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Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

AK 0914 

9. (Kartanomäen) kaupunginosa 

Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 22 

    
Kaava-alueen sijainti                        Ilmakuva kaava-alueesta. 

 
Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on?  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä 
mm. seuraavasti: ”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vai-
kutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus 
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.” 
Tarkoituksena on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.  
 

Aloite  
Asemakaavamuutos tehdään suunnittelualueen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavamuutos on kuulu-
tettu vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoituskat-
sauksen 8.1.2018 § 3. 
 

Suunnittelualue  
Noin 1,2 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan luoteispuolella. Alue rajau-
tuu etelässä Juvantiehen, idässä Arvidinkatuun sekä pohjoisessa ja lännessä entiseen nahkatehtaan kiin-
teistöön. Alueella on nahkatehtaan vanha lämpölaitos sekä varastomakasiini. Vesikosken historiallinen teh-
dasalue rantamaisemineen on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY). 
 

Asemakaavan tavoitteet  
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistä kaupungin keskustan yhdyskuntarakennetta hyödyntämällä 
vajaakäytöllä olevia alueita. Alueen tehokkaammalla hyödyntämisellä tavoitellaan myös nykyistä viihtyisäm-
pää ja korkeatasoisempaa kaupunkikuvaa. Tavoitteena on säilyttää merkittävän tehdasmiljöön arvot otta-
malla se paremmin osaksi ehyttä kaupunkirakennetta. Tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asuinrakenta-
minen ja näin lisätä keskustan monipuolista asuntotarjontaa palvelujen välittömässä läheisyydessä. Uudisra-
kentamisen tulee olla korkeatasoista ja alueen ympäristöön sopivaa. Asemakaavalla tutkitaan myös alueen 
suojelutarpeet.  
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET
 
Maakuntakaava  

 
Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen sijainti on osoi-
tettu sinisellä ympyrällä. 
 
 
 

 
Ote vaihemaakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräi-
nen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, 
Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaa-
vat. Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu 
taajamatoimintojen (A) alueelle. Vesikosken histo-
riallinen tehdasalue (RKY) on rajattu kaavakart-
taan mustalla viivalla (sra 5301). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voimassa on myös maakuntavaltuuston 11.6.2018 
hyväksymä Varsinais-Suomen taajamien maan-
käytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakun-
takaava, jossa on käsitelty keskusten ja taajamien 
maankäyttöä, vähittäiskaupan suuryksiköiden mi-
toitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisesti sekä liikenneverkon kehittä-
mistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön pe-
rusteella. Vaihemaakuntakaavassa suunnittelu-
alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Li-
säksi alue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdealu-
eeseen: Kansainvälisesti, valtakunnallisesti, maa-
kunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, ensisijai-
sesti kehitettävä maakunnallista vetovoimaisuutta 
vahvistava alue. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: Alueen vetovoimai-
suutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupun-
kisuunnittelulla. Alue, jolla yhdyskuntarakennetta 
tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä. Ra-
kenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua 
kehittävää ja ominaispiirteet huomioivaa. Alueen 
kehittämisen tulee tukea kävely-, pyöräily- ja jouk-
koliikennereittien parantamista sekä edistää palve-
luiden saavutettavuutta ja turvaamista. Kehitettä-
vät pyöräilyn seudulliset laatuväylät on esitetty oh-
jeellisina erillisellä liitekartalla. Asemapaikkojen yh-
teydessä alueen maankäyttö suunnitellaan ja mi-
toitetaan paikallisjunaliikenteen toimintaedellytyk-
siä suosivaksi ja matkaketjuja tukevaksi. Alueen 
kehittämisessä tulee turvata luonto-, kulttuuriympä-
ristö- ja maisema-arvot sekä yhtenäisten virkistys-
alueiden ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus.  
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Yleiskaava  

 
Ote Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavasta. Kaava-alueen likimäärinen sijainti on osoitettu sinisellä viivalla. 

 
Loimaan kaupunginvaltuuston 20.4.2015 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa keskeisten alueiden 
osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolla ympäristö säilyte-
tään (AP/s). Juvantiehen rajautuvien kortteleiden reunaan on osoitettu meluntorjuntatarve-merkintä. 
RKY- alue on rajattu kaavakarttaan kh-1 aluerajauksella.  

 
  



  4(7) 

Asemakaava  

 
 Ote asemakaavayhdistelmästä. Kaava-alue on rajattu punaisella viivalla. 
 
Kaava-alueella on voimassa 1.9.1982 vahvistunut asemakaava. 
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT). Kerroslu-
vuksi on osoitettu III ja tehokkuusluvuksi e=0,80. Suunnittelualueen pohjoiskulmassa on maanalainen hule-
vesiputki. 

 
 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 

Vesikosken historiallinen tehdasalue 

 
RKY-alue on rajattu karttaa mustalla viivalla ja kaava-alue punaisella. 
 
Loimijoen Vesikoskella on viimeistään 1600-luvulta alkava myllytraditio ja monipuolinen teollinen mennei-
syys. Maatalousvaltaisen Loimaan seudun varhaisen teollisuuden ydin on ollut Vesikoskella ja viereisellä Hir-
vikoskella. Koskissa on ollut myllyjen ohella 1800-luvun lopulta konepajatoimintaa ja Vesikoskella myös puu-
hiomo sekä vuodesta 1919 nahkatehdas. 
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Selvitykset ja suunnitelmat  
Suunnittelualuetta koskevia aiempia selvityksiä ja suunnitelmia ovat mm. 
 

