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Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Niinijoen kyläalueen osayleiskaava 

 

   
Kaava-alueen sijainti ja rajaus peruskartalla.  Kaava-alueen sijainti ja rajaus ilmakuvassa. 

 
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  
Yleiskaava tehdään Niinijoen kyläyhdistyksen aloitteesta. Yleiskaava on kuulutettu vireille vuoden 2018 kaa-
voituskatsauksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoituskatsauksen 8.1.2018 § 3. 
 

Suunnittelualue  
Noin 9 km2 suuruinen suunnittelualue sijaitsee Niinijoen kylän keskustassa. Suunnittelualue rajautuu noin 1,5 
km säteelle Niinijoen kyläkoulusta, rajaus tarkentuu työn edetessä. Kaava-alueelta on Loimaan keskustaan 
matkaa noin 10 km. 
 

Asemakaavan tavoitteet  
Kaavan tavoitteena on löytää päiväkodin ja kyläkoulun läheisyydestä mahdollisia asuinpientalojen rakennus-
paikkoja. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. Yleiskaava mahdollistaa rakentamisen kylän rakenteen kannalta edullisille paikoille ja parantaa 
näin kylän elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Tavoitteena on myös monipuolistaa Loimaan kaupungin raken-
nuspaikkavaihtoehtoja. 
  



  2(7) 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET
 
Maakuntakaava  

 
Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
 

 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja 
Vakka-Suomen maakuntakaavat. 
 

 
Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle (M) alueelle. 
”Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää 
myös jokamiehenoikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueita voidaan käyttää harkitusti myös haja-
asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen.  
 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa osoittaa pääasiallista käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta, sekä maisema- ja ympäristönäkö-
kohdat huomioon ottaen mm. uutta pysyvää asumista ja, erityislainsäädännön ohjaamana, myös muita toi-
mintoja.” 
 

 
Niinijoen kylä on osoitettu karttaan kylä –kohdemerkinnällä. 
”Seudullisesti merkittävät kyläalueet, joilla on asutuksen lisäksi kunnallisia ja yksityisiä peruspalveluita. 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
- Maankäytön- ja toimintojen suunnittelulla tulee turvata peruspalveluiden säilyminen. 
- Uudet asuinalueet ja kylien täydennysrakentaminen tulee suunnitella olevaan rakenteeseen tukeutuen.” 

 

 
Kylän läpi, itä-länsisuunnassa, kulkeva Oripääntie (seututie 210) on maakuntakaavassa osoitettu seututie / 
pääkatu merkinnällä. 
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Kylän läpi, etelä-pohjoissuunnassa, kulkeva Niinijoentie (yhdystie 2102) on maakuntakaavassa osoitettu yh-
dystie tai –katu merkinnällä. 
 

 
Niinijoentielle ja Oripääntien länsiosaan on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. 
”SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa tulee osoittaa reitin lopullinen sijainti.” 
 

 
Suunnittelualueen Oripääntien etelän puoleiselle alueelle on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman kan-
nalta tärkeä alue. 
”Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet. 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Maisema-arvojen tulee olla lähtökohtana alueelle laadittaville suunnitelmille ja toimenpiteille. 
Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä ja ottaa huomioon 
maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien ja hankkeiden (kor-
keiden rakennelmien) yhteydessä maisemavaikutukset tulee erikseen arvioida. 
Rakentamisen manneralueella tulee kohdistua aukeamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeu-
tuen ja edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 
Rakentamisen rannikolla ja saaristossa tulee olla alueen kulttuuriperintöön tukeutuvaa.”  
 
Niinijoen kylän kohdalla kyse on seudullisesti arvokkaasta alueesta. 
 

 
Kylää halkova Niinijoki on maakuntakaavassa osoitettu veneväylä / kanoottireitti merkinnällä. 
 

