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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Ks. kansilehti. 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Säkylän keskustan pohjoispuolella Iso-Vimman alueella 
(kuvat 1 ja 2).  

 
Kuvat: Vasemmalla: Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. Oikealla: Ase-
makaavoitettavan alueen alustava rajaus punaisella.  

1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 

Kaavan nimi:    Iso-Vimman asemakaavan muutos / Onnimannin kiinteistö 

Päätarkoitus:    Määritellä tontille uusi, monipuolisemman käytön mahdollis-
tava käyttötarkoitus sekä riittävät rakennussuojelumääräyk-
set. 

Kaava-alueen pinta-ala:  n. 21 830 m2 

Kerrosala: n. 732 k-m²  

   
 

Kaavaselostus koskee: 10.11.2016 päivättyä asemakaavakarttaa 

 

 

 

 

 

 

 

Kannen kuva: Onnimannin entinen päiväkodin päärakennus kaakosta katsottuna. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta.  

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 7.4.2016. 

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta sekä käsitellyt Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta 30.5.2016 § 160. Kaavaluonnos oli nähtä-
villä 7.6. - 5.8.2016 välisen ajan. Luonnoksesta saapui 4 lausuntoa.  

Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotusta 12.09.2016 § 227. Kaavaehdotus oli nähtävillä 
20.9.–21.10.2016 välisen ajan. Ehdotuksesta saapui 4 lausuntoa. 

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan ja esitti asemakaavaa kunnanvaltuuston hyväksyt-
täväksi 21.11.2016 § 292. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 12.12.2016 § 83. Kaava 
on saanut lainvoiman 19.1.2017.  

Kuulutus kaavan voimaantulosta annettiin 19.1.2017. 

2.2 ASEMAKAAVA 

Alueeseen kuuluvat Maakunnantien ja Sokerinkeittäjäntien katualueet, Iso-Vimman ur-
heilukeskuksen itäosa sekä entisen Onnimannin päiväkodin tontti. Päiväkodin toiminta on 
siirretty Karhusuolle vuonna 2013 sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksissa on myös seu-
rakunnan kerhotiloja. Tontin luoteispuolella on urheilupuisto, koillispuolella Lännen teol-
lisuusalue sekä ympäröivillä alueilla vanhoja tehtaan työväen asuinalueita.  

Päiväkoti Onnimanni on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja arkkitehtonisesti kor-
keatasoista modernia laitosarkkitehtuuria. Vuonna 1980 valmistuneen päiväkodin raken-
nuttivat Säkylän kunta ja seurakunta. Päiväkoti valmistui Lännen Tehtaiden työntekijöiden 
lapsille ja Lännen Tehtaat osallistui suunnittelukustannuksiin. Suunnittelusta vastasi Ark-
kitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laittanut vireille rakennusten suojelun rakennussuojelu-
lain nojalla kunnan tekemän purkulupahakemuksen jälkeen. Kansainvälisen modernia ra-
kennussuojeluperintöä vaalivan Docomomo –järjestön Suomen osasto on tehnyt myös 
suojelusta vetoomuksen. Rakennus on mainittu Suomen parhaimmistoon kuuluvana mo-
dernin arkkitehtuurin julkaisussa. Museovirasto on todennut, että rakennuksilla on valta-
kunnallista merkitystä. 

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus määritellä suunnittelualueelle uusi käyttötarkoitus, 
joka mahdollistaa tontin monipuolisemman käytön sekä huolehtia riittävien rakennussuo-
jelumääräysten osoittamisesta kaavassa. 

Asemakaavan muutoksessa alueelle on osoitettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue, jonka ympäristö tulee säilyttää (AL/s). Korttelissa on yksi tontti. Alueella ole-
massa olevat rakennukset, varastot ja katosrakenteet sekä kivimuuri on merkitty suojel-
luiksi ja kaavassa on annettu suojelua koskevia määräyksiä.  

Tontin koillisosaan on osoitettu uusi rakennusala autotalleille sekä tontin länsiosaan pi-
hasaunalle. Uudisrakennukset tulee sovittaa ympäristöön rakennustyylin sekä värityksen 
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osalta. Alueen itäosaan on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) sekä katualu-
eet. Kaavamuutoksessa on annettu lisäksi määräyksiä pohjavesien suojelemiseksi. 

Alueen rakennusoikeus on 732 k-m². Autotallin rakennusoikeus on 110 k-m² ja pihasaunan 
30 k-m².  
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2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 

Toteutuksesta vastaa alueen ja rakennusten omistaja. Toteutusta valvoo Säkylän kunta. 
Toteutuksessa tulee seurata rakennussuojelun sekä ympäristön suojelun toteutumista ja 
arvojen säilymistä.  

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1  Alueen yleiskuvaus 

Alue rajautuu Maakunnantiehen sekä Iso-Vimman urheilukeskukseen ja käsittää entisen 
Onnimannin päiväkodin tontin. Tontin luoteispuolella on urheilupuisto, koillispuolella 
Lännen teollisuusalue sekä ympäröivillä alueilla vanhoja tehtaan työväen asuinalueita. Py-
häjärvi sijoittuu alueen lounaispuolelle noin 500 metrin päähän. Säkylän keskusta on noin 
viiden kilometrin päässä kaakossa. Alueen ympärillä on teiden ja teollisuusalueen rajaa-
mia metsäalueita. 

   
Kuvat: Näkymä tontin pohjoispuolelta urheilu- ja virkistysalueen suuntaan. Alueen metsä 
on mäntyvaltaista kangasta, paikoin kasvaa kuusia tai lehtipuita. 

3.1.2  Luonnonympäristö 

Maisemarakenne ja maisemakuva 

Säkylä sijaitsee Ympäristöministeriön maisematyöryhmän määrittelemän maisemamaa-
kuntajaon mukaan Lounaismaalla, tarkemmin Ala-Satakunnan viljelyseudulla. Asemakaa-
voitettava alue sijaitsee Pyhäjärven ja Köyliönjärven välisellä kannaksella Pyhäjärven reu-
nalla. Ranta muodostaa suunnittelualueen kohdalla niemen, jonka kärjessä on kaksi nok-
kaa. Niemen pohjoispuolelle muodostuu nähtävyysmaisemana arvostettu Kotkastenlahti, 
joka on suunnittelualueen länsipuolelle. Mäntykankaista metsäaluetta rajaavat Lännen 
Tehtaiden teollisuusalue koillisessa, Rantatie ja Pyhäjärvi lounaassa sekä vanhat tehtaan 
työväen asuinalueet kaakossa ja luoteessa.  
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Maaperä ja topografia 

Alueen maasto on tasaista. Korkeusasema on 50—55 metriä meren pinnan tason yläpuo-
lella, mikä on 5—10 metriä Pyhäjärveä korkeammalla. Kangasmaaston maaperä on 
hiekka- ja soramoreenia.  

Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualueella ei ole vesistöjä, mutta välittömästä läheisyydestä löytyy Pyhäjärvi, 
josta vesi laskee Eurajokea pitkin Selkämereen. Pyhäjärven virkistyskäytöllinen merkitys 
on suuri ja järvellä harrastetaan edelleen ammattikalastusta. Osa järvestä kuuluu Natura 
2000 —verkostoon merkittävien lintu- ja luonnonarvojen perusteella.  

