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1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

TUNNISTETIEDOT
Ks. kansilehti.

1.2

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Länsi-Säkylässä Säkyläntien ja Rantatien välisellä alueella.

Kuvat: Vasemmalla: Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. Oikealla:
Asemakaavoitettavan alueen alustava rajaus. Aluerajausta voidaan tarkistaa suunnittelun edetessä.

1.3

KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
Kaavan nimi:

Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Päätarkoitus:

Mahdollistaa Länsi-Säkylän teollisuusalueen laajentuminen

Kaava-alueen pinta-ala:

n. 105 ha

Kerrosala:

164 150 k-m²

Työpaikat:

1100-2600

Kaavaselostus koskee:

27.7.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Kannen kuva: Asemakaavoitettava alue on mäntyvaltaista talousmetsää.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavakartta (pienennös)
Kaavamääräykset
Havainnekuva
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LUETTELO MUISTA KAAVOJA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA







Säkylän osayleiskaavan luontoarvojen tausta- ja perusselvitys, Faunatica Oy,
2013
Säkylän alueiden osayleiskaava- alueen maisemaselvitys, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy, 2013
Säkylän osayleiskaavan muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2013
Viheralueiden riittävyystarkastelu, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy, 2014
Satakunnan maakuntakaava (30.11.2011) selvityksineen.
Euran kunta, vesihuollon kehittämissuunnitelma, Airix Ympäristö Oy, 2010.
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2.

TIIVISTELMÄ

2.1

KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta 30.3.2015 § 70. Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 16.4.2015.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 10.4.2015.
Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaluonnosta 18.5.2015 ja luonnos on ollut nähtävillä 21.5.-4.6.2015. Luonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä. Yhtään mielipidettä ei jätetty.
Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaehdotusta 15.6.2015 ja ehdotus on ollut nähtävillä 18.6.-17.7.2015. Ehdotuksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä. Yhtään muistutusta ei jätetty.
Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan ja esitti asemakaavaa kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi 27.7.2015 (§ 143). Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 3.8.2015 (§
37). Kaava on saanut lainvoiman 17.9.2015.
Kuulutus kaavan voimaantulosta annettiin 17.9.2015.

2.2

ASEMAKAAVA
Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa Länsi-Säkylän teollisuusalueen laajentuminen. Alueella ei ole asemakaavoitusta ohjaavaa osayleiskaavaa. Osayleiskaavan
laatiminen alueelle on tekeillä ja ehdotusvaiheessa. Osayleiskaavassa alue tullaan osoittamaan teollisuusalueeksi. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
Kaavassa on osoitettu 4 uutta teollisuuskorttelia, joilla on ohjeellisen tonttijaon mukaan
yksi tontti kullakin. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 164 150 k-m². Tehokkuudeksi muodostuu keskimäärin e=0,18. Kaava mahdollistaa arviolta 1100-2600
uutta työpaikkaa.
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Rantatien linjausta on oikaistu uuden Kauniinsannantien kohdalla. Rantatien eteläpuolella olevien tonttien edustalle jäävä entinen
tiealue on osoitettu suojaviheralueeksi EV, jonka kautta on sallittu ajo tonteille. Säkyläntiellä varaudutaan uuden risteyksen myötä kääntymiskaistojen ja mahdollisesti linjaautopysäkkien toteuttamiseen Kauniinsannantien liittymään. Liikennejärjestelyjä varten
tarvittavat tilavaraukset on huomioitu asemakaavassa tiealueen laajennuksena.
Alue liitetään kunnallistekniikkaan. Alueen läpi toteutetaan pyörätien sisältävä kokoojakatu, Kauniinsannantie, Rantatieltä Säkyläntielle. Käytöstä poistunut junarata on säilytetty varauksena, mikäli radalle on tarvetta tulevaisuudessa.
Kaakossa sekä lounaassa olevien teollisuusalueen ja arvokkaiden asuinalueiden välissä
on säilytetty metsäalueita lähivirkistysalueina sekä suojana teollisuusalueen ja maakunnallisesti merkittävien pientaloalueiden välissä.
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Rata-alueella kasvavan ketotuulenlennon esiintymä on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä kohteena. Korttelialueelle jäävä kuntorata siirretään lounaaseen tekeillä olevassa Säkylän osayleiskaavassa varattavalle lähivirkistysalueelle.

2.3

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa kaavan saatua lainvoiman.

3.

LÄHTÖKOHDAT

3.1

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Suunnittelualue on metsätalouskäytössä. Alueen länsiosassa sijaitsee kunnan ylläpitämä
kuntorata, joka tullaan siirtämään säilyvälle metsäalueelle alueen lounaispuolella. Suunnittelualue rajoittuu idässä Länsi-Säkylän teollisuusalueeseen ja etelässä pientalovaltaisiin asuntoalueisiin. Muilta osin suunnittelualueen ympäristö on lähinnä metsätalouskäytössä.
Asemakaavoitettava alue rajautuu pohjoisessa Liedon ja Euran väliseen seututiehen 204
(Säkyläntie) ja etelässä osin Yhdystiehen 12691 (Rantatie). Suunnittelualueen poikki kulkee Euran ja Länsi-Säkylän teollisuusalueen välinen, käytöstä poistettu rautatie.

