvokkaan kulttuuriympäristön kannalta kriittisiin 
paikkoihin. Häijynmäentien varrelle sijoittuva mäkitupa-
asutus on maiseman kannalta erityisen herkkä alue ja 
uudisrakentamista alueelle tulisi välttää.  

Häijynmäentien ja Tarvaistentien välisen ra-
kentamattoman alueen on osin umpeen 
kasvaneena ja kirkonkylän ydinalueen ulko-
puolisena alueena katsottu soveltuvan täy-
dennysrakentamiseen. Uudisrakentaminen 
on kuitenkin sovitettava mäkitupa-asutuk-
sen mittakaavaan ja rakennustapaan sekä 
muihin alueen kulttuuriympäristöarvoihin.  

Osayleiskaavaluonnoksessa on vain yksi seudullisesti 
merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde. Satakuntaliitto 
esittää sitä koskevan määräyksen tekstiin muutoksia. Sa-
takuntaliitto ottaa tarkemmin kantaa täydennysrakenta-
miseen ja suojelumerkintöjen riittävyyteen, kun kulttuu-
riympäristöselvitys on valmistunut.  

Kaavan suojelumerkintöjä on muutettu eh-
dotusvaiheeseen valmistuneessa rakenne-
tun kulttuuriympäristön inventoinnissa esi-
tettyjen johtopäätösten ja suositusten mu-
kaisesti. 

Laadittu luontoselvitys on varsin yleispiirteinen. Alueelta 
ei ole tehty linnusto-, lepakko-, viitasammakko- tai liito-
oravaselvitystä. Myös viherverkkoa koskeva tarkastelu 
puuttuu. Luontoselvityksessä merkityistä arvoalueista ai-
noastaan kaksi on osoitettu osayleiskaavaluonnoksessa. 
Selvitystä tulee täydentää esitettyjen lajien osalta. Li-
säksi alueen viher- ja virkistysverkosta tulee tehdä oma 
tarkastelu, jossa on otettu huomioon täydennetyn luon-
toselvityksen tulokset Satakunnan vaihemaakuntakaa-
van 2 taajamatoimintojen aluetta A koskevan suunnitte-
lumääräyksen mukaisesti. 

Luontoselvitystä täydennetään. 
 

Osayleiskaavakartalla ei ole esitetty maakuntakaavassa 
osoitettua melontareittiä. 

Melontareitti lisätään. On kuitenkin todet-
tava, että melontareittinä toimiva jokiuoma 
on kuivana aikana hyvin kapea ja sen käy-
tettävyys siten heikko. 

Lisäksi kaava-alueen itäreunalla on maakuntakaavassa 
osoitettu arvokas kallioalue (ge2), joka on syytä merkitä 
osayleiskaavaan. 

Kallioalueen merkintä lisätään. (Se osuu 
vain hyvin pieneltä osin kaava-alueelle, 
mutta saadaan kuitenkin näkymään kaava-
kartan reunassa.) 

Satakuntaliitto ehdottaa työneuvottelun järjestämistä 
kulttuuriympäristöselvityksen valmistuttua ennen 
ehdotusvaiheen nähtäville asettamista.  

Työneuvottelu järjestetään pyydetysti tai 
viimeistään kaavaehdotuksen nähtävil-
läolon yhteydessä. 
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C4. Vakka-Suomen Voima Oy 

Hinnerjoen kaava-alueella on tehty sähköverkon kaape-
lointia ja asennettu puistomuuntamoita vuosien 2018-
2020 aikana. Näiden osalta kaavaluonnoksessa ei ollut 
mainintaa tai energiahuollolle määritettyjä varauksia. 
Alueella ei ole merkittäviä uusia kaapelointisuunnitel-
mia.  

Vastine: 
Merkintään tiedoksi. Mainittuja asioita ei 
merkitä yleiskaavaan, mutta ne huomioi-
daan mahdollisen myöhemmän asemakaa-
voituksen yhteydessä. 

C5. DNA Oyj 

DNA:lla ei ole huomauttamista osayleiskaavan luonnos-
vaiheen sisältöön. Yleisen tien ja katuverkon varsilla on 
DNA:n omistamia telekaapeleita, joiden sijainti tulisi 
huomioida osayleiskaavan luonnosvaiheessa. Kaapelit ja 
suojaputket on asennettu pääosin katu- ja tiealueille. Jos 
kaapelien sijaintia ei voida säilyttää, tulee niille osoittaa 
uusi korvaava sijainti. Tarvittaessa toimitamme reittitie-
dot kaapeleista.   

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan. 
 

C6. Perusturvalautakunta 

Lautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluon-
noksesta. 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan. 

