Y-tunnus: FI20462958

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

Säkylän kunta

KÖÖRNUMMEN TEOLLISUUSALUEEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Asemakaavan muutos koskee 21.1.1991 vahvistetun Köörnummen rakennuskaavan teollisuus- ja varastorakennusten aluetta korttelissa 70 sekä yhdyskuntateknisen huollon aluetta
ja suojaviheraluetta.
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit 80, 81 ja 82 sekä lähivirkistys-, liikenne-, suojaviheralueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet ja maisemallisesti arvokas peltoalue.

Asemakaavan selostus
20.3.2017
Laatija

Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy
Maarit Suomenkorpi, maisema-arkkitehti, YKS-359
Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki
Puh: 0108 354 200

Vireille tulo

kunnanhallitus 21.3.2016 § 85
kuulutus 31.3.2016

Käsittely

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
kunnanhallitus 21.3.2016 § 85
nähtävillä 31.3.-4.5.2016
Asemakaavaluonnos
kunnanhallitus 21.3.2016 § 85
nähtävillä 31.3.-4.5.2016
Asemakaavaehdotus
kunnanhallitus 17.10.2016 § 259
nähtävillä 25.10.2016 – 15.11.2016
kuuleminen MRL 32 § 23.3.-10.4.2017
Asemakaavan hyväksyminen
kunnanhallitus 8.5.2017 § 109
kunnanvaltuusto 29.5.2017 § 21
lainvoimainen 8.8.2017

2(29)

SELOSTUS

KÖÖRNUMMEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
20.3.2017

1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Ks. kansilehti.

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Säkylän keskustan pohjoispuolella Säkyläntien ja Sirttalantien välisellä alueella (kuvat 1 ja 2).

Kuvat 1 ja 2: Vasemmalla: Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella soikiolla. Oikealla:
Asemakaavoitettavan alueen alustava rajaus. Aluerajausta voidaan tarkistaa suunnittelun edetessä.

Kaavan nimi:

Köörnummen teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Päätarkoitus:

Mahdollistaa Länsi-Säkylän teollisuusalueen laajentuminen

Kaava-alueen pinta-ala:

n. 40,5 ha

Kerrosala:

n. 72 800 k-m²

Työpaikat:

n. 485

Kaavaselostus koskee:

20.3.2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Kannen kuva: Näkymä Kuninkaanlähteentieltä kaava-alueelle.

KÖÖRNUMMEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SELOSTUS

3(29)

20.3.2017

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ......................................................................................................... 2
1.1

Tunnistetiedot........................................................................................................................... 2

1.2

Kaava-alueen sijainti ................................................................................................................ 2

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus ........................................................................................................... 2

1.4

Selostuksen sisällysluettelo ....................................................................................................... 3

1.5

Luettelo selostuksen liitteistä ................................................................................................... 4

2. TIIVISTELMÄ .................................................................................................................................. 5
2.1

Kaavaprosessin vaiheet ............................................................................................................ 5

2.2

Asemakaava ............................................................................................................................. 5

2.3

Asemakaavan toteuttaminen ................................................................................................... 6

3. LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................................. 6
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................................................ 6
3.1.1
Alueen yleiskuvaus ..................................................................................................... 6
3.1.2
Luonnonympäristö ..................................................................................................... 7
3.1.3
Rakennettu ympäristö ................................................................................................ 7
3.1.4
Maanomistus .............................................................................................................. 9

3.2

Suunnittelutilanne .................................................................................................................... 9
3.2.1
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ................................. 9

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ...................................................................................13
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve ........................................................................................... 13

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ...................................................... 13

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö ..................................................................................................... 13
4.3.1
Osalliset .................................................................................................................... 13
4.3.2
Vireilletulo ................................................................................................................ 13
4.3.3
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ............................................................ 13
4.3.4
Viranomaisyhteistyö ................................................................................................. 14

4.4

Asemakaavan tavoitteet ........................................................................................................ 14
4.4.1
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ................................................................ 14

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS .............................................................................................................16
5.1

Kaavan rakenne ...................................................................................................................... 16
5.1.1
Mitoitus .................................................................................................................... 16

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ...................................................... 17
5.2.1
Hulevesien käsittelyn periaatteet ............................................................................. 17

5.3

Aluevaraukset ......................................................................................................................... 19
5.3.1
Korttelialueet ............................................................................................................ 19
5.3.2
Muut alueet .............................................................................................................. 19

5.4

Kaavan vaikutukset ................................................................................................................ 20
5.4.1
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön .................................................................. 21
5.4.2
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ......................................................... 23
5.4.3
Taloudelliset vaikutukset .......................................................................................... 24
5.4.4
Sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset ................................................................... 24

5.5

Ympäristön häiriötekijät ......................................................................................................... 24

5.6

Kaavamerkinnät ja –määräykset ............................................................................................ 24

5.7

Nimistö ................................................................................................................................... 25

4(29)

SELOSTUS

KÖÖRNUMMEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
20.3.2017

5.8

Kaavan suhde voimassa olevaan yleiskaavaan ja asetettuihin tavoitteisiin .......................... 25

5.9

Kaavan suhde Maakuntakaavaan .......................................................................................... 25

5.10

Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin .................................................. 26

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ..........................................................................................................26
6.1

Toteuttaminen ja ajoitus ........................................................................................................ 26

6.2

Toteutuksen seuranta ............................................................................................................. 27

7. LÄHDELUETTELO ..........................................................................................................................28
7.1

Kaavat, selvitykset ja viranomaisten julkaisut ........................................................................ 28

7.2

Kartta- ja paikkatietolähteet .................................................................................................. 28

7.3

Internet-sivustot ..................................................................................................................... 29

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavakartta (pienennös)
Kaavamääräykset
Havainnekuva
Näkymäkuvia
Yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin
7. Yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin
8. Yhteenveto MRL 32 § mukaisesta kuulemisesta ja vastineet huomautuksiin
9. Asemakaavan seurantalomake

KÖÖRNUMMEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SELOSTUS

5(29)

20.3.2017

2.