Maaperä ja topografia
Alueen rakennettavuus on hyvä, sillä maastonmuodot loivapiirteisiä ja maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Paikoitellen on pienialaisia savi- ja turvemaita. Korkeusasema on
enimmäkseen 50–60 metriä meren pinnan tason yläpuolella. Korkein kohta sijaitsee alueen itäosassa noin 60 mmpy, noin 15 metriä Pyhäjärven pintaa korkeammalla. Pääosa
alueesta on noin 55mmpy eli 10 metriä Pyhäjärven pinnasta.
Vesistöt ja vesitalous
Suunnittelualueella ei ole merkittäviä vesistöjä. Pyhäjärvi sijaitsee noin 200–1200 m
etäisyydellä alueen lounaispuolella. Asemakaavoitettavan alueen eteläinen kulma sijaitsee pieneltä osin vedenhankintaan soveltuvaksi luokitellulla II-luokan Uusikylän pohjavesialueella.
Alueen pintavedet valuvat Pyhäjärveen osin sekä nykyisen Lännen teollisuusalueen vesialtaisiin.
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Kuva: II-luokan pohjavesialue ulottuu asemakaavoitettavalle alueelle pieneltä osin aivan
sen eteläosassa
Kasvillisuus
Säkylä kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Kunnan alueella vallitseva
metsätyyppi on kuivahko kangas. Alueella on pienialaisia kosteita suoalueita. Alue on
pääosin mäntyvaltaista talousmetsää.

Kuvat: Alueen puusto on mäntyvaltaista, paikoin alueella kasvaa kuusta sekä lehtipuita.
Luonnonsuojelu
Osayleiskaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä alueella on mainittu kaksi paikallisesti arvokasta kohdetta: 21. vähäpuustoinen suo, isovarpuräme, metsälain mukainen
kohde, arvoluokka III sekä kohde 22. monimuotoisuudelle tärkeät alueet, mustikkakangaskorpi, arvoluokka III. Arvoluokan III kohteilla on paikallisia arvoja ja niistä on selvityksessä suositeltu säästämistä, jos se on kohtuullisin keinoin mahdollista.
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Asemakaava-alueen ulkopuolella lännessä sijaitseva Ruoppasuo on metsälain mukainen
erityisen tärkeä elinympäristö, joka on selvityksessä mainittu alueen arvokkaimpana
kohteena, arvoluokka II.
Ratapenkalla alueen kaakkoisosassa on ketotuulenlentokasvustoa, joka saattaa soveltua
erityisesti suojeltavalle perhoslajille, tuulenlentopussikoille. Kaava-alueen ulkopuolella,
Säkyläntien eteläpuolella tienpenkereellä sijaitsee kaksi uhanalaisen keltamataran kasvupaikkaa.
Linnuston osalta selvityksessä alueella havaittiin kahdeksan EU:n lintudirektiivin, uhanalaista, silmälläpidettävää tai Suomen vastuulajia. Alueen voidaan katsoa olevan linnustoltaan suhteellisen monimuotoinen. Luokitelluista metsälajeista havaittiin leppälintu,
pyy, sirittäjä ja teeri sekä avomaiden lajeista kivitasku (VU) ja pikkulepinkäinen. Lisäksi
Raappasuolla havaittiin tavipoikue. Muita huomionarvoisia lajeja olivat tiltaltti, hömö- ja
töyhtötiainen, korppi, kulorastas, käki, metsäviklo, mustapääkerttu, peukaloinen ja puukiipijä. Huomionarvoisten lajien havainnot keskittyvät kuitenkin alueen länsiosaan tai
kaava-alueen ulkopuolelle. Lännen tehtaiden nykyisen jätealtaan on selvityksessä todettu olevan tärkeä vesilinnuille ja yölaulajille. Sen linnustoarvojen todetaan kuitenkin olevan ihmisen toiminnasta johtuvia, joten selvityksessä ei esitetty jätealtaiden läheisyyteen rajoitteita maankäytölle.
Alueen eteläosassa esiintyy haitallinen vieraslaji, jättipalsami.
Liito-orava
Osayleiskaavan luontoselvityksessä alueella todettiin olevan liito-oravalle soveltuvia alueita, mutta tuolloin liito-oravaa alueella ei tavattu. Kesäkuussa 2015 alueella tehtiin
maastotarkastus (viite: ELY-keskuksen lausunto luonnoksesta), jossa käytiin läpi alueella
aiemmin todetut liito-oravalle soveltuvat alueet. Alueilta ei tälläkään kertaa löytynyt
merkkejä liito-oravasta.
Lepakot
Osayleiskaavan luontoselvityksessä alueen läheisyydessä Pyhäjärven rannalla todettiin
lepakoille tärkeä muu alue, jolla havaittiin useita pohjanlepakkoja ja joitakin viiksisiippa/isoviiksisiippa-yksilöitä. Alue kuuluu luokkaan III: Muu lepakoiden käyttämä alue.
Suosituksen mukaan on maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen
arvo lepakoille.
Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji ja se saalistaa puoliavoimilla alueilla tai pienillä aukioilla esim. Metsikön reunoissa, puistoissa, pihoilla, niityillä, hakkuulla, puiden
reunustamien teiden varsilla tai parkkipaikoilla. Laji välttelee suurten metsien sisäosia tai
laajoja aukioita. Viiksisiippa/isoviiksisiippa viihtyy avarissa metsissä, runsasvesistöisillä
alueilla. Se saalistaa myös aukioilla ja puiden latvustossa.
Asemakaavoitettava alue oli melko laaja metsäalue, joka on pohjoisimmilta osiltaan varsin nuorta metsää ja laajaa hakkuuaukkoa. Suotuisimmat metsät sijaitsevat asemakaavaalueen ulkopuolella lännessä, Rantatien ympäristössä. Selvityksessä on todettu, että
alueen metsät eivät ehkä tarjoa lepakoille ravintoa kauden läpi.
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Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Alueella ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen kaakkois- ja lounaispuolella, jonne on asemakaavoitettu pientaloalueita.
Säkylän kunnan väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 4539. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2035 Säkylässä on 4217 asukasta.
Palvelut ja virkistys
Säkylän keskustan palvelut sijaitsevat noin 6 km päässä. Euraan on matkaa noin 7,5 km.
Alueella sijaitsee nykyisin kunnan ylläpitämä kuntorata ja alueen lounaispuolella sijaitsee
Kauniitsannat -uimaranta.