Suunnittelualue on Uudenkylän II-luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alu-
een pintavedet valuvat Pyhäjärveen. (Satakunnan vesistöt: Käyttö ja kunnostustarpeet 
2006) 

Kasvillisuus ja eläimistö 

Säkylä kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Tontilla puusto on mänty-
voittoista sekametsää ja Säkylälle tyypillistä kuivahkoa kangasta. Suunnittelualue ja 
puusto Pyhäjärven välissä luokiteltiin Säkylän osayleiskaava-alueiden luontoselvityksessä 
vuonna 2013 kolmannen luokan lepakkoalueeksi. Alueella havaittiin useita pohjanlepak-
koja ja joitain viiksisiippa/isoviiksisiippa-yksilöitä. Suunnittelualue todettiin olevan lepa-
koille tärkeä muu alue. Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen 
arvo lepakoille ja rakennettaessa säilytettävä pääosin alueen puusto. 

 
Kuva: Lepakkokartoituksen tulokset. Suunnittelualue rajattu punaisella.  (Luontoselvitys 
2013) 

Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji ja se saalistaa puoliavoimilla alueilla tai pie-
nillä aukioilla esim. metsikön reunoissa, puistoissa, pihoilla, niityillä, hakkuulla, puiden 
reunustamien teiden varsilla tai parkkipaikoilla. Laji välttelee suurten metsien sisäosia tai 
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laajoja aukioita. Viiksisiippa/isoviiksisiippa viihtyy avarissa metsissä, runsasvesistöisillä 
alueilla. Se saalistaa myös aukiolla ja puiden latvoissa. 

Osayleiskaavaa varten laaditun luontoselvityksen perusteella suunnittelualueella ei si-
jaitse muita erityisesti huomioitavia luonnonarvoja, kuten arvokkaita luontotyyppejä, 
huomionarvoisia kasviesiintymiä, linnustollisesti arvokkaita alueita, eikä liito-oravalle tai 
viitasammakolle tärkeitä alueita. 

3.1.3  Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Asemakaava-alueella ei ole asutusta. Suunnittelualueen ympäriltä löytyvät vanhat teh-
taan työväen asuinalueet, jotka ovat asuinkäytössä. 

Väestörekisterikeskuksen mukaan Säkylän kunnan väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 4448 
ja vuoden 2016 tammikuussa 7069 Köyliön ja Säkylän solmiessa kuntaliitoksen. 

 2014 väestötiedot: Henkilöä % väkiluvusta Säkylä Köyliö 
Säkylän väkiluku: 7186  100 % 4539 2647 
0–6 -vuotiaita: 456 6,3 % 307 149 
7–18 -vuotiaita: 876 12,2 % 542 334 
19–64 -vuotiaita: 3822 53,2 % 2396 1426 
Yli 65 -vuotiaita: 1927 26,8 % 1231 696 

Taulukko 1: Vuoden 2014 Tilastokeskuksen väestötiedoista koonti. 

Tilastokeskuksen vuonna 2015 laatiman väestöennusteen mukaan väkiluku tulee vähene-
mään Satakunnassa 2,7 % vuoteen 2030 mennessä ja saman ennusteen mukaan koko 
maan väkiluku tulee nousemaan ennustusjakson aikana 5,4 %. Säkylän väestöluku tulisi 
laskemaan 10,9 % (Säkylä: –9,3 % & Köyliö: —13,4 %) vuoteen 2030, jolloin väkiluku olisi 
yhdistyneen Säkylän alueella 6406. 

Asuntokuntia vuonna 2014 Säkylässä oli 2213. Silloisella väkiluvulla 4539 asuntokunnan 
keskikoko oli 2,05 henkilöä, kun keskiarvo Suomessa oli 2,09 henkilöä. Säkylän alueella 
50–64 –vuotiaita on seuraavan 15 vuoden aikana ylittämässä eläkeiän 1673, ja vastaavasti 
0–14 –vuotiaita on siirtymässä korvaamaan työikäisiä 1018. Syntyneitä vuonna 2014 Sä-
kylässä oli 52 (Säkylä 34 & Köyliö 18). Huoltosuhde on siis heikkenemässä ja vanhusten 
hoidon tarve lisääntymässä suhteessa lastenhoitotarpeeseen. Työväestön määrä putoaa 
ja lapsia syntyy vähemmän kuin aikaisemmin. 

Palvelut ja virkistys 

Säkylän keskustan palvelut sijaitsevat noin 5 km:n etäisyydellä ja Euraan matkaa on noin 
8,5 km. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Iso-Vimman urheilukeskus. Urheilukeskuk-
sessa on jalkapallokenttä, tennis- ja lentopallokenttiä sekä talvisin jääkiekkokenttä ja hiih-
tolatu. Noin 500 metrin päässä sijaitsee n.4 km:n pituinen pururata. Alueen luoteispuo-
lella Pyhäjärven rannalla sijaitsee Kauniitsannat –uimaranta, jonne on 1,5 km matka.  

Asemakaava-alueella on entinen päiväkoti, joka suunniteltiin 20 kokopäiväisesti hoidossa 
olevalle ja 20 puolipäiväisesti hoidettavalle lapselle. Päiväkotitoiminta siirrettiin läheiselle 
Karhusuon koululle vuonna 2013. 
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Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueen lähellä sijaitsevalla teollisuusalueella merkittäviä työllistäjiä ovat Ape-
tit Ruoka Oy, Apetit Suomi Oy, Sucros Oy, Hankkija Maatalous Oy ja WestPak Oy sekä RTP-
rakennus Oy.  Alueen yritykset työllistävät yhteensä yli 200 vakituista työntekijää ja useita 
kausityöntekijöitä. 

Vuonna 2012 kunnan työpaikoista 64,4 % oli palvelujen, 29,5 % jalostuksen ja 5,2 % alku-
tuotannon työpaikkoja. Kunnan työpaikkaomavaraisuus vuoden 2012 lopussa oli 120 % ja 
työllisyystilanne parempi kuin muualla maakunnassa. 

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 

Suunnittelualue sijaitsee noin 5 km Säkylän kuntakeskuksen pohjoispuolella osana Säky-
läntien ja Pyhäjärven välistä nauhamaista yhdyskuntarakennetta. Alue kattaa entisen On-
nimannin päiväkodin tontin. Taajamakuvaa hallitsevat tehdasalueen teollisuus- ja varas-
torakennukset, Iso-Vimman urheilukeskuksen avoimet alueet sekä metsäiset urheilu- ja 
virkistysalueet. Suunnittelualueen läheisyydessä on tehtaan työväen vanhoja asuinalu-
eita, mutta metsä rajoittaa asuntojen erottumista taajamakuvassa. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Vuonna 1980 valmistuneen päiväkodin rakennuttivat Säkylän kunta ja seurakunta. Päivä-
koti valmistui Lännen Tehtaiden työntekijöiden lapsille ja Lännen Tehtaat osallistui suun-
nittelukustannuksiin. Rakennuksessa on myös seurakunnan kerhotiloja. Suunnittelusta 
vastasi Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas. 