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta 21.3.2016 § 85. Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 31.3.2016.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 21.4.2015.
Kunnanhallitus on käsitellyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta
21.3.2016 § 85 ja päättänyt asettaa ne nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.3.4.5.2016 välisen ajan. Luonnoksesta saatiin viisi lausuntoa. Yhtään mielipidettä ei jätetty.
Tiivistelmät lausunnoista sekä vastineet ovat selostuksen liitteenä.
Kunnanhallitus on käsitellyt kaavaehdotusta 17.10.2016 § 259. Ehdotus oli nähtävillä
25.10. – 15.11.2016 välisen ajan. Ehdotuksesta saapui viisi lausuntoa. Yhtään mielipidettä ei jätetty. Tiivistelmät lausunnoista sekä vastineet ovat selostuksen liitteenä. Kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia lausuntojen johdosta. Lisäksi Sirttalantiellä sijaitsevan
sillan parannuksen takia sekä riittävän tilantarpeen varmistamiseksi kevyen liikenteen
väylää varten on lähivirkistysaluetta kasvatettu korttelin 81 tontin 4 kohdalla.
Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan lausuntojen johdosta tehdyistä muutoksista
on kuultu MRL 32 § mukaisesti erikseen niitä maanomistajia, joita muutokset koskevat.
Huomautuksia saapui yksi kappale. Tiivistelmä ja vastine huomautukseen on selostuksen
liitteenä.

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa Köörnummen teollisuusalueen laajentuminen. Alueella ei ole lainvoimaista asemakaavoitusta ohjaavaa osayleiskaavaa.
Osayleiskaava on käsitelty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 § 126, mutta ELY-keskus jätti
hyväksymispäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus ei koske asemakaavaaluetta. Osayleiskaava on uudelleen hyväksymiskäsittelyssä. Osayleiskaavassa alue on
osoitettu teollisuusalueeksi. Maakuntakaavassa alueen eteläosa on osoitettu teollisuusja varastotoimintojen alueeksi, pohjoisosaan ei osoitettu aluevarausmerkintöjä.
Alue rajautuu Säkyläntiehen, Köyliöntiehen ja Sirttalantiehen. Etelässä sijaitsee viljelysalueita sekä muutama asuinrakennus. Alueella sijaitsee yksi elintarvikealan teollisuusyritys. Voimassa olevan asemakaavan teollisuusaluetta on laajennettu Säkyläntien ja Sirttalantien välissä. Kaavassa on osoitettu kolme teollisuuskorttelia, joilla on rakennusoikeutta yhteensä n. 72 900 k-m². Alueelle on osoitettu 10 tonttia ohjeellisella tonttijaolla.
Tonttitehokkuudeksi muodostuu e=0,25. Kaava mahdollistaa arviolta 485 uutta työpaikkaa (1tp/150 k-m²).
Alue rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Köyliönjärven kulttuurimaisemaan ja sisältyy maakunnallisesti arvokkaaseen Pyhäjärven ja Köyliönjärven väliseen kulttuurimaisemaan. Teollisuuskorttelin pohjoispuolelle on osoitettu maisemallisesti arvokas peltoalue
(MA), joka tarkoituksena on säilyttää avoimia näkymiä Säkyläntieltä kohti kulttuurimaisemaa. Korttelialueen reunoilla on tonteilla istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa
suojaavaa puustoa. Istutuksin pyritään vähentämään rakentamisen vaikutuksia maise-
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maan. Sirttalanojan ympäristö on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Kaakossa teollisuusalueen ja asuinalueen väliin on osoitettu suojaviheralue (EV).
Alueen halki kulkee Säkylä - Euran paperi 110 kV voimalinja. Johtoalueen leveys on yhteensä 50 metriä. Alueella on lisäksi vesi- ja jätevesiverkoston johtorasitteita. Säkyläntien varrella, alueen lounaisosassa on yhdyskuntateknisen huollon alue (ET), jolla sijaitsee jätevesipumppaamo, johon nykyinen tehdas johtaa jätevetensä. Sirttalantien varrella sijaitsevat jätevesien linjapumppaamo ja paineenkorotusasema. Asemakaavoitettujen
teollisuusalueiden välinen kaavoittamaton osa Säkyläntietä on osoitettu yleiseksi tiealueeksi (LT). Lounaasta Köörnummen olemassa olevan teollisuusalueen suunnasta on alueelle kevyen liikenteen yhteys. Säkyläntieltä on osoitettu kevyen liikenteen väylä uusille
kaduille, Päivärinnantielle ja Ahertajantielle. Myös Sirttalantien vartella on kevyen liikenteen yhteys. Uusille tonteille on osoitettu katuyhteydet Sirttalantieltä uusien katujen
kautta.
Kaava-alueella syntyviä hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti viherpainanteiden avulla.
Tonteilta hulevedet johdetaan painanteisiin, joissa veden virtaus hidastuu ja mahdollinen kiintoaines laskeutuu. Viherpainanteiden tarkka sijainti ja mitoitus ratkaistaan muun
toteutussuunnittelun yhteydessä periaatteen mukaisesti. Puhtaat hulevedet johdetaan
luonnonojien kautta Köyliönjärveen.

Alue voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Toteutuminen tapahtuu tonttien kysynnän mukaan.
Hulevesien käsittelystä tulee laatia erillinen suunnitelma ja varata tonteille riittävät alueet hulevesien käsittelyä varten.
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota toimenpiteisiin, joilla vähennetään kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän kunta.

3.