Kuvat: Alueella kulkee nykyisin kunnan ylläpitämä kuntorata, joka siirretään alueen lounaispuolella säilyvälle metsäalueelle.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Alueen itäosassa sijaitsee multaurakointiyritys. Alue liittyy tiiviisti itä puolella sijaitsevaan Lännen teollisuusalueeseen.
Vuonna 2009 kunnan työpaikoista 63,9 % oli palvelualalla, 30,1 % jalostusalalla ja 5,2 %
alkutuotantoalalla. Kunnan työpaikkaomavaraisuus vuoden 2012 lopussa oli 120 % ja
työllisyystilanne on parempi kuin muualla maakunnassa. Säkylän kunnan suurimmat
työnantajat olivat vuoden 2012 lopussa Säkylän varuskunta, Lännen Tehtaat Oyj.

10(24)

SELOSTUS

ISO-VIMMAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS
27.7.2015

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Alue on nykyisin pääosin talousmetsää. Välittömästi alueen itäpuolella on Länsi-Säkylän
teollisuusalue, johon asemakaavan laajennus tiiviisti liittyy. Alueen kaakkois- ja luoteispuolella on pientaloalueita. Länsi- ja luoteispuolella jatkuvat metsäalueet. Koillisessa
alue rajautuu Säkyläntiehen.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole olemassa olevia rakennuksia. Osayleiskaavaa varten laaditussa arkeologisessa inventoinnissa alueella ei todettu muinaisjäännöksiä.
Lounaassa kaava-alue rajautuu maakunnallisesti merkittävään Lännen tehtaiden asuinalueiden muodostamaan kulttuuriympäristöön, joka on osoitettu Satakunnan maakuntakaavassa (ympäristöministeriö vahvistanut 30.11.2011) merkinnällä kh2.
lso-Vimman asemakaavan laajennusalueen reunalla maakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä sijaitsee Haaparon 1950-luvulla rakentunut pientaloalue, joka on puolestaan osoitettu Säkylän vireillä olevassa osayleiskaavassa Pientalovaltaisena asuinalueena, jolla ympäristö säilytetään merkinnällä AP/S-1.
Tekninen huolto
Alueen lounaisosassa sijaitsee kunnan vesihuoltolaitoksen runkovesijohto ja jätevesiviemäri. Teollisuusalueen jätevedet johdetaan kuitenkin rakennettavalla yhteydellä jätevedenpuhdistamolle. Pohjoisosalla sijaitsee kunnan ja Apetit Oyj:n jätevedenpuhdistamoilta Eurajokeen johtava puhdistetun jäteveden linja, joka liittyy luoteispuolella radan
varressa, kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan jätevesipumppaamoon. Alueelle toteutetaan myös uusi runkovesijohto. Radan pohjoispuolella sijaitsee sähkölinja. Säkyläntien
vartta seuraileva Eura-Säkylä –välinen yhdysvesijohto kulkee asemakaava-alueen kohdalla Säkyläntien pohjoispuolella.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaavoitettavalla alueella ei sijaitse ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa. Kaava-alueen läheisyydessä Säkyläntien liikenne aiheuttaa melua. Nykyinen Länsi-Säkylän teollisuusalue aiheuttaa melupäästöjä, ja hiukkaspäästöjä savuhormeista sekä liikenteestä
aiheutuvaa melua. Lisäksi jätevesipäästöjä poikkeustilanteissa.
Liikenne
Lieto-Euratie on luokitukseltaan seututie 204, joka Säkylän alueella on nimetty Säkyläntieksi. Maantie 12691 on nimetty Rantatieksi. Rantatien varrella sijaitsee kevyen liikenteen väylä, joka johtaa Säkylän sekä Euran keskustaan.
Säkylässä toimii Satakunnan seutuliikenne, jonka bussiliikenne lähtee keskustasta Turun
ja Porin, Rauman ja Pohjanmaan suuntiin. Säkylän ja Rauman välillä kulkee joitakin koulupäivien vakiovuoroja.
Liikenneviraston vuoden 2012 liikennemääräkartan mukaan seututiellä 204 (Säkyläntie)
kulkee Euran suuntaan 4180 ajoneuvoa vuorokaudessa.
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Kuva: Rantatien vartta Kauniitsannat – uimarannan kohdalla. Rantatien vartta kulkee
kevyen liikenteen väylä.

Kuva: Liikennemäärät (ajoneuvoa vuorokaudessa) vuonna 2010 ja 2012

Kaavoitettava alue on osin Säkylän kunnan ja osin yksityisomistuksessa.

3.2

SUUNNITTELUTILANNE

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 tavoitteet 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.
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Asemakaavoitettavan alueen itäosa on merkitty maakuntakaavassa osittain teollisuus- ja
varastotoimintojen alueeksi (T) ja osittain taajamatoimintojen alueeksi (A). Säkyläntie on
osoitettu seututieksi (st). Iso-Vimmasta lähtevä rautatie on osoitettu yhdysradaksi/sivuradaksi. Säkyläntien vierelle on merkitty yhdysvesijohto (v). Lounaassa kaava-alue rajautuu
maakunnallisesti merkittävään Lännen tehtaiden asuinalueiden muodostamaan kulttuuriympäristöön kh2.