Säkylän osayleiskaavaa varten laaditun rakennuskulttuurin inventoinnin (Putkonen 2014) 
mukaan suunnittelualueella sijaitseva Iso-Vimman päiväkoti Onnimanni on kulttuurihisto-
riallisesti arvokas rakennus ja arkkitehtonisesti korkeatasoista modernia laitosarkkiteh-
tuuria. Vuonna 2010 alueella on tehty rakennusinventointi, Laura Hesso. Alueen koillis-
puolella on Lännen teollisuusalue sekä ympäröivillä alueilla arvokkaiksi todettuja vanhoja 
tehtaan työväen asuinalueita. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laittanut vireille rakennusten suojelun rakennussuojelu-
lain nojalla kunnan tekemän purkulupahakemuksen jälkeen. Kansainvälisen modernia ra-
kennussuojeluperintöä vaalivan Docomomo –järjestön Suomen osasto on tehnyt myös 
suojelusta vetoomuksen. Rakennus on mainittu Suomen parhaimmistoon kuuluvana mo-
dernin arkkitehtuurin julkaisussa. Museovirasto on todennut, että rakennuksilla on valta-
kunnallista merkitystä. 

Rakennusalaa on tontilla käytetty nykyisin päärakennukseen 552 k-m² (päiväkotiosa 461 
k- m², seurakunnan kerhotilat 91 k-m²) ja varastoihin 40 k-m², yhteensä 592 k-m². 

Päiväkotia ympäröivät asuntoalueet koostuvat tehtaan työväelle rakennetuista asun-
noista, joista vanhimmat ovat tehtaan perustamisen ajoilta, vuodelta 1952 ja uusimmat 
1970-luvulta. Asunnot muodostavat yhtenäisiä teollisuustyöväestön asuinalueita ja ovat 
osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä. 

Osayleiskaavan yhteydessä laaditun arkeologisen inventoinnin (Mikroliitti Oy 2013) pe-
rusteella asemakaava-alueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä.  
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Kuvat: Yllä rakennusten pohjoisjulkisivu sekä seurakunnan kerhorakennusta ja entistä päiväkotia yhdis-
tävä katos. Alla näkymiä sisäpihalta. Vain rakennuksen seinustoilla on matalaa pensasta, muutoin piha 
on hiekkamaata. 

   
Kuvat: Pihasuunnitelmasta on toteutettu rakennuksen eteläpuolella sijaitseva takkakatos sekä sen edus-
talle istuinaskelmat. Muita pihasuunnitelmassa esitettyjä rakenteita, kuten istutuksia tai hiekka-altaita 
ei ole toteutettu tai niitä ei ole enää jäljellä. 
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Kuvat: Rakennuksen yksityiskohtia. Erikoisuutena ovat lasten korkeudelle sijoitetut pienet neliönmuotoi-
set ikkunat.  

  
Kuvat: Pihapiiriin kuuluu leikki-/varastokatoksia. Myös leikkikatoksiin on jätetty kurkisteluaukkoja. 

 
Kuvat: Tontin eteläosassa on luonnonmukaista puustoa (mäntyjä, kuusia, lehtipuita), joiden juurelle on 
kasvanut vesaikkoa. Pihan eteläosaa kiertävä kiviaita on suojeltu. 
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Kuvat: Alkuperäisen suunnitelman mukainen kiviaita on toteutettu vain eteläosaan, josta se jatkuu lauta-
aitana. 

Tekninen huolto 

Asemakaava-alue kuuluu kunnallistekniikan vesi- ja viemäriverkostoon, mutta alueella ei 
sijaitse teknisen huollon runkorakenteita. 

Säkylän kunnalla on oma jätevedenpuhdistamo, joka sijaitsee altaineen suoraan mitat-
tuna noin neljän kilometrin päässä suunnittelualueen koillispuolella. Puhdistamo on mi-
toitettu käsittelemään jätevesiä 7200 m3 vuorokaudessa. Vuonna 2012 jätevedenpuhdis-
tamolla käsiteltiin 918 396 m3 jätevesimäärää, eli keskimäärin 2516 m3 vuorokaudessa.  

Vuoden 2003 alusta Säkylän vedenpuhdistamo on ottanut vastaan Pöytyän kunnan Ylä-
neen alueen jätevedet ja 2010 joulukuun alusta Köyliön kunnan jätevedet. Köyliö liittyi 
Säkylän kuntaan vuoden 2016 alussa. Vedenpuhdistamon käsitellyt vedet lasketaan pur-
kuviemärillä Eurajokeen.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Kaavoitettavalla alueella ei sijaitse ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa. Kaava-alu-
een läheisyydessä Säkyläntien ja Rantatien liikenne aiheuttaa melua. Nykyinen Länsi-Sä-
kylän teollisuusalue aiheuttaa melupäästöjä, hiukkaspäästöjä savuhormeista sekä liiken-
teestä aiheutuvaa melua. Lisäksi on mahdollisuus jätevesipäästöihin poikkeustilanteissa. 
Teollisuusalue sijaitsee 100–200 m päässä koilliseen. 

Liikenne  

Asemakaava-alueen ja Pyhäjärven välissä kulkee maantie 12691, joka on nimetty Ranta-
tieksi. Rantatien varrella sijaitsee kevyen liikenteen väylä, joka johtaa Säkylän ja Euran 
keskustaan. Liikenneviraston vuoden 2014 liikennemääräkartan mukaan maantiellä 
12691 (Rantatie) kulki 844 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Lieto-Euratie on luokitukseltaan seututie 204, joka Säkylän alueella on nimetty Säkylän-
tieksi. Liikenneviraston vuoden 2014 liikennemääräkartan mukaan seututiellä 204 (Säky-
läntie) kulkee asemakaava-alueen kohdalla 4128 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Säkylässä toimii Satakunnan seutuliikenne, jonka bussiliikenne lähtee keskustasta Turun 
ja Porin, Rauman ja Pohjanmaan suuntiin. Säkylän ja Rauman välillä kulkee joitakin koulu-
päivien vakiovuoroja. Kevyen liikenteen väylä kulkee Maakunnantien varrella ja Rantatien 
varrella aina Euraan ja Säkylän keskustaan asti. Lähimmät bussipysäkit Säkylän keskustan 
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suuntaan ovat n. 600–700m päässä Rantatien ja Torotien risteyksessä sekä Euran suun-
taan Rantatien ja Sokerinkeittäjäntien risteyksessä. Säkyläntien varrella lähimmät pysäkit 
ovat 2km päässä Torotien risteyksessä. 

 

 

3.1.4 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on Apetit Oyj:n omistuksessa ja rakennukset Säkylän kunnan ja seura-
kunnan omistuksessa. Säkylän seurakunta omistaa lännenpuoleisen erillisen rakennuk-
sen. 

Kuva vasemmalla:  
Liikennemäärät (ajoneu-
voa vuorokaudessa) 
2014. 

Kuvat alla: Voimassa ole-
vassa asemakaavassa 
esitetyillä ajoneuvoliitty-
män paikoilla on lännem-
mäs syntynyt polku, joka 
johtaa muurin ja lauta-ai-
dan vieritse urheilu- ja 
virkistysalueelle.  
Alinna: Idempänä on ke-
vyen liikenteen väylä, joh-
taa Maakunnantieltä päi-
väkodille.  
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE  

3.2.1  Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ovat tulleet voimaan 
vuonna 2000 ja niiden tarkistus 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan ta-
voitteet on otettava huomioon kaikessa alueiden käytön suunnittelussa. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan. Maakuntakaava 
on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013.  

Asemakaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta sekä maakunnallisesti merkittä-
vää rakennettua kulttuuriympäristöä, kh2. Alue on osin pohjavesialuetta (pv) sekä koko-
naisuudessaan kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä (kk) ja matkailun kehittämis-
vyöhykettä (mv2). 