LÄHTÖKOHDAT

Asemakaavoitettava alue rajautuu lännessä Liedon ja Euran väliseen seututiehen 204
(Säkyläntie), pohjoisessa yhdystiehen 2140 (Köyliöntie) ja idässä Sirttalantiehen. Alueen
pohjois-, itä- ja kaakkoispuolella sijaitsee viljelysalueita sekä harvaa asutusta. Asemakaavoitettava alue rajautuu idässä valtakunnallisesti arvokkaaseen Köyliönjärven kulttuurimaisemaan. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee olemassa olevia teollisuusalueita.
Noin kilometrin päässä etelässä sijaitsee Säkylän keskusta.
Alueella sijaitsee olemassa oleva elintarvikealan teollisuusyritys, mutta suurimmaksi
osaksi alue on nykyisin maatalouskäytössä. Säkyläntien varrella on myös pienehköjä
metsäalueita.
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Maisemarakenne ja maisemakuva
Säkylä sijaitsee Ympäristöministeriön maisematyöryhmän määrittelemän maisemamaakuntajaon mukaan Lounaismaalla, tarkemmin Ala-Satakunnan viljelyseudulla. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Pyhäjärven ja Köyliönjärven välisellä kannaksella laajan peltoaukean reunalla. Avointa peltomaisemaa rajaavat lännessä Isosuota ympäröivä metsäalue ja Köörnummen teollisuusalue, etelässä Säkylän kuntakeskuksen asuinalueet.
Pohjoisen ja idän puoleisilla suunnilla aukeaa metsäsaarekkeiden sekä asuin- ja talousrakennusten rytmittämä peltomaisema. Asemakaavoitettavalla alueella maisemasta erottuvia rakenteita ovat erityisesti luode–kaakko-suuntainen voimalinja ja nykyinen alueella
sijaitseva vaaleasävyinen teollisuusrakennus. Piippuja lukuun ottamatta rakennukset
jäävät taustalla olevan Isosuon puuston latvuston alapuolelle.
Kaava-alue rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Köyliönjärven
kulttuurimaisema (Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtioneuvoston periaatepäätös 1995; Ehdotus Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiksi maisema-alueiksi
2014). Köyliönjärven maisema-alue edustaa Ala-Satakunnan viljelyseudulle tyypillistä
kulttuurimaisemaa. Maiseman peruselementtinä on matalarantainen Köyliönjärvi, jota
reunustavat laajat, alavat viljelykset sekä niiden takana nauhamainen asutus ja metsävyöhykkeet.
Alueen koillisosassa kulkee Köyliönjärveen laskeva Sirtalanoja, joka kerää vetensä laajalta alueelta. Ojan varrella on paikoin pensaskasvustoa.
Maaperä ja topografia
Alueen maasto on tasaista. Korkeusasema on 45–50 metriä meren pinnan tason yläpuolella. Sirttalantien ympäristössä maaperä on enimmäkseen savea ja Säkyläntien läheisyydessä pääasiassa hiesua, paikoitellen myös hiekka- ja soramoreenia.
Vesistöt ja vesitalous
Suunnittelualueella ei ole merkittäviä vesistöjä. Alueen itäosassa, Sirttalantien läheisyydessä virtaa Sirttalanoja, jonka kautta alueen pohjoisosan vedet laskevat Köyliönjärveen.
laskeva. Myös alueen eteläosan vedet laskevat pelto-ojien kautta Köyliönjärveen. Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.
Kasvillisuus ja eläimistö
Säkylä kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Säkyläntien varrella sijaitsevat sekametsät ovat metsätalouskäytössä. Valtaosa alueesta on avointa peltoa.
Osayleiskaavaa varten laaditun luontoselvityksen perusteella suunnittelualueella ei sijaitse erityisesti huomioitavia luonnonarvoja, kuten arvokkaita luontotyyppejä, huomionarvoisia kasviesiintymiä, linnustollisesti arvokkaita alueita, eikä liito-oravalle, viitasammakolle tai lepakoille tärkeitä alueita.

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Asemakaava-alueella ei ole asutusta. Alueen etelä-, itä- ja pohjoispuolella on haja-asutusluonteisesti pientaloja ja maatilojen talouskeskuksia.
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Palvelut ja virkistys
Säkylän keskustan palvelut sijaitsevat noin 2–3 km:n etäisyydellä.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Asemakaava-alueen keskiosassa sijaitsevissa teollisuusrakennuksissa toimii mm. siipikarjan teurastamo, lihanjalostamo ja valmisruokatehdas. Alueen yritykset työllistävät yhteensä noin 180 vakituista työntekijää. (Ympäristölupapäätös 31.12.2009)
Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Köörnummen teollisuusalue sijaitsee noin 1,5 km Säkylän kuntakeskuksen pohjoispuolella osana Säkyläntien ja Pyhäjärven välistä nauhamaista yhdyskuntarakennetta. Asemakaava-alue kattaa Säkyläntien länsipuolella sijaitsevan osan Köörnummen teollisuusalueesta.
Köörnummen teollisuusalueen taajamakuvaa hallitsevat Säkyläntien varrella suuret hallimaiset teollisuus- ja varastorakennukset, sekä laajat avoimet piha-alueet. Pienet metsiköt ja katuja reunustavat puut pehmentävät suurimittakaavaisen rakentamisen luomaa
taajamakuvaa. Asemakaavan laajennusalueella teollisuusalue vaihtuu peltoaukeaksi. Teollisuusrakennukset muodostavat voimakkaan kontrastin peltomaisemalle. Metsäsaarekkeet sekä teiden ja ojien varsilla kasvavat pensaat rajoittavat kuitenkin rakennusten
erottumista maisemakuvassa.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Säkylän osayleiskaavaa varten laaditun rakennuskulttuurin inventoinnin (Putkonen
2014) mukaan suunnittelualueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.
Kaava-alueen ulkopuolella idässä sijaitsevan Vanha-Perttulan päärakennus on todettu
arvokkaaksi.
Osayleiskaavan yhteydessä laaditun arkeologisen inventoinnin (Mikroliitti Oy 2013) perusteella asemakaava-alueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Tekninen huolto
Alueen halki kulkee Säkylä - Euran paperi 110 kV voimalinja. Rakennusraja ja johtoaukea
on johdon keskilinjasta 15 metriä molemmille puolille. Reunapuuvyöhykkeet 10 metriä
ovat molemmilla reunoilla johtokatua. Johtoalueen leveys on 50 metriä.
Alueen keskiosassa kulkee Säkyläntien ylittävä keskijännitteinen voimalinja, joka päättyy
nykyisellä teollisuustontilla sijaitsevalle muuntamolle.
Kaava-alueen läpi kulkee nykyisen teollisuustontin reunoilla vesi- ja viemärilinjoja Sirttalantielle ja edelleen Köyliön sekä Karhusuon suuntaan. Kaava-alueen eteläosassa, sijaitsee jätevesipumppaamo, johon nykyinen tehdas johtaa jätevetensä. Samoin Sirttalantien varrella on pumppaamo sekä kaivoja, jotka jäävät katualueelle. Säkyläntien toisella
puolella Köörnummen teollisuusalueella sijaitsee jätevedenpuhdistamo.
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueen länsireunalla sijaitsevan Säkyläntien liikenne aiheuttaa melua. Nykyinen
Köörnummen teollisuusalue aiheuttaa melupäästöjä, ja hiukkaspäästöjä savuhormeista
sekä liikenteestä aiheutuvaa melua.
Liikenne
Lieto-Euratie on luokitukseltaan seututie 204, joka Säkylän alueella on nimetty Säkyläntieksi. Kaava-alueen luoteisosassa kulkee Köyliöntie, yhdystie 2140. Itäreunalla kulkee
Sirttalantie, joka johtaa ja kaakossa Kuninkaanlähteentielle, yhdystie 2044.
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 2013 liikennemääräkartan mukaan seututiellä 204 (Säkyläntie)
kulkee asemakaava-alueen kohdalla noin 4000–5000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kaavoitettava alue on yksityisomistuksessa.