Kuva: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Asemakaavoitettavan alueen sijainti on
merkitty kuvaa punaisella katkoviivalla.
Vaihemaakuntakaava 1
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 koskee maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita. Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 joulukuussa 2013, jonka jälkeen vaihemaakuntakaava saatettiin ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014 vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu Säkylän osayleiskaavaa koskevia aluevarauksia, mutta siinä on koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä tuulivoiman
tuotantoalueita ja yksittäisiä voimaloita koskien.
Vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan maakuntahallitus päätti 24.11.2015 käynnistää vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen. Siinä käsitellään seuraavia teemoja: energiantuotanto (turve, bioenergia ja
mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia), soiden moninaiskäyttö (kasvuturve,
soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Vaihemaakuntakaava 2 on aloitusvaiheessa.
Yleiskaava
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Suunnittelualueella on voimassa Säkylän
kunnanvaltuuston 5.12.1988 hyväksymä oikeusvaikutteeton osayleiskaava ja sen tarkistus vuodelta 1995 (kuva 5). Asemakaavoitettava alue on osoitettu pääosin teollisuuden
reservialueeksi.
Säkylän osayleiskaava ja Pyhäjoen osayleiskaavan muutos on tekeillä. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä syyskuussa 2014. Luonnoksessa alue oli osin teollisuusaluetta, osin
maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan laajennustarve tullaan ottamaan huomioon
laadittavana olevassa osayleiskaavassa.
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Kuva: Ote Säkylän osayleiskaavaluonnoksesta (päivätty 17.6.2014). Asemakaavamuutosalue on rajattu karttaan punaisella.

Kuva: Ote Säkylän oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta vuodelta 1988.
Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia asemakaavoja.
Rakennusjärjestys
Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on hyväksytty Säkylän, Euran ja Köyliön kunnanvaltuustoissa 12.12.2011 ja se on tullut voimaan 17.1.2012.
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Pohjakartta
Pohjakarttana on käytetty kunnan kantakarttaa, joka on laadittu vuonna 2003. Pohjakarttaa on täydennetty luoteisosassa kaava-aluetta 2015.
Pohjakartta on MRL muutoksen 323/2014 mukainen ja tarkistettu 3.8.2015 Kari Ruohonen, mittausteknikko, Euran kunta.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoa.
Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Alueella laaditut selvitykset ja suunnitelmat on lueteltu kohdassa 1.6.

4.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE
Alueen suunnittelu on käynnistetty kunnan aloitteesta. Iso-Vimman asemakaavaa on
tarve laajentaa huomattavasti koska lähitulevaisuudessa alueelle todennäköisesti toteutuu elintarviketeollisuutta.

4.2

SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta.
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta 30.3.2015 § 70.
Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaluonnosta 18.5.2015. Asemakaavaluonnos oli
nähtävillä 21.5.-4.6.2015.
Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaehdotusta 15.6.2015. Asemakaavaehdotus oli
nähtävillä 18.5.-17.7.2015.

4.3

OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset 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.

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 16.4.2015.
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Kaavoitustyö on järjestetty siten, että osallisilla, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta kaavan laadinnan eri vaiheissa. Osallisten mahdollisuudet osallistua kaavan laadintaan sekä alustava aikataulu on kuvattu kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ajankohtainen kaava-aineisto on
nähtävillä Säkylän kunnanvirastossa ja kunnan internet-sivuilla koko valmistelun ajan.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 21.5.-4.6.2015. Mielipiteitä ei jätetty.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.6.-17.7.2015. Muistutuksia ei jätetty.

Viranomaisneuvottelut järjestetään tarpeen mukaan, noudattaen Maankäyttö- ja rakennuslakia.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 10.4.2015.
Luonnosvaiheessa viranomaisilta on pyydetty lausunnot, joita saapui kuusi.
Luonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä.
Ehdotusvaiheessa viranomaisilta on pyydetty lausunnot, joita saapui kaksi. Ehdotuksesta
saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä.

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan ja esitti asemakaavaa kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi 27.7.2015 (§ 143).
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 3.8.2015 (§ 37). Kaava on saanut lainvoiman
17.9.2015.
Kuulutus kaavan voimaantulosta annettiin 17.9.2015.

4.4

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Kunnan asettamat tavoitteet
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Länsi-Säkylän teollisuusalueen laajentaminen huomioiden samalla
ympäröivän alueen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista voidaan johtaa asemakaavan muutokselle
seuraavat tavoitteet:
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Huolehdittava, että työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata eikä niitä
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Taajamia kehitettäessä
on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä
saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Maakuntakaava
Maakuntakaavassa on esitetty seuraavat keskeiset tavoitteet:
Suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti
rakennetuilla alueilla. Rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuu. Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin.
Yleiskaava
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Vuoden 1988 oikeusvaikutuksettomassa
osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin teollisuuden reservialueeksi. Tekeillä olevassa Säkylän osayleiskaavassa alue on varattu teollisuuden tarpeisiin.