 
Kuva: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Asemakaava-alue on merkitty kuvaa punai-
sella katkoviivalla. 

Vaihemaakuntakaava 1 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 koskee maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuo-
tannon alueita. Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaa-
van 1 joulukuussa 2013, jonka jälkeen vaihemaakuntakaava saatettiin ympäristöministe-
riön vahvistettavaksi. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan 3.12.2014.   

Vaihemaakuntakaavassa 1 ei ole osoitettu asemakaavaa koskevia aluevarauksia, mutta 
siinä on koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä tuulivoiman tuotantoalueita ja 
yksittäisiä voimaloita koskien. Yleisen määräyksen mukaan tuulivoimatuotannon alueita 
tai yksittäisiä tuulivoimaloita suunnitellessa tulee huolehtia riittävästä etäisyydestä ensi-
sijaisesti maakuntakaavassa osoitettuihin, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
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kannalta tärkeisiin alueisiin, kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaisiin lintualuei-
siin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeisiin 
alueisiin, virkistysalueisiin sekä melutasoltaan hiljaisiin alueisiin. 

Vaihemaakuntakaava 2 

Satakunnan maakuntahallitus päätti 24.11.2014 käynnistää Vaihemaakuntakaavan 2 laa-
timisen. Siinä käsitellään seuraavia teemoja: energiantuotanto (turve, bioenergia ja mah-
dollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia), soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soi-
den suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäris-
töt. Vaihemaakuntakaava 2 on aloitusvaiheessa. 

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet 
23.11.2015. Tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maan-
käyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksiin sekä kansallisiin ja satakuntalaisiin strategioi-
hin ja työssä laadittuihin ja laadittaviin selvityksiin sekä kuntien ja sidosryhmien tavoite-
esityksiin. Lisäksi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet on sovitettu yhteen Sa-
takunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 tavoitteiden kanssa. Satakuntalii-
ton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman 23.11.2015. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Säkylän kunnanvaltuuston 5.12.1988 hyväksymä oikeus-
vaikutukseton osayleiskaava ja sen tarkistus vuodelta 1995. Tekeillä oleva Säkylän 
osayleiskaava ja Pyhäjoen osayleiskaavamuutos on ehdotusvaiheessa ja ollut nähtävillä 
23.6–31.8.2015. 

 
Kuva: Ote Säkylän oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta vuodelta 1988. Asemakaa-
vamuutosalue on rajattu karttaan punaisella. 

ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt uudelleen 
kunnanvaltuuston hyväksymää osayleiskaavaa 20.6.2016 ja lähettänyt sen uudelleen kun-
nanvaltuuston hyväksyttäväksi. Oikaisu ei koskenut asemakaavamuutosaluetta. Asema-
kaavamuutosalueelle on osoitettu rakennussuojelualue (SR) sekä urheilu- ja virkistyspal-
velujen alue (VU). Alueella sijaitsee myös pohjavesialue sekä kevyen liikenteen väylä. Alue 
sisältyy myös valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön 
(ma-2). 
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Kuva: Ote hyväksytystä Säkylän osayleiskaavasta (KV 9.5.2016). Asemakaavamuutosalue 
rajattu karttaan punaisella. 

Asemakaava 

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 16.12.1980 hyväksymä ja 23.3.1981 vahvistettu 
asemakaava. 

 
Kuva: Ote Säkylän ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen alustava rajaus on mer-
kitty karttaan punaisella. 
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Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi 
(U). Rakennustehokkuus YS-tontilla on e=0,25 ja autopaikkoja tulee varata 1 ap/100 k-m². 
Maakunnantielle on merkitty kaksi liittymää tontille. 

Rakennusjärjestys 

Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on hyväksytty Säkylän, Euran ja Köyliön kunnanval-
tuustoissa 12.12.2011 ja se on tullut voimaan 17.1.2012. 

Pohjakartta  

Pohjakarttana on käytetty Säkylän kunnan kantakarttaa, joka on laadittu vuonna 2002. 

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoa. 

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 

Alueelle ei ole laadittu erillisselvityksiä asemakaavoitusta varten. Asemakaavassa on hyö-
dynnetty Säkylän osayleiskaavan ja Pyhäjoen osayleiskaavan muutoksen yhteydessä laa-
dittuja sekä muita aiempia selvityksiä, jotka on lueteltu kohdassa 1.6. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt rakennussuojelusta päätöksen (VA-
RELY/3876/2014), joka on ympäristöministeriössä vahvistettavana. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Alueen suunnittelu on käynnistetty kunnan aloitteesta. Onnimannin asemakaavan muut-
tamisella määritellään tontille uusi ja monipuolisemman käytön mahdollistava käyttötar-
koitus sekä varmistetaan riittävä suojelu arvokkaan rakennuskulttuurin osalta. 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta.  

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta sekä käsitellyt Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta 30.5.2016 § 160. Kaavaluonnos oli nähtä-
villä 7.6. - 5.8.2016 välisen ajan. Luonnoksesta saapui 4 lausuntoa.  

Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotusta 12.09.2016 § 227. Kaavaehdotus oli nähtävillä 
20.9.–21.10.2016 välisen ajan. Ehdotuksesta saapui 4 lausuntoa. 

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan ja esitti asemakaavaa kunnanvaltuuston hyväksyt-
täväksi 21.11.2016 § 292. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 12.12.2016 § 83. Kaava 
on saanut lainvoiman 19.1.2017.  

Kuulutus kaavan voimaantulosta annettiin 19.1.2017. 
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4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa 
osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 
62 §). Tarkemmin osalliset on lueteltu kaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 7.6.2016. 

4.3.3  Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavoitustyö on järjestetty siten, että osallisilla, on mahdollisuus osallistua kaavan valmis-
teluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiasta kaavan laadinnan eri vaiheissa. Osallisten mahdollisuudet osallistua kaavan laadin-
taan sekä alustava aikataulu on kuvattu kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ajankohtainen kaava-aineisto on nähtävillä Sä-
kylän kunnanvirastossa ja kunnan internet-sivuilla koko valmistelun ajan.  

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvot-
telu järjestettiin 7.4.2016.  

Toinen MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa asemakaavaeh-
dotuksen nähtävillä olon jälkeen. Tarvittaessa työn kuluessa pidetään myös työneuvotte-
luja viranomaisten kanssa. 

Kaavaluonnos sekä kaavaehdotus lähetetään lausunnolle osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa mainituille viranomaisille. 

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kaavamuutoksen tarkoituk-
sena on mahdollistaa Onnimannin korttelin monipuolisempi käyttö huomioiden samalla 
alueen kulttuurihistoriallinen merkitys ja riittävä suojelun taso sekä rakennusten, että ym-
päristön osalta. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista voidaan johtaa asemakaavan muutokselle 
seuraavat tavoitteet: 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä 
saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa.  
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Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. Aluei-
denkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyn-
tämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. 

Maakuntakaava  

Maakuntakaavassa on esitetty seuraavat keskeiset tavoitteet: 

Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä 
kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta 
sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja ta-
loudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta 
sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. 

Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä 
merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.  

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, 
että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet 
viljelyalueet. 

Kaikista aluetta koskevista suunnitelmista tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hank-
keista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle va-
rata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huo-
mioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei 
toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säily-
mistä. 