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.
Asemakaavoitettavan alueen etelä- ja keskiosat on merkitty maakuntakaavassa teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi (T). Alueen pohjoisosaan ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Säkyläntie on osoitettu seututieksi (st) ja Köyliöntie yhdystieksi (yt). Köyliöntien rinnalle on osoitettu Säkylän ja Köyliön väliset vesijohto- ja viemärilinjat. Kankaanpään ja Säkylän väliset vesijohto- ja viemärilinjat on puolestaan merkitty asemakaava-alueen eteläosan kohdalle. Maakuntakaavaan on merkitty myös suunnittelualueen
läpi kulkeva voimalinja. Alue on kokonaisuudessaan kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä (kk) sekä matkailun kehittämisvyöhykettä (mv2).
Asemakaavoitettava alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, kh1; Pyhäjärven ja Köyliönjärven välinen kulttuurimaisema. Maakuntakaavakartalla on esitetty valtakunnallisesti arvokkaat alueet vuoden 1993 Rakennettu
kulttuuriympäristö (RKY) -inventoinnin mukaisesti. Kohteen arvoluokitus muuttui maakunnallisesti arvokkaaksi päivitetyn RKY 2009 -inventoinnin myötä.
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Suunnittelualue rajautuu idässä valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen,
vma; Köyliönjärven kulttuurimaisema. Molempia merkintöjä koskee sama suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet.
Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava
huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Satakunnan 1. vaihemaakuntakaava koskee maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita. Vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu asemakaavaa koskevia aluevarauksia, mutta siinä on koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä tuulivoiman
tuotantoalueita ja yksittäisiä voimaloita koskien.
Satakunnan maakuntahallitus päätti 24.11.2014 käynnistää 2. Vaihemaakuntakaavan
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.
2. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa asemakaava-alueelta on poistettu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristön, kh1; Pyhäjärven ja Köyliönjärven
välinen kulttuurimaisema -merkintä. Vaihemaakuntassa on merkitty uuden ehdotuksen
mukainen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (vma-e) sekä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (vma), Köyliönjärven kulttuurimaisema, joihin asemakaavoitettava
alue rajautuu.
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Säkylän osayleiskaava, rantaosayleiskaava ja Pyhäjoen osayleiskaavan muutos, joka on käsitelty kunnanvaltuustossa 19.9.2016 § 59. Osayleiskaavassa alue
on osoitettu teollisuusalueeksi.
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Asemakaava
Asemakaava-alueen keskiosa on asemakaavoitettu (13D Köörnummen rakennuskaava,
Sirttalan alue, Lääninhallituksen vahvistama 31.1.1991). Alueelle on osoitettu teollisuusalueita (T) ja suojaviheralueita (EV). Valtaosassa aluetta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Rakennusjärjestys
Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on hyväksytty Säkylän, Euran ja Köyliön kunnanvaltuustoissa 12.12.2011 ja se on tullut voimaan 17.1.2012.
Pohjakartta
Pohjakarttana on käytetty Säkylän kunnan kantakarttaa, joka on laadittu vuonna 2002.
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Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoa.
Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Alueella laaditut selvitykset ja suunnitelmat on lueteltu kohdassa 7.1.

4.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

Alueen suunnittelu on käynnistetty kunnan aloitteesta. Köörnummen teollisuusalueen
asemakaavan muuttamisella ja laajentamisella mahdollistetaan uusien teollisuusyritysten sijoittuminen alueelle.

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta 21.3.2016 § 85. Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 31.3.2016.
Kunnanhallitus on käsitellyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta
21.3.2016 § 85.
Kunnanhallitus on käsitellyt kaavaehdotusta 17.10.2016 § 259.

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 31.3.2016.

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.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 31.3.-4.5.2016
välisen ajan. Yhtään mielipidettä ei jätetty.
Ehdotus oli nähtävillä 25.10. – 15.11.2016 välisen ajan. Yhtään mielipidettä ei jätetty.
Kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia lausuntojen johdosta. Lisäksi Sirttalantiellä sijaitsevan sillan parannuksen takia sekä riittävän tilantarpeen varmistamiseksi kevyen liikenteen väylää varten on lähivirkistysaluetta kasvatettu korttelin 81 tontin 4 kohdalla. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan lausuntojen johdosta tehdyistä muutoksista on
kuultu MRL 32 § mukaisesti erikseen niitä maanomistajia, joita muutokset koskevat.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 21.4.2015.
Luonnoksesta saatiin viisi lausuntoa. Tiivistelmät lausunnoista sekä vastineet ovat selostuksen liitteenä.
Ehdotuksesta saapui viisi lausuntoa. Tiivistelmät lausunnoista sekä vastineet ovat selostuksen liitteenä.