 
Maakuntakaavassa on suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen osoitettu kolme kohdetta ”merkittävä raken-
netun ympäristön kokonaisuus /-ryhmä /-alue” -merkinnällä. 
”Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät vaalittavat rakennetut ympäristöt. Tunnus 
viittaa luetteloon inventoiduista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista (sr), ryhmistä (srr) ja alueista (sra). 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä.” 
 
sr 5346 Niinijoki 

 Kansakoulu Niinijoen rannassa 1896, laajennus 1927. Hirsirunko, satulakatto. Kouluna v.1977 
asti. 1979-1997 Taiteilija, professori Alpo Jaakolan ateljeekotina. Rakennuksessa ja ympäris-
tössä Jaakolan veistos- ja maalauskoristelua. Tontti lohkottu 1902.  
Arvotus: Seudullinen 

 
srr 5320 Vilvaisten kylätontti lähiympäristöineen  

 Kylätontti joen rannassa peltoaukealla. Kantataloista vanhalla paikallaan Knuutila sekä Kylä-
Pietilän osatalo. Kylätontin lounaispuolella osatalot Ali-Markkula ja Yli-Markkula, halottu 1771. 
Rakennuskantaa 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alusta. Knuutilan päärakennus 1906, säilyttä-
nyt 1900-luvun alun ilmeensä. Ali-Markkulan päärakennus n. 1882, Yli-Markkulan 1888 (ulko-
asu 1925). Kylä-Pietilän päärakennus 1850-luvulta, julkisivut korj. 2000-l alussa. 
Arvotus: Seudullinen 
 

srr 5321 Vanha kylätontti lähiympäristöineen 
Vanhalla kylätontilla neljästä kantatalosta jäljellä Kalkki ja Knuutila. Kalkin päärakennus 1830-
l, korj. 1950-1980-l, II MS jälkeen rakennettuja ulkorakennuksia. Knuutilan päärakennus 1860-
l, nykyasu 1930-l, navetta 1904, ulkorakennuksia 1920-l. 
Arvotus: Seudullinen 
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Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen osoitettu yksi kohde ”kylätontti tai muu historiallisen ajan mahdolli-
nen kiinteä muinaisjäännös” -merkinnällä 
 

smh 5304 Pahikaisten vanha kylätontti 
 Osittain autioitunut kylätontti. Pahikaisten vanha kylätontti Niinijoen rannalla. 1768 kolme ta-
loa; Norri, Sipilä ja Iitta. Norri ja Iitta siirretty 1800-l. Paikalla edelleen Sipilän talouskeskus, 
päärak 1941. Norrin tontti peltoa, mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 
Arvotus: Historiallinen 

 
Loma-asutuksen mitoitus osa-alueittain 
Mitoitusluokka 6, 0-3 lay/km 
Luokkaan kuuluvat kaikki Varsinais-Suomen alueen jokien ja pienten järvien sekä lampien rannat. Jokivarren 
pituuteen lasketaan mukaan joen molemmat rannat. Mitoituksen vaihteluväliä tulee soveltaa joen rannan laa-
dun perusteella siten, että peitteettömillä tai sortumavaaran vuoksi rakennuskelvottomilla rannoilla sovelle-
taan tehokkuutta nolla. Peitteellisyyden lisääntyessä sekä joen leveyden ja muiden rakentamiskelpoisuuseh-
tojen ollessa olemassa sovelletaan nollaa korkeampia tehokkuuksia. Pienten järvien ja lampien mitoitusyk-
sikkönä tulee käyttää vesipinta-alaan suhteutettua rakennuspaikkojen määrää, esim. yksi rakennuspaikka 
jokaista 3,5 vesihehtaaria kohden. Alle hehtaarin kokoisia lampia ei tule laskea mukaan mitoitukseen. 
 
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: Kullekin osa-alueelle voidaan osoittaa vyöhyketunnuksen yhteydessä osoitettu 
määrä rakennuspaikkoja rantakilometriä kohden. Rakentamattomaksi jäävän rannan määrä ei saa alittaa 
aluetunnuksen yhteydessä osoitettua prosenttiosuutta kokonaisrantaviivasta. Lopullinen rakennuspaikkojen 
lukumäärä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja rakennettavuuteen liittyvien omi-
naisuuksien perusteella. 
 

 
Osayleiskaava  
 

 

Suunnittelualueen koillisosassa on voimassa Loi-
maan keskeisten alueiden osayleiskaavaa, jonka 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.4.2015. Li-
säksi osalle suunnittelualueesta on laadittu 
28.2.1983 Loimaan kunnanvaltuuston hyväksymä 
oikeusvaikutukseton osayleiskaava.  
 