Pohjavesialue: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muo-
dostumisen turvaaminen. 

Taajamatoimintojen alue: Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yh-
dyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakenne-
tuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ym-
päristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. 

Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon 
alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistys-
verkko. 

Vaihemaakuntakaava 1 

Vaihemaakuntakaavasta 1 ei johdu asemakaavoitukselle tavoitteita.  

Vaihemaakuntakaava 2 

Vaihemaakuntakaava 2 tavoitteista voidaan johtaa asemakaavan muutosta koskevat seu-
raavat tavoitteet: 
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Maankäytön suunnittelussa ja toimintojen sijoittelussa otetaan huomioon arvokkaat mai-
semat, kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset. Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään 
huomioimalla suunnittelussa ja rakentamisen ohjaamisessa rakennetun ympäristön ajal-
linen kerroksellisuus ja maakunnallinen maisemarakenne. 

Satakunnalle ominaisten arvokkaiden maisemien, muinaisjäännösten ja rakennettujen 
ympäristöjen muodostamien kokonaisuuksien säilyttämistä edistetään. Arvokkaat mai-
sema-alueet edustavat kunkin maisemamaakunnan ja maisemaseudun tyypillisiä piirteitä 
ja niiden arvo perustuu kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja 
perinteiseen rakennuskantaan. 

Yleiskaava  

Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hyväksyttävänä olevassa Säkylän osayleis-
kaavassa alue on osoitettu rakennussuojelualueeksi ja alueella sijaitsee rakennussuojelu-
kohde.  

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Asemakaavan muutoksessa alueelle on osoitettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue, jonka ympäristö tulee säilyttää (AL/s). Korttelissa on yksi ohjeellinen tontti. 
Alueella olemassa olevat rakennukset, varastot ja katosrakenteet, istuinaskelmat sekä ki-
vimuuri on merkitty suojelluiksi ja piha-alueen eteläosa luonnontilaisena ja puustoisena 
säilytettäväksi.  

Tontille ajo tapahtuu Sokerinkeittäjäntielle varattua katua, nykyisen liittymän kautta. Ke-
vyen liikenteen yhteys on säilytetty Maakunnantieltä. Tontin koillisosaan on osoitettu uusi 
rakennusala autotallille/varastolle sekä tontin länsiosaan pihasaunalle. Uudisrakennukset 
tulee sovittaa ympäristöön rakennustyylin, materiaalien sekä värityksen osalta. Alueen 
itä-/pohjoisosaan on osoitettu nykyinen urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) sekä ka-
tualueet.  

Alue sijaitsee pääosin vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. 

5.1.1  Mitoitus 

Alueen kokonaispinta-ala on n. 21 830 m2. Rakennusoikeutta alueella on osoitettu yhteen-
sä 732 k-m².  

Käyttötarkoitus pinta-ala (m²) rakennusoikeus (k-m²) tehokkuus (e=) 
AL-1 9 706 732 0,075 
VU 6 082 - - 
katu 6 054 - - 

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, merkinnöin ja määräyksin huolehdittu 
pohjavesien suojelusta, pyritty vähentämään rakentamisesta johtuvia vaikutuksia sekä 
turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön muodostumista. 
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Alueen arvokkaan rakennuskulttuurin suojelun osalta on annettu määräyksiä, jotta raken-
nusten ja ympäristön ominaispiirteet säilyvät. 

5.3 ALUEVARAUKSET 

5.3.1  Korttelialueet 

AL-1/s  Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli, jolla ympäristö tulee säilyttää 

Alueelle on osoitettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli, jolla on ohjeellinen 
tonttijako. Rakennusoikeutta on yhteensä 732 k-m², josta uudisrakennuksia 140 k-m², au-
totallirakennukselle sekä pihasaunalle. Suurin sallittu kerrosluku on I.  

Tontilla olemassa olevat rakennukset, varastot ja katosrakenteet, istuinaskelmat sekä ki-
viaita on merkitty suojelluiksi (sr ja s).  

Tontin koillisosaan on nykyisen parkkipaikan kohdalle osoitettu uusi rakennusala (a) au-
totalleille/varastolle sekä tontin länsiosaan pihasaunalle (sa).  

Kaavamääräyksen mukaan: 

Alueelle saa sijoittaa asuintilojen lisäksi liike-, ja toimistotiloja sekä palveluita, kuten 
lasten päiväkoti. Rakennusta ja sen piha-alueen rakennelmia tulee hoitaa ja käyttää 
niin, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Piha-alueiden keskeiset 
ominaispiirteet rakennelmineen tulee säilyttää. Uudisrakennukset tulee sovittaa ym-
päristöön rakennustyylin, materiaalien sekä värityksen osalta. 

Alueen puuston luonnontilaisuus tulee säilyttää, eikä sen luonnetta saa oleellisesti 
muuttaa. Päärakennuksen ympärillä olevat kookkaat yksittäispuut tulee säilyttää. Alu-
een puuston tulee olla pääosin männikköä. Tontin eteläosan luonnontilaisuus tulee säi-
lyttää. Alueen ilme tulee kuitenkin pitää hoidettuna. Puiden kaataminen edellyttää 
maisematyölupaa. Aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. 

Alueen itä-/pohjoisosassa on urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) ja koillisessa Soke-
rinkeittäjän ja kaakossa Maakunnantien katualueet.  

Nykyinen ajoneuvoliittymä tontille tulee ajoyhteytenä urheilu- ja virkistyspalvelujen alu-
een läpi Sokerinkeittäjäntieltä ja se on osoitettu kaduksi. Maakunnantieltä tukee tontin 
koillislaitaa kevyen liikenteen reitti. 

Alue sijaitsee osittain vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pv). Kaavamuutok-
sessa on annettu määräyksiä pohjavesien suojelemiseksi. 

VU  Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 

Urheilupuiston itäosa on osoitettu merkinnällä.  

5.3.2  Osa-alueet 

sr  Suojeltava rakennus 

Alueen modernia arkkitehtuuria edustavat rakennukset on merkitty suojeltavaksi.  

Kaavamääräyksen mukaan: 
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Rakennuksen arkkitehtuuri (kokonaisuuden yleishahmo, ikkunoiden aukotus ja paikat, 
sileät seinäpinnat, puu materiaalina ja kattomuoto) sekä sisätilojen keskeiset tilarat-
kaisut, ominaispiirteet ja kiinteä sisustus (leikkimistä varten tehty portaikko, tulisijat) 
tulee säilyttää. Rakennukseen saa toteuttaa saunan. 

Korjaus- ja muutostyöt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne ovat rakennuksen 
ja sen piha-alueiden ominaisuuksiin ja erityispiirteisiin sopivia. 

Muutoksissa sekä rakentamis- ja korjaustöissä on asiantuntijana kuultava Museoviras-
toa, jolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta. 