Kunnan asettamat tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa Köörnummen teollisuusalueen laajentuminen.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista voidaan johtaa asemakaavan muutokselle
seuraavat tavoitteet:
Huolehdittava, että työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata eikä niitä
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.
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.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Kulttuuri- ja luonnonperintöön liittyvien erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on
varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
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Maakuntakaava
Maakuntakaavassa on esitetty seuraavat keskeiset tavoitteet:
T-aluevaraus: Alueen suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikenteellisten
olosuhteiden järjestämiseen sekä huolehtia, että teollisuustuotannosta tai muusta toiminnasta viereisten alueiden ympäristölle ja asutukselle sekä mahdollisille pohjavesialueille aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset estetään.
Kulttuuriympäristö: Otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan
lukien avoimet viljelyalueet.
Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei
toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.
Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriperintöarvojen säilyminen tulee asettaa alueidenkäytön lähtökohdaksi. Suunnittelussa tulee edistää laajojen yhtenäisten kulttuurimaisemien säilyttämistä.
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 taloudellisuutta 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.
Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla
seudullisella maankäytön suunnitelmalla.
Vaihemaakuntakaava: Tuulivoimatuotannon alueita tai yksittäisiä tuulivoimaloita suunnitellessa tulee huolehtia riittävästä etäisyydestä ensisijaisesti maakuntakaavassa osoitettuihin, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin alueisiin, kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaisiin lintualueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeisiin alueisiin, virkistysalueisiin sekä
melutasoltaan hiljaisiin alueisiin.
Yleiskaava
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Säkylän osayleiskaava ja Pyhäjoen osayleiskaavan muutos on käsitelty kunnanvaltuustossa 2.5.2016 § 126, mutta ELY-keskus
jätti hyväksymispäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus ei koske asemakaavaaluetta. Osayleiskaava on uudelleen hyväksymiskäsittelyssä. Osayleiskaavassa alue on
osoitettu teollisuusalueeksi.
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5.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Asemakaavan muutos ja laajennus muodostuu kolmesta teollisuuskorttelista (T). Voimassa olevan asemakaavan teollisuusaluetta on laajennettu Säkyläntien ja Sirttalantien
välissä. Alueelle on osoitettu ohjeellinen tonttijako ja kymmenen vaihtelevankokoista
teollisuustonttia.
Alue rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Köyliönjärven kulttuurimaisemaan ja sisältyy maakunnallisesti arvokkaaseen Pyhäjärven ja Köyliönjärven väliseen kulttuurimaisemaan. Teollisuuskorttelin pohjoispuolelle on osoitettu maisemallisesti arvokas peltoalue
(MA), joka tarkoituksena on säilyttää avoimia näkymiä Säkyläntieltä kohti kulttuurimaisemaa. Korttelialueen reunoilla on tonteilla istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa
suojaavaa puustoa. Istutuksin pyritään vähentämään rakentamisen vaikutuksia maisemaan. Sirttalanojan ympäristö on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Kaakossa teollisuusalueen ja asuinalueen väliin on osoitettu suojaviheralue (EV).
Alueen halki kulkee Säkylä - Euran paperi 110 kV voimalinja. Johtoalueen leveys on yhteensä 50 metriä. Alueella kulkee myös pienempi sähkölinja sekä joitakin vesijohto- ja
viemärilinjoja. Säkyläntien varrella, alueen lounaisosassa on yhdyskuntateknisen huollon
alue (ET), jolla sijaitsee jätevesipumppaamo, johon nykyinen tehdas johtaa jätevetensä.
Sirttalantien varrella sijaitsevat jätevesien linjapumppaamo ja paineenkorotusasema.
Osa Säkyläntietä on osoitettu yleiseksi tiealueeksi (LT). Lounaasta Köörnummen olemassa olevan teollisuusalueen suunnasta on alueelle kevyen liikenteen yhteys. Säkyläntieltä
on osoitettu kevyen liikenteen väylä uusille kaduille, Päivärinnantielle ja Ahertajantielle.
Myös Sirttalantien vartella on kevyen liikenteen yhteys. Uusille tonteille on osoitettu katuyhteydet Sirttalantieltä uusien katujen kautta.

Alueen kokonaispinta-ala on n. 40,5 ha. Kaavassa on osoitettu kolme teollisuuskorttelia,
joilla on rakennusoikeutta yhteensä n. 72 800 k-m². Tonttitehokkuus on e=0,25.
Käyttötarkoitus
T
VL
LT
ET
EV
MA
katu

pinta-ala (m²)
291 110
17 282
6 592
975
13 020
26 311
49 057

rakennusoikeus (k-m²)
72 800

tehokkuus (e=)
0,25

Asemakaava mahdollistaa karkeasti 485 uutta työpaikkaa (keskimäärin 1 tp/150 k-m²).
Alueelle syntyvien työpaikkojen lukumäärä riippuu alueelle sijoittuvien yritysten luonteesta. Arvio on karkea, sillä eri teollisuuden alat työllistävät hyvin erilaisen määrän ihmisiä suhteessa kerrosalaan.
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Asemakaava täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Noudattamalla kaavassa rakentamisesta annettuja määräyksiä ja suojaamalla valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta suojaistutuksin alueen toteutus ei vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuuriarvoja. Täysin vaikutuksia ei voida taajaman kyseessä ollessa estää. Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, merkinnöin ja määräyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtuvia vaikutuksia sekä turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön muodostumista.
Alueelle muodostunee toteutuksen myötä paljon vettä läpäisemätöntä pintaa, mikä lisää
hulevesien pintavirtauksen määrää. Kaavaselostuksessa on kuvattu periaatteet alueen
hulevesien käsittelystä sekä hallitusta ohjaamisesta luonnonuomiin. Hulevesien käsittelyratkaisujen mitoitus ja menetelmät tulee tarkentaa rakennuslupavaiheessa.