C7. Tekninen lautakunta 

Tekninen lautakunta antoi lausuntonaan, mitä vesihuol-
tolaitoksen käyttöpäällikkö ja yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö ovat todenneet:   

Vesihuoltolaitos:  
Kaava-alue ei kokonaisuudessaan kuulu vesihuollon toi-
minta-alueisiin. Hinnerjoen itäpuolella ei ole kaava-alu-
eella kunnallista viemäröintiä. Nykyisten vesi- ja jätevesi-
verkostojen kapasiteetit mahdollistavat laajentumiset 
tarvittaessa. Olemassa olevat vesihuollon verkostot on 
huomioitava kaavassa, niin kuin kaavaselostuksessa on 
tehtykin. Vesihuoltolaitoksella ei ole muuta huomautet-
tavaa.  

Yhdyskuntatekniset palvelut:  
Osayleiskaavan alueelle on esitetty liikenneselvityksessä 
monia liikenneturvallisuutta lisääviä ja parantavia toi-
menpiteitä katuverkolle ja myös ELY:n teihin liittyen. 
Näitä toimenpiteitä on mahdollista toteuttaa kaavoituk-
sen edetessä ja kunnan määrärahojen puitteissa sekä 
ELY-keskuksen luvalla. Yhdyskuntateknisillä palveluilla ei 
ole muuta huomautettavaa.  

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan. 
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D. Luonnosvaiheessa jätetyt osallisten mielipiteet 

D1. Yksityishenkilöt 1, 2 ja 3 

Maatalouskäytössä oleva tila tulisi osoittaa kaavassa 
maatilaksi, nyt osoitettu pientaloalueeksi. Samoin kah-
delle muulle tilalle on osoitettu pientaloaluetta alueille, 
jotka ovat viljeltyä peltoa. 

Vastine: 
Asiasta on keskusteltu yleisötilaisuudessa ja 
pyydetyt korjaukset tehty kaavakarttaan. 

D2. Yksityishenkilö 4 

Ei rakennuspaikkaa omistamalleni kiinteistölle. Vastine: 
Poistetaan rakennuspaikka kiinteistön omis-
tajan esityksen mukaisesti. 

D3. Yksityishenkilö 5 

Kartan rky-merkintä on epäselvä kiinteistön Häijymäen-
tie 15 kohdalla. Häijymäentien liittymä Tarvaistentielle 
pitää säilyttää – kartalla ei ole piirretty tietä Tarvaisten 
saakka. Viemäröintiä odotetaan alueelle. 
  

Vastine: 
Kulttuuriympäristömerkintöjä tarkennetaan 
vielä lopulliseen kaavaan, mikäli inventoin-
nin tarkentuessa tarvetta ilmenee. Häijymä-
entie jatketaan Tarvaistentielle saakka. Vie-
märöintitoive merkitään tiedoksi.  

D4. Yksityishenkilö 6 

Yleiskaavaluonnoksessa osalle tilasta on osoitettu kh-
merkintä. Ymmärrämme päärakennuksen ja pihapiirin 
aittarakennuksen, mutta emme huonokuntoisen navet-
tarakennuksen kuulumista ”merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön”. Toivomme, että kh-alueen ra-
jaus arvioidaan uudelleen. 
 
Kaavaluonnoksessa on merkitty rakennuspaikka tilan 
päärakennuksen kohdalle. Esitetty kartalla toive myös 
toisesta rakennuspaikasta.  

Vastine: 
Kulttuuriympäristömerkintöjä tarkennetaan 
vielä lopulliseen kaavaan, mikäli inventoin-
nin tarkentuessa tarvetta ilmenee.  
 
Toinen rakennuspaikka lisätään. 

D5. Elorannan yksityistiekunta 

Elorannan yksityistiekunta hallinnoin osayleiskaava-alu-
eella useita teitä. Ehdotetun alueen rajojen sisäpuolelle 
ovat jäämässä tiekunnan teistä Löröntie, Ilomäentie 
sekä huomattava osa Häijynmäentiestä. Ehdotamme, 
että kunta ottaa hoitoonsa osayleiskaava-alueen rajojen 
sisäpuolelle jäävät yksityistieosuudet.  
 
Tiekunta ei kannata Häijymäentien katkaisua.  

Vastine: 
Kaavaratkaisu ei ota kantaa teiden hallin-
nointiin, vaan kunta tekee päätökset yksi-
tyisteistä erikseen.  
 
Teiden katkaisua ei toteuteta liikenneselvi-
tyksessä esitetysti. Häijymäentie jatketaan 
kaavakartalla Tarvaistentielle asti.  

 
 