Aluetta koskeva rakennussuojelupäätös antaa vahvistuessaan alueelle yksityiskohtai-
sempia suojelumääräyksiä. 

s  Suojeltava rakenne 

Kaavamääräyksen mukaan: 

Tontin eteläosassa oleva kivimuuri, rakennuksen eteläpuolella oleva takkakatos sekä 
istuinaskelmat tulee säilyttää. Muutoksissa sekä rakentamis- ja korjaustöissä on asi-
antuntijana kuultava Museovirastoa, jolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelu-
määräysten soveltamisesta.  

a  Auton säilytyspaikan ja varaston rakennusala 

Nykyisen pysäköintipaikan kohdalle on osoitettu rakennusala 4 auton autotallille. Raken-
nusoikeus on yhteensä 110 km². Rakennus tulee sovittaa ympäristöön rakennustyylin, 
materiaalien sekä värityksen osalta. Rakennukseen saa toteuttaa myös varastotiloja. 

sa  Saunan ja varaston rakennusala 

Rakennusten lounaispuolelle on osoitettu rakennusala pihasaunalle. Rakennusoikeus on 
yhteensä 30 km². Rakennus tulee sovittaa ympäristöön rakennustyylin, materiaalien sekä 
värityksen osalta. Rakennukseen saa toteuttaa myös varastotiloja. 

pv  Pohjavesialue 

Kaava-alue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, mikä on otettava 
huomioon rakentamisen ja muiden toimenpiteiden yhteydessä.  

Kaavamääräyksen mukaan: 

Viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, että mitään jätevesiä ei pääse maaperään. 

Alueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita tai muita 
pohjavettä likaavia aineita. 

Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille pohjaveden laa-
dulle vaarallisille aineille on sijoitettava vesitiiviiseen katettuun suoja-altaaseen. Al-
taan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä. 

Alueelle ei saa sijoittaa maanalaisia öljysäiliöitä. 

Rakentaminen, ojitukset ja maakaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laa-
tumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. 
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5.3.3  Yleiset määräykset: 

Alue on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä: Lännen Tehtaiden 
asuntoaluetta. 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n velvoite: Kaa-
van tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeelli-
sessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen 
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Vaikutusten arviointi perustuu kaavan lähtötietoihin, kunnan ja viran-
omaisten sekä toimijoiden vastaavan antamiin tietoihin, Säkylän yleiskaavoituksen yhtey-
dessä laadittuihin luonto- ja maisemaselvityksiin sekä karttatarkasteluihin ja maastokäyn-
teihin. Vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-arviona.  

Asemakaavalla muutetaan alueen käyttötarkoitusta, joten vaikutukset varsinaisen suun-
nittelualueen sekä lähialueiden ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan jää-
vät vähäisiksi ja paikallisiksi. Kaavalla mahdollistettujen palveluiden vaikutukset eivät juuri 
eroa nykyisestä käyttötarkoituksesta. Palveluiden lisäksi kaavalla mahdollistetaan tavan-
omainen asuminen, jolloin vaikutukset vähenevät nykyisestä. Kaavan toteuttaminen ai-
heuttaa kuitenkin positiivisia vaikutuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen 
sekä maakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön yhtenevyyden säilymisen 
myötä. Käytössä olevan rakennuksen arvot säilyvät tyhjillään olevaa paremmin. Asema-
kaavamuutos ei aiheuta yhdyskuntateknisten verkostojen laajentamistarvetta, eikä eri-
tyistä investointitarvetta kunnalle. Vaikutuksia eri näkökulmista on käsitelty seuraavissa 
alaluvuissa.  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 

Alue käsittää yhden tontin, joka on ollut päiväkotikäytössä. Kaavalla on tarkoitus turvata 
rakennuskulttuurin ja ympäristön arvojen säilyminen. Nykyiset rakennukset säilyvät alu-
eella. Alueelle on sallittu toteuttaa kaksi uutta talousrakennusta. Tavoitteena on alueen 
ominaispiirteiden säilyminen, jolloin yhdyskuntarakenteeseen tai taajamakuvaan ei ai-
heudu merkittäviä muutoksia.  

Kulttuuriympäristö ja maisema 

Kaava-alue käsittää entisen päiväkoti Onnimannin, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas 
rakennus ja arkkitehtonisesti korkeatasoista modernia laitosarkkitehtuuria. Päiväkotia 
ympäröivät asuntoalueet koostuvat tehtaan työväelle rakennetuista asunnoista, joista 
vanhimmat ovat tehtaan perustamisen ajoilta.  Asunnot muodostavat yhtenäisiä teolli-
suustyöväestön asuinalueita ja ovat osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua ympä-
ristöä. 

Kaavamuutoksella pyritään turvaamaan ympäristön merkittävyyden ja rakennusten arvon 
säilyminen. Rakennuksen arkkitehtuurista, piha-alueiden keskeisistä ominaispiirteistä ja 
puuston luonnontilaisuudesta on annettu kaavassa yleisiä määräyksiä, joilla pyritään tur-
vaamaan kulttuuriympäristön ja maisemakuvan ominaispiirteiden säilyminen ilman mer-
kittäviä muutoksia. Korjaus- ja muutostöistä on annettu määräyksiä, joilla varmistetaan 
muutosten sopivuus rakennuksen ja piha-alueiden luonteeseen sekä erityispiirteisiin. 
Muutoksissa on asiantuntijana kuultava Museovirastoa, jolla on oikeus antaa tarkempia 
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ohjeita suojelumääräysten toteuttamisesta. Mahdollinen voimaan tuleva rakennussuoje-
lupäätös ja siinä annetut määräykset tulee niin ikään huomioida. Uudisrakennukset tulee 
sovittaa ympäristöön. Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia kulttuuriarvojen säilymi-
seen. 

Väestö, palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Alueen käyttömahdollisuuden monipuolistuvat aluevarauksen muuttuessa sosiaalitointa 
ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueesta palveluja mahdollistavaksi 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Käyttötarkoituksen laajeneminen 
monipuolistaa alueelle muodostuvien työpaikkojen toimialaa sekä mahdollistaa tontin 
käyttämisen myös asumiseen. Tontin laajeneminen koilliseen pienentää vähäiseltä osin 
virkistys- ja urheilupalveluille varattua aluetta, joka on nykyisin metsää. Muutos ei kuiten-
kaan ole merkittävä, eikä haittaa urheilupuiston käyttöä. 

Liikenne 

Asemakaavan toteutuksen myötä liikennemäärissä ei odoteta tapahtuvan suurta muu-
tosta. Voimassa olevan asemakaavan mukaiselle sosiaalitoimen ja terveyshuollon palve-
lualueelle suuntautuu henkilö-, asiointi- ja huoltoliikennettä. Mikäli alueelle toteutuu lii-
ketiloja tai palveluita, ei liikenteeseen kohdistu muutosta, vaan se säilyy entisenlaisena. 
Alueen toteutuessa asuintonttina, liikenteen määrä vähenee ja muodostuu henkilöliiken-
teestä. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueella syntyvät jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon, joten toiminta ei 
aiheuta jätevesihaittoja tai pohjaveden pilaantumista. Alueen pinnoitetun maan osuus ei 
merkittävästi lisäänny ja hulevesien määrä kasva. Määräysten mukaisella toiminnalla poh-
javeteen ei kohdistu vaikutuksia. 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maa- ja kallioperä 

Alueen maaperä on tasaista ja soveltuu rakentamiseen. Alueella ei ole geologisesti arvok-
kaita kohteita, eikä maaperään tai kallioperään kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Alueella 
ei suojelumääräysten vuoksi ole mahdollista suorittaa merkittäviä ja vaikutuksia aiheutta-
via maanrakennustoimenpiteitä. 

