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EURAN KUNNAN NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KORTTELI 657) 

Satakuntaliitto kiittää Euran kuntaa lausuntopyynnöstä ja  toteaa, että  Euran kunnan 
Neitsytmäen  korttelia  657  ja  lähivirkistysaluetta  koskevan  asemakaavamuutoksen 
suunnittelualueella  on  voimassa  kunnanvaltuuston  23.5.2016  hyväksymä  ja  Turun 
hallinto-oikeuden  päätöksellä  18.10.2017  kokonaisuudessaan  voimaan  tullut  Euran 
keskustan osayleiskaava.

Maankäyttö-  ja  rakennuslain  32  §:n  mukaan  maakuntakaava  ei  ole  voimassa 
oikeusvaikutteisen  yleiskaavan  alueella  muutoin  kuin  1  momentissa  tarkoitetun 
kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42§:n 
mukaan  yleiskaava  on  ohjeena  laadittaessa  ja  muutettaessa  asemakaavaa  sekä 
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 

Satakuntaliitolla  ei  ole  tarvetta  antaa  Satakunnan  maakuntakaavan,  Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan  1  eikä  Satakunnan  vaihemaakuntakaavan  2  nojalla  lausuntoa 
asemakaavamuutoksesta.  Mikäli  asemakaavamuutoksen  ratkaisu  jatkossa  säilyy 
luonnosvaiheen kaltaisena, Satakuntaliitolla ei ole tarvetta myöskään ehdotusvaiheen 
lausuntoon eikä viranomaisneuvotteluun.

Satakuntaliitto  haluaa  tuoda  Euran  kunnan  tiedoksi  seuraavat  Satakuntaliiton 
julkaisemat selvitykset: 

- Satakunnan viherrakenneselvitys: Selvitykset | Satakunta.fi

- Satakunnan  aluerakenteen  asumisen  ja  työssäkäynnin  taustaraportti: 
Raportti_vaesto_tyopaikat_tyomatkat.pdf (satakunta.fi)

Satakuntaliiton vastauksen lausuntopyyntöön on valmistellut maakunta-arkkitehti 
Daniel Nagy, daniel.nagy@satakunta.fi, p. 044 711 4348. 

SATAKUNTALIITTO

Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakunnan Museo          

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen 
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta kirjaamo@satakunta.fi 
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Sorkkistentie 10, 27510 Eura
kirjaamo@eura.fi

Viite Lausuntopyyntö 27.6.2022

Aihe Neitsytmäen korttelin 657 asemakaavan muutoksen luonnos

Euran kunta on pyytänyt Satakunnan Museon lausuntoa koskien Euran 
Neitsytmäen korttelin 657 sekä sen länsipuolella sijaitsevan lähivirkistysalueen 
asemakaavamuutoksen luonnosta. Suunnittelualue sijaitsee Ratakaaren varrella 
noin 3,5 km päässä Euran keskustassa. Lähiympäristö käsittää teollisuustontteja ja 
rajautuu pohjoisessa rautatiehen sekä metsäalueeseen. Suunnittelualueella on 
voimassa 18.10.2017 voimaan tullut Euran keskustan osayleiskaava, jossa alue on 
osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Alueella on voimassa Euran Neitsytmäen 
asemakaavan muutos (hyväksytty 13.8.2012), jossa suunnittelualue on osoitettu 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi sekä osittain lähivirkistysalueeksi (VL). 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa teollisuuskäyttöön kaavoitetun 
korttelin rakennuspaikkaa numero 4 osittain korttelin vieressä sijaitsevan 
lähivirkistysalueen alueelle ja kasvattaa rakennusoikeuden määrää 1185 k-m². 
Muutoksen yhteydessä kortteli 657 liittyy osaksi korttelia 652. 

Suunnittelualue on modernia teollisuusaluetta eikä sijoitu mihinkään 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Suunnittelualueella ei ole myöskään todettu 
kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa vuonna 2013 Euran keskustan 
osayleiskaavaa varten toteutetussa rakennusinventoinnissa. Alueella ei ole tiedossa 
olevia muinaisjäännöksiä. Noin 400 metrin päässä alueen lounaispuolella sijaitsee 
maakunnallisesti merkittävä kohde ja asemakaavassa suojeltu Kauttuan toipilaskoti. 
Turuntien eteläpuolella noin 500 m päässä suunnittelualueelta sijaitsee 
valtakunnallisesti merkittävä Kauttuan ruukki- ja paperitehdasyhdyskunnan RKY-
alue. Edellä mainittu arvokohde sekä RKY-alue on mainittu myös 
kaavaselostuksessa. Kauttuan ruukinalue on myös maakunnallisesti merkittävä ja 
maakunnallisen arvoalueen rajaus on hieman RKY-aluetta laajempi. 
Maakunnallisesti merkittävä Kauttuan ruukinalue tulisi lisätä kaavaselostukseen. 