Keskeisten alueiden osayleiskaavassa suunnitte-
lualueen metsäalueet on osoitettu maa- ja metsä-
talousvaltaisiksi alueiksi (M-1) ja peltoalueet maa-
talousalueeksi (MT). Osalle peltoaukeista on li-
säksi osoitettu seudullisesti merkittäviksi mai-
sema-alueiksi. Lisäksi Loimaan Seudun Reservi-
läisten ampumarata on merkitty karttaan ampu-
marata-alueena (EA). 

Ote Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavasta (kv 20.4.2015). 
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Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta (kv 28.2.1983). 

 
Asemakaava  
Suunnittelualueelle ei ole laadittu asemakaavoja. Niinirinteen asuinalueelle on laadittu 28.2.1983 Loimaan 
kunnanvaltuuston hyväksymä palstoitussuunnitelma. 
  

Selvitykset ja suunnitelmat  
Suunnittelualuetta koskevia aiempia selvityksiä ovat Turun maakuntamuseon rakennuskannan inventointi 
vuodelta 1993 ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla ja ympäristöministeriön MAPIO-työryhmän 
(Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä) ohjaamana laadittu arvokkaiden mai-
sema-alueiden inventointi. Lisäksi kylän historiasta on kirjoitettu Niinijoki ajan virrassa -teos (toim. Niinijoen 
Kyläyhdistys ry, 2004).  
 
Kaavatyön aikana laadittavat selvitykset: 

- Luontoselvitys 
- Meluselvitys 
- Emätilaselvitys 
- Kulttuuriympäristöselvitys 
- Arkeologinen inventointi 
- Selvitys Niinijoen vesistön virtaamasta ja tulvavaarasta 
- Maisema-analyysi 

 
 

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. 
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Osalliset  

Osallisia ovat mm.  

- Suunnittelu- ja lähivaikutusalueen maanomistajat, asukkaat ja alueella työskentelevät  

- Yhteisöt ja alueella toimivat yritykset; Niinijoen Seudun Kyläyhdistys ry 

- Varsinais-Suomen ELY –keskus, Museovirasto, Varsinais-Suomen liitto 

- Kaupungin eri toimialat; elinympäristövaliokunta, sivistysvaliokunta 

- Loimaan Vesi liikelaitos, Sallila energia Oy, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Sonera, Lounea, 

Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 

- Muut ilmoituksensa mukaan  

 
Aloitus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kevät 2018) 

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. Osallisille järjeste-

tään aloitusvaiheessa yleisötilaisuus, jossa kerrotaan kaavatyön tavoitteista.  

Yleisötilaisuus pidettiin 29.5.2018 ja viranomaisneuvottelu 19.11.2018. 

 

Valmisteluvaihe, yleiskaavaluonnos (kevät 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 

osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro ja kaupungin internet-sivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus.  Kaavaluonnok-

sesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallisia mielipiteitä, 

jotka toimitetaan yhteystiedoissa mainittuihin Loimaan kaupungin toimipisteisiin. Kaavan valmisteluvaiheessa 

järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään kaavan valmisteluaineistoa ja luonnosvaiheen kaava-asiakirjoja. 

 

Yleiskaavaehdotus (kesä-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 osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro ja kaupungin internet-sivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus. Kaa-

vaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallisia 

muistutuksia, jotka toimitetaan yhteystiedoissa mainittuihin Loimaan 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 (syksy-talvi 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  

Tekniset ja ympäristöpalvelut, Loimijoentie 74, Alastaro 

 

Palautteen vastaanotto 

Tekniset ja ympäristöpalvelut, Loimijoentie 74 (Alastaro) tai Keskushallinto Kauppalankatu 3 tai 

kirjaamo@loimaa.fi. 

 

Kaavan laatija 

Ramboll Finland Oy 

Projektipäällikkö 

Petteri Laamanen 

 

 

 

Kh = kaupunginhallitus 

Kv = Kaupunginvaltuusto 

Kaavatmk = Kaavatoimikunta 

Tho = Turun hallinto-oikeus 

Kho = korkein hallinto-oikeus 

oas = osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

 

 

 

mailto:kirjaamo@loimaa.fi