Luonnonympäristö 

Kaavan toteutuksella ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön tai luonnon mo-
nimuotoisuuteen, vaan sillä pyritään säilyttämään puuston luonnontilaisuus sekä alueen 
nykyinen luonne. Alueen säilyessä puustoisena, kaavamuutos ei vaikuta alueella havaittu-
jen lepakoiden elinympäristön säilymistä.  

Pohja- ja pintavedet 

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkylän II-luokan pohjavesialueella. Alue liitetään vesi- ja 
viemäriverkostoon, jolloin pohjaveden pilaantumisriski on vähäinen. Suunnittelualue ei 
sisällä suuria määriä pinnoitettuja alueita. Pintavedet imeytyvät pääosin alueen maape-
rään. Määräysten ja lakien mukaisella toiminnalla vaikutukset pohja- tai pintavesiin pysy-
vät vähäisinä. 
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5.4.3  Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutos ei vaadi uusia investointeja, kunnallistekniikan laajentamista, eikä uusien 
katujen toteuttamista tai niiden ylläpitokustannuksia. Kunta saattaa saada tuloja verotuk-
sen kautta sekä välillisesti palveluiden kulutuksen kautta, riippuen millainen käyttö kaava-
alueella toteutuu.  

Uusilla toiminnoilla saattaa olla välillisiä vaikutuksia kunnallistalouden kohentumiseen ja 
mahdollisesti palveluiden parantumiseen. Uudet palvelut tai liikekäyttö voivat kohentaa 
myös muuta alueen elinkeinoelämän kannattavuutta yleisesti. 

5.4.4 Sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset 

Alueella ei ole nykyisin asutusta, mutta toteutuva kaavamuutos mahdollistaa alueen käy-
tön myös asumiseen. Suorat vaikutukset ihmisten elinoloihin jäävät hyvin vähäisiksi. Käyt-
tötarkoituksen muuttuminen saattaa kohentaa paikallista elinkeinoelämää, parantaa pal-
veluita ja lisätä työpaikkoja, joilla on positiivisia sosiaalisia vaikutuksia. Suunnittelualueen 
koko huomioiden välilliset vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä. Elinympäristön viihtyi-
syyttä on edistetty huomioimalla suunnittelussa ja rakentamisen ohjaamisessa ajallinen 
kerroksellisuus. 

5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

Kaavamuutos ei lisää liikenteestä aiheutuvia häiriöitä, kuten melua, vaan voi jopa vähen-
tää sitä. Syntyvät hulevedet imeytyvät alueen maaperään. 

5.6 KAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat selostuksen liitteenä. 

5.7 KAAVAN SUHDE VOIMASSA OLEVAAN YLEISKAAVAAN JA ASETETTUIHIN TAVOITTEI-
SIIN 

Säkylän osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä elokuussa 2015. Asemakaava toteuttaa Säky-
län osayleiskaavalle asetettuja tavoitteita ottamalla huomioon luonto-, kulttuuri- sekä 
maisema-arvot. Osayleiskaavassa huomioidaan ennen hyväksymistä asemakaava-alueen 
käyttötarkoitus. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § mukaan laadittaessa asemakaava alueelle, jolla ei ole 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaa-
van sisältövaatimuksista säädetään. 

Asemakaavassa on huomioitu yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologi-
suus, luonnonympäristön monimuotoisuus sekä olevan yhdyskuntarakenteen hyväksi-
käyttö monipuolistamalla olemassa olevaa käyttötarkoitusta kaava-alueella, osoittamalla 
olemassa oleville rakennuksille laajemman käyttötarkoituksen. 

5.8 KAAVAN SUHDE MAAKUNTAKAAVAAN 

Alueen käyttötarkoitus vastaa maakuntakaavan taajamatoimintojen aluevarausta. Suun-
nittelussa on turvattu maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön säi-
lyminen. 
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Alueella on olemassa oleva vesi- ja viemäriverkosto ja lisäksi asemakaavassa on annettu 
määräyksiä, joilla pyritään estämään pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset. Asemakaavan 
käyttötarkoituksen mahdollistaessa asuintilojen lisäksi liike- ja toimistotiloja sekä palve-
luita, tukee uusi kaava myös kaupunkikehittämisen tavoitteita ja taajamatoimintojen laa-
jenemista.  

Olemassa olevien arvokkaiden rakennusten säilyttäminen ja uusi käyttö tukee maakunta-
kaavan mukaisesti kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten ominaispiirteiden säilymistä. 

Asemakaavoitettavalle alueelle ei toteuteta tuulivoimaloita. Arvokkaat kulttuuriympäris-
töt on otettu huomioon asemakaavan maankäytön suunnittelussa ja toimintojen sijoitte-
lussa. Elinympäristön viihtyisyyttä on edistetty huomioimalla suunnittelussa ja rakentami-
sen ohjaamisessa ajallinen kerroksellisuus rakennetussa ympäristössä ja maakunnallinen 
maisemarakenne. Satakunnalle ominaisen rakennetun ympäristön muodostaman koko-
naisuuden säilymistä ja hyödyntämistä on asemakaavalla edistetty yleiskaavasta tarken-
netuin suojelumääräyksin. 

Alueella on olemassa oleva kunnallistekninen verkosto, jota alue hyödyntää. Pohjavesien 
suojelusta on annettu määräyksiä. 

5.9 KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaava-alueen monipuolisemman käytön sekä mah-
dollisten työpaikkatoimintojen rakentamisen muun yhdyskuntarakenteen yhteyteen liike- 
ja toimistotiloina sekä palveluina. Alue on hyvin saavutettavissa Säkylän taajamasta sekä 
seudullisesti valtatietä (Säkyläntie) pitkin. Liikenne tukeutuu olemassa olevaan verkos-
toon. Taajamakuvan muodostumiseen ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
vähentämiseksi kaavassa on määrätty säilytettäväksi piha-alueiden keskeiset ominaispiir-
teet sekä puuston luonnontilaisuus. 

Kaavamuutos ei vaaranna terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävää saantia, eikä estä 
taajamien alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteuttamista. Alue on pohjavesialuetta ja 
osa vesi- ja viemäriverkostoa, jolloin pohjaveden pilaantumisriski on vähäinen. 

Asemakaavalla pyritään mahdollistamaan olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen 
osoittamalla kaavamuutoksella tontille monipuolisempi maankäyttö.  

5.10 RAKENNUSSUOJELUN OIKEUSVAIKUTUKSET 

Kohde on suojeltu, kun sitä koskee lainsäädäntöön perustuvaa suojelusta tehty päätös.  

Suomessa rakennukset voivat olla suojeltuja joko kaavoituksella maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL 132/1999) säädöksiin perustuen tai erityislaeilla, kuten laki rakennusperinnön 
suojelemisesta (LaRS 498/2010). Kaavojen suojelumerkinnät ja niihin liittyvät kaava-
määräykset vaikuttavat rakennusta koskevaan lupaharkintaan (rakennuslupa, toi-
menpidelupa, purkamislupa) sekä mm. rakennuksen energiatehokkuusvaatimuksiin. 

Kaavassa suojelluksi määrätyn tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla 
suojellun rakennuksen käytössä ja kunnossapitämisessä on lisäksi otettava huomioon ra-
kennussuojelun tarkoitus. 

Suojelu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen kaavalla 



28(31) SELOSTUS ISO-VIMMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS / ONNIMANNIN KIINTEISTÖ  
   
 10.11.2016 
 

Rakennus on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, kun sitä koskee kaavassa 
oleva suojelumerkintä ja/tai aluevaraukseen liitetty suojelumääräys.  