5.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

KAAVAN RAKENNE
Kaavassa on osoitettu 4 uutta teollisuuskorttelia, joilla on ohjeellisen tonttijaon mukaan
yksi tontti kullakin. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 164 150 k-m². Tehokkuudeksi muodostuu keskimäärin e=0,18. Kaava mahdollistaa arviolta 1100-2600
uutta työpaikkaa.
Alueen läpi on johdettu uusi kokoojakatu, Kauniinsannantie, Rantatieltä Säkyläntielle.
Kadun varrelle toteutetaan kevyen liikenteen väylä. Rantatien hallinnollinen luokitus
muuttuu kaduksi. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Rantatien linjausta on oikaistu
uuden Kauniinsannantien kohdalla. Rantatien eteläpuolella olevien tonttien edustalle
jäävä entinen tiealue on osoitettu suojaviheralueeksi EV, jonka kautta on sallittu ajo tonteille.
Säkyläntiellä varaudutaan uuden risteyksen myötä kääntymiskaistojen ja mahdollisesti
linja-autopysäkkien toteuttamiseen Kauniinsannantien liittymään. Liikennejärjestelyjä
varten tarvittavat tilavaraukset on huomioitu asemakaavassa tiealueen laajennuksena.
Alustavassa tiesuunnitelmassa on varmistettu, että liittymän näkemäalueet toteutuvat
liikennealueella. Säkyläntielle toteutetaan pysäkit Kauniinsannantien liittymän itäpuolelle. Kevyen liikenteen väylä jatkuu pysäkeiltä Rantatielle. Säkyläntien varsi on korttelin 83
kohdalla rajattu siten, että Säkyläntielle on mahdollista toteuttaa kääntymiskaista Euran
suunnasta saavuttaessa.
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Kauniinsannantielle toteutetaan pyörätien sisältävä kokoojakatu Rantatieltä Säkyläntielle. Käytöstä poistunut junarata on säilytetty varauksena, mikäli radalle on tarvetta tulevaisuudessa. Rataliikenteen tällöin aiheuttama tärinä tulee huomioida alueen rakennuksissa ja rakenteissa. Rata-alueella kasvavan ketotuulenlennon esiintymä on osoitettu
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä kohteena.
Kaakossa sekä lounaassa olevien teollisuusalueen ja asuinalueiden välissä on säilytetty
metsäalueita lähivirkistysalueina sekä suojana teollisuusalueen ja maakunnallisesti merkittävien pientaloalueiden välissä.
Korttelialueella nykyisin sijaitseva kuntorata siirretään lounaaseen varattavalle lähivirkistysalueelle.
Alueen läpi on varattu uusi johtolinja. Alue liitetään kunnallistekniikkaan.

Alueen kokonaispinta-ala on 1 052 561 m². Rakennusoikeutta alueelle muodostuu yhteensä n. 164 150 k-m².
Käyttötarkoitus
T
VL
EV
LR
LT
katu

pinta-ala (m²)
897 663
57 259
4 328
40 487
3 500
49 324

rakennusoikeus (k-m²)
164 150

tehokkuus (e=)
0,175

Asemakaava mahdollistaa noin 1100-2600 uutta työpaikkaa (keskimäärin 1 tp/150-65 km²). Alueelle syntyvien työpaikkojen tarkan määrän arviointi on hankalaa. Eri teollisuuden alat työllistävät hyvin erilaisen määrän.

5.2

YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Asemakaava täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, merkinnöin ja määräyksin huolehdittu pohjavesien suojelusta, pyritty vähentämään rakentamisesta johtuvia vaikutuksia sekä turvattu terveellisen ja
turvallisen ympäristön muodostumista.

5.3

ALUEVARAUKSET

T

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
Alueelle on osoitettu neljä teollisuuskorttelia. Kortteleissa rakennusoikeus on osoitettu
tehokkuuslukuna. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Alueelle on kaavassa osoitettu ohjeellinen tonttijako.
Aluetta koskevat kohdassa 5.3.3 mainitut yleiset määräykset.
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VL

Lähivirkistysalue

Merkinnällä on osoitettu kaavan eteläosassa teollisuuskortteleiden ja asuinalueiden välissä säilytettävät viheralueet. Samalla on huolehdittu viheryhteyden jatkumisesta olemassa olevien viheralueiden välillä.
LT

Yleisen tien alue

Merkinnällä on osoitettu Säkyläntien tiealueen levennys uuden Kauniinsannatien liittymän alueella, jolla varaudutaan uuden risteyksen myötä kääntymiskaistojen ja mahdollisesti linja-autopysäkkien toteuttamiseen Kauniinsannantien liittymän yhteyteen. Tiealueella on sallittu kaavassa merkityt ajoneuvoliittymät. Liittymän näkemät toteutuvat tiealueella.
LR

Rautatiealue

Merkinnällä on osoitettu alueen läpi kulkeva, käytöstä poistunut rautatiealue, joka kuitenkin halutaan säilyttää tulevaisuuden tarpeita varten. Radanpitoa koskeva päätös on
edelleen voimassa ja rata on mahdollista ottaa tarvittaessa käyttöön. Raideliikenteestä
mahdollisesti aiheutuva tärinä tulee huomioida rakennusten rakenteissa.
Alueella sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä kohde, ketotuulenlennon
esiintymä.
EV

Suojaviheralue

Merkinnällä on osoitettu entinen Rannantien katualue kohdalla, jossa Rantatie on oikaistu. Alueen läpi on sallittu olemassa olevat ajoyhteydet tonteille.
Katu
Rantatie on muutettu luokitukseltaan kaduksi. Linjausta on oikaistu uuden Kauniinsannantien kohdalla. Ajoväylän lisäksi sen pohjoispuolta kulkeva pyörätie siirretään. Rantatieltä Säkylän tielle on osoitettu uusi kokoojakatuyhteys, Kauniinsannantie.
Kunnallistekniikka
Korttelien 80 ja 83 alueella sijaitsee Eurajokeen päätyvän, puhdistetun jäteveden viemärilinja, jolle on kaavoituksella osoitettu uusi johtoalue Säkyläntien suuntaisena korttelin
80 pohjoisosaan, josta se jatkuu Kauniinsannantien katualueella sekä korttelin 83 lounaisreunassa, päätyen kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan jätevedenpumppaamoon.
Korttelien 80 ja 83 lounaisrajalla, radan viertä, kulkee myös sähköjohdon johtoalue.
Korttelissa 81 sijaitsevat vesi- ja viemärijohdot siirretään uudelle katualueelle sekä tontin lounaisrajalle.
Pohjavesialue
Pieni osa kaava-alueen eteläosasta on pohjavesialuetta. Alue on osoitettu kaavassa lähivirkistysalueeksi VL.