Satakunnan Museolla ei ole toimialansa puitteissa muuta huomautettavaa 
kaavaluonnoksesta. 
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Neitsytmäen korttelin 657 asemakaavan muutos 
 
Kaavtmk 22.06.2022 § 21  
  
 
Valmistelija Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870. 

 
Neitsytmäen asemakaavan korttelin 657 tontti nro 4 rajoittuu VL-
alueeseen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa tontin 
viereinen VL-alue TY-1 alueeksi.  
VL-alue on vuokrattu tontin 4 omistajalle ja tontin omistaja on tarjoutunut 
ostamaan alueen kun alueen kaava on muutettu. 
 
Asemakaavan muutoksesta on valmistunut osallistumis-ja 
arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen kartta merkintöineen 
ja asemakaavan selostus.  
 
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutoksen 
luonnosaineisto on esityslistan liitteenä. 
.  

Esittelijä Kunnanjohtaja Juha Majalahti 
 

Päätösehdotus Kaavatoimikunta hyväksyy laaditun Neitsytmäen korttelin 657 
asemakaavan muutoksen osallistumis-ja arviointisuunnitelman sekä 
asemakaavan muutoksen luonnoksen kartan merkintöinenn ja 
asemakaavan muutoksen luonnoksen selostuksen ja päättää, että 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko  kaavatyön 
ajaksi ja, että  luonnos asetetaan 30 päivän ajaksi nähtäville ja siitä 
pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 _________ 
 
Petu 16.08.2022 § 79    
432/10.02.03/2022    
 
Valmistelija Perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh 044 422 4070 

 
Euran kaavatoimikunta on asettanut Neitsytmäen asemakaavan korttelin 
657 muutoksen luonnoksena nähtäville 28.6. – 29.7.2022 väliseksi ajaksi 
ja pyytää perusturvalautakunnan lausuntoa.  
 
Suunnittelualue sijaitsee Euran Neitsynmäessä Ratakaaren varessa 
Turuntien pohjoispuolella, noin 3.5 km päässä Euran keskustasta. 
Sunnittelualueena on kortteli 657 sekä sen vieressä sijaitseva 
lähivirkistysalue. Suunnitelualueen pinta-ala on noin 1.2 hehtaaria. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on vähäisesti laajentaa 
teollisuusrakennusten korttelin (TY-1) 657 rakennuspaikkaa numero 4 
korttelin vieressä sijaitsevan lähivirkistysalueen alueelle. Toteutuessaan 
asemakaavan muutoksella ei ole valtakunnallista tai merkittävää 
maakunnallista vaikutusta.  
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää 
 

Päätösehdotus Perusturvalautakunnalla ei ole huomautettavaa Neitsytmäen asemakaavan 
kortteli 657 muutosehdotukseen. 
 



Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Viite: Lausuntopyyntönne 27.06.2022 
 
 
LAUSUNTO EURAN KUNNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 657 
 

Satakunnan pelastuslaitos on tutustunut Euran kunnan asemakaava esi-
tykseen. Suunnittelualueena on kortteli 657 sekä vieressä sijaitseva lä-
hivirkistysalue. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on vähäisesti laa-
jentaa teollisuusrakennusten korttelin 657 rakennuspaikkaa numero 4 
korttelin vieressä sijaitsevan lähivirkistysalueen alueelle. 
 
Satakunnan pelastuslaitos toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
Kaavaselostuksesta ja sen liitteistä ilmenee, että kaavamuutoksesta ei 
ole merkittävää vaikutusta pelastustoimelle. Kuitenkin on muistettava, 
että alue sijaitsee pohjavesialueella, joka asettaa omat vaatimukset.  
 

 
 
 
 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 
 
 
 
 Juha Suonpää 
 aluepalopäällikkö 
 
 
 
 
 
 