MRL 57.2 § mukaan, jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, 
rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäris-
töarvojen vuoksi suojeltava, asemakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia 
määräyksiä (suojelumääräykset). Suojelumääräysten tulee olla maanomistajalle koh-
tuullisia. Kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon myös säännös siitä, ettei his-
toriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa tur-
mella (MRL 118 §).  

Kun suojelu perustuu MRL 57.2 §, eikä suojelua katsota kohtuuttomaksi, ei se johda 
korvausvelvollisuuteen. Asemakaavaan voidaan kuitenkin ottaa myös rakennuksen tai 
muun kohteen suojelemiseksi tarpeellisia määräyksiä, vaikka niitä on pidettävä koh-
tuuttominakin (MRL 57.3 §). Tällöin ne voivat johtaa korvausvelvollisuuteen. Maan-
omistajan mahdollinen oikeus korvaukseen tällaisissa tapauksissa määräytyy raken-
nussuojelulain 11 §:n sekä 12.2 ja 3 §:n perusteella. Korvausvelvollinen kaavassa suo-
jeltujen kohteiden osalta on kunta. Kunta voi saada avustusta valtiolta. 

Kaavalla on pyritty löytämään alueelle soveltuva, maanomistajan ja rakennusten 
omistajan kannalta hyväksyttävä ja riittävän joustava käyttötarkoitus, jotta suojelu ei 
aiheuta kohtuuttomia kustannuksia, erityistä haittaa tai vahinkoa sekä siten pyritty 
suojelun kohtuullisuuteen. Määräyksin on pyritty antamaan selkeä kuva alueella salli-
tuista toimenpiteistä. 

MRL 54 §:n mukaan Asemakaavaa laadittaessa rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä 
siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä alu-
een tai kohteen kulttuurihistoriallisen merkittävyyden / ominaisuuksien suojelemiseksi. 

MRL:n 118 §:n mukaan rakentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita 
toimenpiteitä suoritettaessa samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huo-
lehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai 
kaupunkikuvaa turmella. Turmelemiskielto koskee niin rakentamisen arvokkaita yksityis-
kohtia kuin rakennetun ympäristön kokonaiskuvan vaalimista. Rakennustaiteen ja kau-
punkikuvan vaalimisen tavoite ja historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden ra-
kennusten turmelemiskielto asettavat rakennus- ja purkamisluvan myöntämiselle reuna-
ehtoja. 

MRL:n 166§:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että 
se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset 
eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Suojeltujen rakennusten osalta 
tätä yleistä kunnossapitovelvollisuutta on täsmennetty toteamalla, että kaavassa suojel-
luksi määrätyn tai rakennussuojelulain nojalla suojellun rakennuksen käytössä ja kunnos-
sapitämisessä on lisäksi otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus. Tämän kunnos-
sapitovelvoitteen toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 

Rakennuksen purkaminen edellyttää kulttuurihistoriallisen merkittävyyden harkintaa lu-
paprosessin kautta. Jos rakennusta voidaan pitää historiallisesti merkittävänä tai raken-
nustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana, tarvitaan purkamislupa. 

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää ter-
veellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristö-
haittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät 
on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen 
täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.  
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Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. (MRA 
166 §) 

Suojelun kohde määritellään kaavakartalla sekä annetaan suojelua koskevat määräykset.  
Suojelusta asemakaavalla päättää kunta. Suojelupäätös vahvistuu, kun kunnanvaltuuston 
hyväksymä asemakaava saa lainvoiman.  

Rakennusten suojelu rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla 

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan kansallisen kulttuuriperinnön säi-
lyttämiseksi suojellaan kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyviä rakennuksia, rakennus-
ryhmiä ja rakennettuja alueita.  

Asemakaavoitetulla alueella rakennussuojelulain tarkoittamien kohteiden suojelu tode-
taan rakennussuojelupäätöksessä useimmiten toteutettavan MRL:n mukaisella asema-
kaavalla. Jos kohteella on valtakunnallista merkitystä tai kohteen säilymistä ja suojelua ei 
voida turvata MRL:n perusteella tai alueen suojelu asemakaavalla ei ole mahdollista, voi-
daan tehdä suojelupäätös rakennusperinnön suojelemista koskevan lain perusteella. 

Lain tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen moni-
muotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti 
kestävää hoitoa ja käyttöä. 

Jos suojelusta tai LaRS 6 §:ssä tarkoitetusta vaarantamiskiellosta aiheutuu rakennuksen 
omistajalle merkityksellistä vahinkoa tai haittaa, hänellä on oikeus saada siitä valtiolta 
täysi korvaus. Valtiota korvausasiassa edustaa ympäristöministeriö. Jos omistajan on suo-
jelumääräysten johdosta ryhdyttävä erityisiin toimiin rakennuksen kulttuurihistoriallisen 
arvon säilyttämiseksi, tästä aiheutuvat kustannukset on korvattava valtion varoista. Va-
hingon tai haitan merkityksellisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon suojelumääräyksen 
tai vaarantamiskiellon sisältö ja kesto. Kunnalle, valtiolle ja valtion liikelaitoksille aiheutu-
nutta vahinkoa tai haittaa ei korvata. (LaRS 3. luku) 

Suojelun laiminlyönnistä on säädetty rangaistus. (LaRS 23 §) 

Rakennussuojelupäätöksessä ilmoitetaan suojeltavat kohteet ja sitä koskevat tiedot. Ra-
kennusperinnön säilyttämistä tämän lain nojalla edistävät ja valvovat elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukset ja Museovirasto. Rakennuksen suojelemisesta päättää elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Suojeltavaksi määräämistä koskeva päätös toimitetaan ym-
päristöministeriön vahvistettavaksi. 

Asemakaavan suhde rakennussuojelupäätökseen 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laittanut vireille rakennusten suojelun rakennussuojelu-
lain nojalla kunnan tekemän purkulupahakemuksen jälkeen. Suojelupäätös on ympäristö-
ministeriössä vahvistettavana. Päätös sisältää suojelua koskevia määräyksiä, jotka täyden-
tävät asemakaavassa annettuja määräyksiä.  

Suojelupäätöksen mukaiset rakennusta sekä piha-aluetta koskevat määräykset on sisälly-
tetty myös asemakaavan s-, sr- sekä /s -suojelumääräyksiin. Tämän lisäksi suojelupäätös 
sisältää määräyksiä kohteen luovuttamisesta toiselle osapuolelle, toimenpiteistä raken-
nukset vahingoittuessa tai tuhoutuessa sekä siinä on edellytetty rakennusperinnön suoje-
lusta annetun lain (498/2010) noudattamista. Asemakaavan määräyksiä on puolestaan 
täydennetty ja täsmennetty kaavaprosessin aikaisessa viranomaisyhteistyössä erityisesti 
rakennuksessa sallittujen toimintojen, uudisrakentamisen sekä piha-alueen käsittelyn 
osalta. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 

Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman.  

6.2 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Toteutuksesta seurataan rakennussuojelun, kaavamääräysten, ajantasaisen lainsäädän-
nön sekä kunnan ympäristönsuojelumääräysten noudattamista. 

Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän kunta.  

 

 

 

 

 

Helsingissä 10.11.2016 

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 

 

Maarit Suomenkorpi 
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