Piipun enimmäiskorkeus saa olla enintään 90 metriä nykyisestä maanpinnasta.
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Korttelialueiden rakentamattomat yleiselle tielle tai kadulle näkyvät osat on pidettävä
huolitellussa kunnossa tai suojattava aidoin.
Tonteilla olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Erityisesti
tulee säilyttää maisemapuustoa tien varrella.
Yhtenäisiä pitkiä julkisivupintoja tulee rytmittää porrastuksin, materiaali- tai värivaihteluin maantien varressa.
Raideliikenteestä aiheutuva tärinä tulee huomioida rakennusten rakenteissa.

5.4

KAAVAN VAIKUTUKSET
Asemakaavalla on välittömiä vaikutuksia suunnittelualueen sekä lähialueiden ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen metsän muuttuessa rakennetuksi teollisuusalueeksi. Lisäksi kaavalla on liikenteellisiä vaikutuksia. Positiivisia vaikutuksia laajemmallakin alueella saadaan mm. kunnan talouteen kohdistuvan kasvun myötä.

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Alue on pääosin rakentamatonta talousmetsää. Asemakaava laajentaa olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta länteen. Metsäinen alue muuttuu teollisuusympäristöksi. Tältä
osin vaikutus on suuri, mutta metsäisen ympäristön takia jää paikalliseksi. Alueen eteläja lounaispuolella säilyy metsäisiä virkistysalueita, Samoin Säkyläntien varrella ja sen
pohjoispuolella voidaan säilyttää suojaavia metsäalueita.
Muodostuvaan taajamakuvaan voidaan vaikuttaa alueen toteutussuunnittelulla sekä
reuna-alueiden käsittelyllä ja puuston säilyttämisellä reuna-alueilla. Rakennusten korkeus, materiaali, väritys ja mittakaava vaikuttavat muodostuvaan taajamakuvaan. Rakennusten korkeus jää puuston latvusten alapuolelle, jolloin rakennukset eivät näy kauas.
Kulttuuriympäristö
Asemakaava-alueella ei ole arvokasta kulttuuriympäristöä. Valtakunnallisesti arvokas
Köyliönjärven kulttuurimaisema sijaitsee yli 2,5 km päässä. Alueella sallittu kerrosluku
on kaksi, joten rakennukset jäävät puidenlatvusten alapuolelle. Piipun enimmäiskorkeudeksi on määrätty 90 metriä nykyisestä maanpinnasta. Piiput saattavat olla nähtävissä
kulttuurimaisemassa, mutta vaikutus jää vähäiseksi pitkän etäisyyden sekä välissä sijaitsevan puuston takia. Edelleen vaikutusta voidaan vähentää huolellisella suunnittelulla,
materiaali- ja värivalinnalla sekä toteutuksella.
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Kuva: Näkymä valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta, Kuninkaanlähteentien
varrelta, kohti asemakaavoitettavaa aluetta. Kuvan keskellä näkyy nykyinen sokeritehtaan n. 91,5 metriä korkea piippu Lännen teollisuusalueella. Rakentaminen jää tätä
matalammaksi. Valtaosassa aluetta puusto ja pihapiirit peittävät piipun kokonaan
näkyvistä.

Asemakaavan vaikutusta Lännen tehtaiden ja Haaparon asuinalueisiin ja Pyhäjärven rantatiehen on ehkäisty osoittamalla teollisuusalueen ja asuinalueen/Rantatien väliin noin
40-120 m leveä virkistysalue. Virkistysalue tulee säilymään metsänä, joten teollisuusalue
ei tule näkymään asuinalueille. Lisäksi teollisuusalueen eteläreuna on rajattu rakennusalan ulkopuolelle.
Väestö, palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Kaava mahdollistaa arviolta 1100-2600 uutta työpaikkaa. Asemakaavalla on positiivinen
vaikutus sekä Säkylän että seudun työllisyyteen. Säkylän työpaikkaomavaraisuus kasvaa.
Työpaikkojen lisääntyminen voi vaikuttaa paikallisesti mm. kaupallisten palvelujen kysyntää lisäävästi, jos työmatkalla asioidaan samalla kaupassa. Myös asuntojen kysyntä
saattaa kasvaa, jos osa työntekijöistä perheineen muuttaa alueelle. Tätä kautta lisääntyy
mahdollisesti välillisesti myös kunnallisten palvelujen kysyntä jonkin verran.
Myös muu elinkeinoelämä saattaa hyötyä suuresta teollisuuskeskittymästä ja hyötyä
mahdollisen yhteistyön ja synergiaetujen myötä.
Alueella olemassa oleva kunnan ylläpitämä kuntorata siirretään alueen lounaispuolella
säilyvälle ja osayleiskaavassa virkistysalueeksi varattavalle metsäalueelle. Tämän osalta
virkistyspalvelut pysyvät siten ennallaan, vaikka jokamiehen oikeuksin ulkoiluun käytettävissä oleva metsäalue pieneneekin. Toisaalta virkistyskäyttö turvataan paremmin
osoittamalla se virkistysalueeksi maa- ja metsätalousalueen sijaan.
Liikenne
Asemakaavan toteutuksen myötä liikennemäärät kasvavat sekä henkilöliikenteen että
raskaan liikenteen osalta. Alueelle suuntautuu sekä työmatkaliikennetä että huolto- ja
kuljetusliikennettä. Lisääntyvä liikenne aiheuttaa sekä melua että hiukkaspäästöjä ja voi
vaikuttaa haitallisesti liikenneturvallisuuteen.
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Liikenne ohjautuu pääosin suoraan Säkyläntielle, jolloin se ei aiheuta häiriötä nykyiselle
asutukselle. Osa liikenteestä voi suuntautua myös Rantatielle, jonka varrella on olemassa olevaa asutusta sekä paikallisliikennettä. Rantatiellä alhaiset nopeusrajoitukset vähentävät syntyvää melua ja pienentävät onnettomuusriskiä. Rantatiellä on nykyisin
50km/h rajoitus asemakaavoitettavan alueen kohdalla. Liikenneturvallisuuden ja näkymien parantamiseksi Rantatien linjausta on oikaistu tulevan Kauniinsannantien kohdalla.
Säkyläntielle on osoitettu asemakaavassa uusi Kauniinsannatien katuliittymä. Liittymästä
on matkaa Karhusuontie risteykseen noin 1 km ja Torontien risteykseen noin 1,5 km.
Säkyläntiellä nopeusrajoitus on kohdalla nykyään 100km/h. Kasvava liikennemäärä lisää
liikenneonnettomuuksien mahdollisuutta. Liikennesuunnittelulla ja liikennejärjestelyillä
voidaan kuitenkin vaikuttaa liikenneturvallisuutta lisäävästi, mm. kääntymiskaistan ja
ohituskaistan toteuttamisella.
Kauniinsannantien varrelle toteutetaan erillisen katusuunnitelman mukaisesti Rantatieltä jatkuva kevyen liikenteen väylä, jolloin myös jalan tai pyörällä voidaan liikkua turvallisesti alueella.
Työmatkaliikenteen lisääntyessä seudullisten linja-autovuorojen kannattavuus saattaa
parantua. Kauniinsannantien liittymään tiesuunnitelman mukaisesti toteutettavat pysäkit parantaisivat alueen saavutettavuutta myös julkisen liikenteen osalta.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueelle sijoittuvan teollisuuden jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon tai
yrityspuhdistamoon, joten toiminta ei aiheuta jätevesihaittoja. Toimintaa ja sen aiheuttamia päästöjä valvotaan erikseen ympäristöluvin alueelle sijoittuvan toiminnan mukaan. Liikenteen aiheuttamia häiriöitä voidaan vähentää liikennesuunnittelun keinoin.