• Alueelle on tehty monimuotoisen asumisen pilottisuunnitelma valtakunnallisen Monikko –hankkeen 
yhteydessä vuonna 2013 (Tampereen teknillinen yliopisto) jossa on tutkittu yleisiä kaupunkikuval-
lisia konsepteja sekä erilaisia palvelu- ja asumistavoitteita sekä näiden yhdistämistä. 

• Maaperän ja pintaveden haitta-ainetutkimus 2016 (Ramboll Finland Oy) 

• Maankäytön viitesuunnitelma 2015 (Ramboll Finland Oy) 

• Nahkatehtaan alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2015 (Ramboll Finland Oy) 

• Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaan liittyvät perus- ja erillisselvitykset.  

 
Suunnittelualueen läheisyyteen tehtyjä aiempia selvityksiä ja suunnitelmia ovat mm. 
 

• Luontoarvojen perusselvitys 2012 (Suomen Luontotieto Oy) 

• Hulevesisuunnitelma 2017 (Ramboll Finland Oy). 
 

ASEMAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
Vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) ja –asetukseen (MRA). MRL 9 §:n ja 

MRA 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia:  

 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,  

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,  

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,  

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,  

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.  

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 

Kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittäviksi muodostuvat vaikutukset on merkitty luetteloon 

lihavoituina. 

 

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Osalliset  

Osallisia ovat mm.  

• Suunnittelu- ja lähivaikutusalueen maanomistajat, asukkaat ja alueella työskentelevät  

• Yhteisöt ja alueella toimivat yritykset 

• Varsinais-Suomen ELY –keskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen maakuntamuseo 

• Kaupungin eri toimialat; elinympäristövaliokunta 

• Loimaan Kaukolämpö, Loimaan Vesi, Sallila Sähkönsiirto, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Te-

lia, Lounea 

• Muut ilmoituksensa mukaan  

 
Aloitus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kevät 2019) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetetään tiedoksi suunnittelualueella sijaitseville kiinteistöille 

sekä edellä mainituille viranomaisille. Osallisilla ja viranomaisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta pa-

lautetta, joka toimitetaan yhteystiedoissa mainittuihin Loimaan kaupungin toimipisteisiin. Aloitusvaiheessa 

järjestetään viranomaisneuvottelu. 

 

Valmisteluvaihe, asemakaavaluonnos (kesä 2019) 

Valmisteluvaiheessa järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri osapuolten kesken. Valmisteluvaiheen asiakir-

jat (luonnos) asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi mielipiteiden saamista varten. Nähtävilläolosta julkaistaan 

sanomalehtikuulutus Loimaan Lehdessä ja siitä tiedotetaan Internet-sivuilla. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 
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kaupungin Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro) ja kaupungin internet-

sivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus. Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot ja osallisilla 

on mahdollisuus jättää kirjallisia mielipiteitä, jotka toimitetaan yhteystiedoissa mainittuihin Loimaan kaupun-

gin toimipisteisiin. 

 

Ehdotusvaihe, asemakaavaehdotus (syksy 2019) 

Luonnoksesta saadun palautteen ja valmisteluaineiston sekä vaikutusten arviointien pohjalta laaditaan kaa-

vaehdotus. Kaavaselostuksesta selviää kuinka saatu palaute on vaikuttanut suunnitemaan. Kaavaluonnok-

sen nähtävilläolon jälkeen järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta 

julkaistaan sanomalehtikuulutus Loimaan Lehdessä ja siitä tiedotetaan Internet-sivuilla. Kaava-asiakirjat ovat 

nähtävillä kaupungin Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro) ja kaupun-

gin internet-sivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot 

ja osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallisia muistutuksia, jotka toimitetaan yhteystiedoissa mainittuihin Loi-

maan kaupungin toimipisteisiin. 

Kaavaehdotuksesta saatu palaute käsitellään lain säätämässä järjestyksessä. Kaavaselostuksessa tai siihen 

liittyvässä vastineluettelossa sekä asian päätöksessä kerrotaan, kuinka saatu palaute on otettu huomioon 

suunnittelussa.  

Hyväksymisvaihe (loppuvuosi 2019) 

Kaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Kaava tulee voimaan kuulutuksella. 

 

  

http://www.loimaa.fi/kaavoitus
http://www.loimaa.fi/kaavoitus
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Kaavan käsittelyvaiheet kaaviona ja asiasta päättäminen:  

Kaavio asemakaavan käsittelyvaiheista, josta selviää miten kaavan käsittelyyn pääsee vaikuttamaan. 

 

 

 
 
Loimaan kaupunki  

Kaavoitus 

etunimi.sukunimi@loimaa.fi  

puh. 02 761 4243 

 

Aineiston esittely: 

Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipiste Loimijoentie 74, Alastaro 

 

Palautteen vastaanotto: 

Tekniikka ja ympäristö -toimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro 
Keskushallinto, Kauppalankatu 3, PL 9, 32201 Loimaa 
kirjaamo@loimaa.fi  
 

 

Ramboll Finland Oy 
Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA Kalle Rautavuori 
kalle.rautavuori@ramboll.fi 
Pakkahuoneenaukio 2, PL 718, 33101 Tampere 
Linnankatu 3aB, 20100 Turku  
 

Kh = kaupunginhallitus 

Kv = Kaupunginvaltuusto 

Kaavatmk = Kaavatoimikunta 

Tho = Turun hallinto-oikeus 

Kho = korkein hallinto-oikeus 

oas = osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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