Kaava-alueella syntyviä hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti viherpainanteiden avulla.
Hulevesien hallinnan periaatekuvassa on esitetty viherpainanteiden sijainti tonttien reunamilla. Tonteilta hulevedet johdetaan näihin painanteisiin, joissa veden virtaus hidastuu ja mahdollinen kiintoaines laskeutuu. Painanteiden maakerros toimii hyvänä suodattimena, johon hulevesien kiintoaine ja siihen sitoutuneet epäpuhtaudet jäävät. Lisäksi
maaperän mikrobiologisella toiminnalla on keskeinen rooli hulevesien mukana kuljettamien epäpuhtauksien vähentämisessä.
Viherpainanteet voidaan toteuttaa nurmipintaisina tai liittää niihin muuta kasvillisuutta,
myös kookasta puustoa. Puusto ja muu kasvillisuus on hyvä sijoittaa painanteeseen tai
sen alapuolelle, jolloin kasvillisuus pystyy hyödyntämään parhaiten painatteeseen kerääntyvän veden. Kasvillisuuden käyttö edistää eri tavoin hulevesien hallintaa. Kasvit
tarvitsevat vettä kasvamiseen, joten ne poistavat maaperästä vettä haihduttamalla sitä
ilmakehään. Lisäksi kasvien juuret ehkäisevät eroosiota ja parantavat maan huokoisuutta sekä vedenläpäisevyyttä. Tällöin veden imeytyminen vähintään maaperän pintakerrokseen asti lisääntyy. Kasvit myös pidättävät raskasmetalleja ja ravinteita.
Kasvien valinnassa on syytä kiinnittää huomiota niiden veden kestävyyteen, soveltuvuuteen kylmiin olosuhteisiin sekä niiden metallien ja ravinteiden pidätyskykyyn. Monilajinen kasvillisuus kestää paremmin vaihtuvia olosuhteita ja puhdistaa yleensä monipuolisemmin hulevesissä olevia haitta-aineita. Parhaiten kasvillisuus viivyttää hulevesiä, kun
käytetään monimuotoisesti puu-, pensas- ja ruohokasvillisuutta. Käytettyjen kasvien tulee kestää hyvin kuivuutta ja kosteutta, eivätkä kasvit saa olla vieraslajeja. Viherpainanteisiin liitetty kasvillisuus edesauttaa myös teollisuusalueen maisemoinnissa.
Viherpainanteiden tarkka sijainti ja mitoitus ratkaistaan muun toteutussuunnittelun yhteydessä periaatteen mukaisesti.
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T

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
Alueelle on osoitettu yksi teollisuuskortteli, jolla on ohjeellinen tonttijako. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukuna e=0,25. Esitetyt tonttien koot vaihtelevat n. 8 800 –
92 300 m² ja rakennusoikeudet n. 2 200 – 23 100 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on kaksi.
Korttelin ulkoreunoille on tonteilla osoitettu istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa
suojaavaa puustoa peltoaukealle päin.
Alueen halki kulkee Säkylä - Euran paperi 110 kV voimalinja. Rakennusraja ja johtoaukea
on johdon keskilinjasta 15 metriä molemmille puolille. Reunapuuvyöhykkeet, 10 metriä,
ovat molemmilla reunoilla johtokatua. Johtoalueen leveys on yhteensä 50 metriä. Alueella on lisäksi vesi- ja jätevesiverkoston johtorasitteita.
Kaavassa on annettu rakentamista ja toteutusta koskevia yleisiä määräyksiä:
Alue tulee toteuttaa arkkitehtuuriltaan korkeatasoisena. Kortteleiden rakentamattomat
yleiselle tielle tai kadulle näkyvät osat on pidettävä huolitellussa kunnossa ja ulkovarastointialueet suojattava umpinaisin aidoin. Aidan tulee sopeutua rakennuksen arkkitehtuuriin.
Rakennusten pitkiä julkisivupintoja tulee rytmittää ja jäsentää pienempiin osiin porrastuksin, materiaali- tai värivaihteluin sekä mahdollisuuksien mukaan sijoittaa toimintoja
eri rakennuksiin. Rakennuksissa käytettävät materiaalit ja värit tulee sopeuttaa kulttuurimaisemaan. Rakennuksissa tulee käyttää tummahkoja luonnonsävyjä, kuten harmaan
ja ruskean sävyjä. Kiiltäviä pintoja tulee välttää.
Tonteilla olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Istutettavaksi merkityille tontinosille sekä suojaviheralueille tulee istuttaa suojaavaa, monilajista
puu- ja pensaskasvillisuutta. Pysäköintialueet tulee jäsennöidä istutuksin. Rakentamatta
jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä ulkovarastointiin, pysäköintiin tai liikenteeseen, on
istutettava puita ja pensaita.
Alueen vettä läpäisemättömiltä pinnoilta kertyvät hulevedet tulee johtaa selostuksessa
esitetyn periaatteen mukaan viivyttäen avo-ojiin. Likaiset hulevedet, kuten öljyä tai muita teollisessa toiminnassa käytettäviä kemikaaleja sisältävät vedet tulee käsitellä ennen
maaperään tai vesistöön takaisinjohtamista. Hulevesien käsittelyratkaisujen mitoitus ja
menetelmät tulee tarkentaa rakennuslupavaiheessa.

VL

Lähivirkistysalue

Sirttalanojan varsi on osoitettu lähivirkistysalueeksi.
LT

Yleisen tien alue

Säkyläntie on yleisen tien aluetta. Tiealueelle on sallittu toteuttaa kaavakartalla merkityt
liittymät.
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ET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue

Säkyläntien varrelta on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon tarpeisiin varattu alue, jolla sijaitsee jätevesipumppaamo. Sirttalantien varrella sijaitsevat jätevesien linjapumppaamo ja paineenkorotusasema.
EV

Suojaviheralue

Teollisuusalueen ja asuinalueen väliin on osoitettu suojaviheralue. Alueille tulee istuttaa
suojaavaa, monilajista puu- ja pensaskasvillisuutta.
MA