Maa- ja kallioperä
Alueen maaperä on rakentamiseen soveltuvaa sekä suhteellisen tasaista. Maaperään tai
kallioperään ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia.
Luonnonympäristö
Kaksi alueella sijaitsevaa paikallisesti arvokasta luontotyyppikohdetta jäävät teollisuustontille, eikä niiden säilyminen ole todennäköistä. Vaikutus jää paikalliseksi. Metsälain
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, Ruoppasuo, on rajattu alueen ulkopuolelle, eikä siihen kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Ruoppasuolle kertyy vettä pintavaluntana
mm. korttelin 82 kaakkoisosasta. Ruoppasuon vesitalous voidaan ottaa huomioon alueen hulevesisuunnittelussa.
Ratapenkereellä esiintyvä ketotuulenlento säilyy alueella, sillä rata-alueelle ei kohdistu
maankäytön muutoksia. Keltamatara levinnee ja siirtynee Säkyläntien penkereellä sopivaan kasvupaikkaan liikennejärjestelyjen toteutuessa.
Alueella ei todettu liito-oravan elinympäristöjä, eikä metsä ole erityisest sovelias lepakoille. Kaavan toteutus ei vaaranna näiden lajien suojelua.
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Pohja- ja pintavedet
Suunnittelualue liitetään vesi- ja viemäriverkostoon, jolloin pohjaveden pilaantumisriski
on vähäinen.
Pintavedet on tarkoitus johtaa Sirttalanojaan, josta ojien kautta edelleen Köyliönjärveen.
Alueelle muodostuu toteutuksen myötä suuri määrä pinnoitettuja alueita, kuten suuria
rakennuksia sekä asfalttialueita. Tämä vähentää normaalia sade- ja sulamisvesien imeytymistä maaperään ja lisää pintavaluntaa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaan tulee varautua lisääntyviin sateisiin ja tulviin. Vettä läpäisemättömät pinnoitteet
sekä lisääntyvät sateet suurentavat hulevesien määrää. Alueella muodostuvat hulevedet
tulee imeyttää puhtaan veden osalta tontilla maaperään tai ohjata hallitusti eteenpäin.
Hulevesijärjestelyille tulee varata riittävästi tilaa tontinkäyttösuunnitelmassa.
Osa hulevesistä on suositeltavaa imeyttää maaperään kasvillisuuden käyttöön, ettei
maaperän kuivuminen aiheuta kasvillisuuden kuivumista. Maaperä on pääosin hiekkamoreenia, johon puhtaat hulevedet voidaan hyvin imeyttää. Korttelin 82 kaakkoisosasta
voidaan puhtaita hulevesiä ohjata Ruoppasuolle sen vesitalouden turvaamiseksi.
Määräysten ja lakien mukaisella toiminnalla vaikutukset pohja- tai pintavesiin pysyvät
vähäisinä.

Kunnallistekniikan laajentaminen alueella sekä uusi kokoojakatu aiheuttavat kunnalle ja
Säkyläntien liikennejärjestelyjen osalta valtiolle toteutus- ja ylläpitokustannuksia. Pururadan siirtäminen aiheuttaa kustannuksia kunnalle. Muista toteutuskustannuksista vastaavat alueelle sijoittuvat toimijat.
Kunta saa laitoksilta tuloja vesihuoltolaitokselle, verotuksen kautta sekä välillisesti palveluiden kulutuksen kautta, jolla on välillisiä vaikutuksia kunnallistalouden kohentumiseen
ja mahdollisesti palveluiden parantumiseen. Teollisuuskeskittymä voi kohentaa myös
muuta alueen elinkeinoelämän kannattavuutta yleisesti.

Viihtyisän ympäristön luomiseksi on suositeltavaa kiinnittää huomiota uusien rakennusten ja rakenteiden laadukkaaseen toteuttamiseen. Rakennusten julkisivuissa on suositeltavaa käyttää maisemaan ja ympäristöön soveltuvia materiaaleja sekä värejä. Myös istutukset ja olevan puuston säilyttäminen lisäävät viihtyisyyttä.
Alueen elinkeinoelämän kohentumisella sekä palveluiden paranemisella ja työpaikkojen
lisääntymisellä on positiivisia sosiaalisia vaikutuksia.

5.5

YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Alueen jätevesiviemäröinti liitetään kunnalliseen jätevesiverkostoon tai yrityspuhdistamoon, jolloin jätevedet eivät aiheuta haittoja. Muita päästöjä valvotaan tarkemmin ympäristöluvin. Liikenteen aiheuttama häiriö suuntautuu pääosin Säkyläntielle. Tonteilla tulee jättää riittävästi alueita hulevesien käsittelyyn ja tehdä erillinen hulevesisuunnitelma.
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5.6

KAAVAN SUHDE VOIMASSA OLEVAAN YLEISKAAVAAN JA ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaavan laajennustarve huomioidaan
tekeillä olevassa osayleiskaavassa. Asemakaava toteuttaa osayleiskaavalle asetettuja tavoitteita tiivistämällä yhdyskuntarakennetta sekä osoittamalla uusia yritysalueita.

5.7

KAAVAN SUHDE MAAKUNTAKAAVAAN
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § mukaan laadittaessa asemakaava alueelle, jolla ei ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Maakuntakaavan asettamien tavoitteiden mukaan yleiskaavoituksessa erityistä huomiota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen turvaamalla samaan aikaan viher- ja virkistysverkon jatkuvuus
sekä palvelujen saatavuus. Lisäksi tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä
edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Suunnittelussa tulee lisäksi
huomioida kulttuuri-, maisema- ja luonto sekä ympäristöarvot ja niiden säilyminen sekä
viher- ja virkistysverkko. Yleiskaavan tulee turvata lisäksi elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja vähentää ympäristöhaittoja.
Asemakaavassa on sijoitettu olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen lisää yritystontteja teollisuuden tarpeisiin. Ympäristöhaittoja aiheuttavia toimintoja on siten pyritty
keskittämään. Tämä vähentää myös niiden aiheuttamia ympäristöhaittoja, sillä ne hyötyvät sijainnin kannalta toisistaan ja voivat hyödyntää alueella jo sijaitsevia palveluita.
Yritysten toimintaa valvotaan tarpeellisin ympäristöluvin. Yritystoiminta turvaa ja pyrkii
parantamaan Säkylän elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Alueella on olemassa oleva
vesi ja viemäriverkosto, joka voidaan laajentaa tonteille. Alue mahdollistaa uusien työpaikkojen sijoittumisen ja siten myös parantaa seudullisen joukkoliikenteen kannattavuutta lisääntyvän pendelöinnin ansiosta. Alueelle toteutetaan kevyen liikenteen verkosto, joka tulee myös kevyen liikenteen käyttämistä työmatkoissa. Alue on talousmetsää,
jota säilyy myös alueen reunoilla toteutuksen jälkeen. Tämä vähentää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
Alueella olemassa oleva kuntorata siirretään alueen etelä-lounaispuolelle tekeillä olevassa asemakaavassa sekä osayleiskaavassa osoitettavalle lähivirkistysalueelle, jolla on turvattu myös viheryhteyden jatkuminen alueen läpi. Viheralueiden riittävyyttä on tarkasteltu tekeillä olevan osayleiskaavan selvityksessä, joka päivitetään vastaamaan asemakaavan tilannetta. Luvalahdelle tullaan varaamaan asemakaavoituksesta johtuen osayleiskaavassa laaja uusi virkistysalue, jollainen alueelta puuttui.
Alue on talousmetsää, joka muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Alueella on kaksi paikallisesti arvokasta luontotyyppiä, jotka eivät säilyne asemakaavan toteutuessa. Radan varrella sijaitseva ketotuulenlento säilyy alueella. Keltamatara levinnee ja siirtynee tienpenkereellä sopivaan kasvupaikkaan liikennejärjestelyjen toteutuessa. Kaavan toteutus ei
vaikuta liito-oravan tai lepokoiden suojelua haittaavasti. Kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäiseksi, eivätkä mahdolliset puuston latvusten yläpuolelle
ulottuvat piiput erotu häiritsevästi Köyliönjärven kulttuurimaisemassa pitkän etäisyyden
ja alueiden väliin jäävän puuston takia. Voidaan siis todeta, että asemakaava täyttää
myös yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset.
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5.8

KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN
Asemakaavan muutos tuottaa lisää yritystontteja Säkylän taajamaan. Alueen etelä- ja
länsipuolella säilytetään asuinalueilta jatkuva ja yhtenäinen viheralue ja -yhteys. Alueen
halkaisevan kokoojakadun varteen toteutetaan kevyen liikenteen yhteys. Maaperä on
rakentamiseen soveltuvaa. Pohjavesien suojelu on huomioitu kaavassa asianmukaisin
määräyksin. Alue liitetään kunnallistekniseen verkostoon. Hulevesien käsittelyä varten
tulee tonteille varata riittävästi tilaa.

6.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS
Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman.
Hulevesien käsittelystä tulee laatia erillinen suunnitelma ja tarvittaessa varata tonteille
riittävät alueet hulevesien käsittelyä varten.

6.2

TOTEUTUKSEN SEURANTA
Toteutuksesta seurataan kaavamääräysten, ajantasaisen lainsäädännön sekä kunnan
ympäristönsuojelumääräysten noudattamista. Valvotaan toimintaa sen edellyttämin
ympäristöluvin sekä hulevesien asianmukaista käsittelyä sekä riittävien aluevarausten
osoittamista niiden käsittelyyn.
Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän kunta.
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