Maisemallisesti arvokas peltoalue

Alueen pohjoisin osa on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, joka säilytetään avoimena. Alue turvaa näkymien säilymistä Säkyläntieltä kohti kulttuurimaisemaa.
Katualueet
Kaavassa on osoitettu Sirttalantieltä kaksi uutta pistokatua, Päivärinnantie ja Ahertajantie, jotka palvelevat kaava-aluetta. Näiden päistä kohti Säkyläntietä ja edelleen Säkyläntien varrella kulkee kevyen liikenteen väylä. Säkyläntien varrella kevyen liikenteen väylä
voidaan toteuttaa tiealuelle. Sirttalantien suuntaisesti on osoitettu myös ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa.
Voimajohtoa (110 kV) varten varattu alueen osa (z)
Alueen halki kulkee Säkylä - Euran paperi 110 kV voimalinja. Rakennusraja ja johtoaukea
on johdon keskilinjasta 15 metriä molemmille puolille. Reunapuuvyöhykkeet 10 metriä
ovat molemmilla reunoilla johtokatua. Johtoalueen leveys on 50 metriä.
Voimajohtoalueella katusuunnitelmista tulee pyytää verkon omistajalta risteämälausunto.
Johtoa varten varattu alueen osa
Alueella kulkee vesi- ja jätevesiverkoston johtorasitteita.

Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n velvoite: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja
muut vaikutukset. Vaikutusten arviointi perustuu kaavan lähtötietoihin, kunnan ja viranomaisten sekä toimijoiden vastaavan antamiin tietoihin, Säkylän yleiskaavoituksen yhteydessä laadittuihin luonto- ja maisemaselvityksiin sekä karttatarkasteluihin ja maastokäynteihin. Vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-arviona.
Asemakaavalla on välittömiä vaikutuksia varsinaisen suunnittelualueen sekä lähialueiden
ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan, kun kaavan toteuttamisen myötä
viljellyt avoimet peltoalueet muuttuvat rakennetuksi teollisuusalueeksi. Lisäksi kaavalla
on liikenteellisiä vaikutuksia, joiden arvioidaan ulottuvan kaava-alueen ulkopuolelle.
kaavan toteuttaminen aiheuttaa positiivisia vaikutuksia laajemmallakin alueella mm.
kunnan talouteen kohdistuvan kasvun myötä. Yhdyskuntateknisten verkostojen laajentaminen puolestaan aiheuttaa investointitarpeita kunnalle. Vaikutuksia eri näkökulmista
on käsitelty seuraavissa alaluvuissa.
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Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Alue on nykyisin suurimmaksi osaksi maatalouskäytössä, osittain myös rakennettua teollisuusaluetta. Teollisuusalueen laajennus liittyy olemassa olevaan Köörnummen teollisuusalueeseen ja kaava-alueen eteläosassa jo sijaitseviin teollisuustoimintoihin. Asemakaava laajentaa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja pelto muuttuu teollisuusympäristöksi. Teollisuusalue sijaitsee noin 2,5 km päässä Säkylän keskustasta. Alue täydentää Säkylän tonttitarjontaa pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille Iso-Vimman uuden teollisuusalueen laajennuksen kohdistuessa suurteollisuuden tarpeisiin.
Muodostuvaan taajamakuvaan voidaan vaikuttaa alueen toteutussuunnittelulla sekä
reuna-alueiden käsittelyllä ja suojapuuston istutuksin. Rakennusten korkeus, materiaali,
väritys ja mittakaava vaikuttavat muodostuvaan taajamakuvaan. Jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä sopeuttamaan rakennukset laajempaan taajamakuvaan sekä kulttuuriympäristöön.
Kulttuuriympäristö ja maisema
Kaava-alue rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Köyliönjärven kulttuurimaisemaan
ja kuuluu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Pyhäjärven
ja Köyliönjärven väliseen kulttuurimaisemaan. Avoin peltomaisema avautuu kaavoitettavalta alueelta itään ja pohjoiseen.
Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema on kooltaan varsin laaja, 7200
hehtaaria. Maiseman peruselementtinä on matalarantainen Köyliönjärvi, jota reunustavat laajat, alavat viljelykset sekä niiden takainen nauhamainen asutus ja metsävyöhykkeet. Köyliönjärven kulttuurimaisema yhtyy etelässä laajana viljelyaukeana Säkylän alaviin peltomaisemiin. Köyliönjärven maisemakuvan vaikuttavuus perustuu mm. laajoihin
rauhallisiin näkymiin sekä hyvin hoidettuihin vanhoihin maatiloihin (Ympäristöministeriö, maisema-aluetyöryhmän mietintö 1992). Alueella on runsaasti historiallisia arvoja ja
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, mm. Köyliön kirkonkylässä ja Kirkkosaarella
sekä Kirkkoluodolla. Nämä kohteet sijaitsevat yli 6 km etäisyydellä asemakaava-alueesta,
ja maaston profiili on koko alueella melko tasainen, joten kyseisiin arvokohteisiin ei katsota aiheutuvan vaikutuksia. Lisäksi voidaan arvioida, että kooltaan hyvin laajaan maisema-alueeseen ja sen valtakunnallisiin arvoihin ei kohdistu kaavan toteuttamisen myötä merkittäviä haittavaikutuksia. Valtaosa laajasta maisema-alueesta säilyy avoimena
peltoalueena. Vaikutuksen muodostuvat paikallisiksi.
Peltoalueella on runsaasti olemassa olevia pihapiirejä sekä puustoisia metsäsaarekkeita,
jotka peittävät olemassa olevan teollisuusrakennuksen paikoin näkyvistä tiestöä liikuttaessa. Nykyiset teollisuusrakennukset jäävät paria piippua lukuun ottamatta taustalla piirtyvän Isosuon metsän muodostaman puustonrajan alapuolelle, joten ne eivät erotu maiseman silhuetissa. Myös uudet rakennukset tulevat korkeudeltaan jäämään puustonrajan alapuolelle, mahdollisia yksittäisiä piippuja lukuun ottamatta. Oletettavaa on, että
myös uudet rakennukset tulevat jonkin verran näkymään avoimessa peltomaisemassa.
Kaavassa osoitetun rakentamisen vaikutuksia voidaan lieventää toteutussuunnittelun
keinoin. Teollisuusrakennusten massat ovat tyypillisesti suurimittakaavaisia ja siten paikallisesti maisemakuvassa näkyviä. Korttelin reunalla ei nykyään ole suojaavaa puustoa,
joten on oletettavaa, että uusi rakentaminen näkyy kulttuurimaisemassa kaava-alueen
lähialueilla, kunnes riittävä suojapuusto kasvaa. Koska koko alueen maaston profiili on
melko tasainen, jo pienetkin esteet (puusto, rakennusryhmät) katkaisevat näkymiä kaa-
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va-alueen suuntaan. Monilajisen, myös havupuita sisältävän suojapuuston istuttaminen
kaava-alueelle vähentää osaltaan maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia. Puusto kasvaa kuitenkin hitaasti, eikä se todennäköisesti täysin tule peittämään rakennuksia.
Toteutussuunnittelussa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota teollisuusrakennusten
massoitteluun, materiaaleihin ja väritykseen, joiden sulautuminen ympäristöön ja taustalla olevaan metsään edesauttaa vaikutusten pienentämisessä. Tummahkot luonnonsävyt (harmaan ja ruskean sävyt) ovat parhaita. Kiiltäviä pintoja on hyvä välttää. Rakennusten muusta ympäristöstä poikkeavaa mittakaavaa voi mahdollisuuksien mukaan pienentää rytmittämällä julkisivuja porrastuksin, materiaalivaihdoksin tai jakamalla toimintoja
useampaan rakennukseen. Huolellisella suunnittelulla, materiaali- ja värivalinnalla sekä
toteutuksella voidaan lieventää kulttuuriympäristöön kohdistuvia mahdollisia haittavaikutuksia ja saada teollisuusrakennukset sopimaan ympäristöön mahdollisimman huomiota herättämättömästi.
Kaavassa osoitettu rakennusala rajoittuu alueen itäosassa olemassa olevaan voimajohtokäytävään, joka muodostaa luontevan toiminnallisen ja maisemakuvallisen rajan teollisuusalueelle ja säilyttää voimajohdon itäpuolen laajat peltoalueet rakentamattomina.
Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu avoimena säilytettävä, arvokas peltoalue, jonka
voidaan katsoa lieventävän maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia pohjoisesta Sirttalantien suunnalta tarkasteltuna.
Rakentamisen vaikutuksia on havainnollistettu kaavaselostuksen liitteenä olevissa havainnekuvissa. Rakentamisesta, istutettavista alueen osista ja suojaviheralueesta on annettu kaavassa yleisiä määräyksiä, joilla maisemakuvaan kohdistuvia haittavaikutuksia
voidaan lieventää.
Valaistuksella voidaan korostaa pääsisäänkäyntiä ja kulkureittejä Säkyläntien suuntaan.
Toimintapihat on suositeltavaa sijoittaa rakennuksen ja Säkyläntien väliin, jotta valtakunnallisesti arvokkaalle kulttuurimaisema-alueelle suuntautuu mahdollisimman vähän
valoa. Valonheittimet suositellaan kiinnittämään rakennuksen seinään korkeiden valaisinpylväiden sijaan tai enintään 5 metriä korkeisiin pylväisiin. Valaisimissa tulee olla ylävarjostin tai muu heijastuspinta, joka suuntaa valon alaspäin. Tarkoituksena on ehkäistä
häikäisyä ja valon tarpeetonta leviämistä ympäristöön. Valaistuksella voidaan myös jäsentää pitkiä julkisivuja. Mainosvalot -ja laitteet on suositeltavaa sijoittaa rakennuksen
julkisivuun Säkyläntien suuntaan erillisten pylonien sijaan. Alueelle voidaan sijoittaa yhteisiä alueopasteita.
Väestö, palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Kaava mahdollistaa arviolta 505 uutta työpaikkaa. Asemakaavalla on positiivinen vaikutus sekä Säkylän että laajemman seudun työllisyyteen. Säkylän työpaikkaomavaraisuus
kasvaa kaavan toteuttamisen myötä. Työpaikkojen lisääntyminen voi vaikuttaa paikallisesti mm. kaupallisten palvelujen kysyntää lisäävästi, jos työmatkalla asioidaan samalla
kaupassa ja muiden palvelujen parissa. 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 saada hyötyä mahdollisen yhteistyön ja synergiaetujen myötä. Yksityisten palvelujen kysyntä voi
kasvaa uusien työpaikkojen ja asukkaiden myötä.
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Liikenne
Asemakaavan toteutuksen myötä liikennemäärät kasvavat jonkin verran sekä henkilöliikenteen että raskaan liikenteen osalta. Alueelle suuntautuu sekä työmatkaliikennettä että huolto- ja kuljetusliikennettä.
Liikenne ohjautuu Sirttalantielle sekä edelleen Köyliöntien tai Kuninkaanlähteentien
kautta Säkyläntielle. Kuninkaanlähteentien ja Säkyläntien risteykseen on tekeillä olevassa osayleiskaavassa osoitettu uusi kiertoliittymä, joka parantaa liikenneturvallisuutta.
Säkyläntiellä on nykyisin 80 km/h rajoitus asemakaavoitettavan alueen kohdalla.
Työmatkaliikenteen lisääntyessä seudullisten linja-autovuorojen kannattavuus saattaa
parantua.
Kevyen liikenteen turvallisuudesta on huolehdittu reittivarauksella Sirttalantien sekä Säkyläntien sekä uusien pistokatujen varrelle.
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.
Kaavaselostuksessa on esitetty hulevesien käsittelyn periaate ja kaavassa on annettu hulevesiä koskevia määräyksiä.

Maa- ja kallioperä
Alueen maaperä on tasaista. Perustamisolosuhteet tutkitaan savikon osalta erikseen
tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Alueella ei ole geologisesti arvokkaita kohteita. Suurimittakaavainen rakentaminen voi
aiheuttaa paikallisia vaikutuksia maaperään tai kallioperään, mutta vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä.
Luonnonympäristö
Asemakaava-alueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja, ja alue on pääosin maatalousja osin teollisuuskäytössä. Kaavan toteutuksella ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pohja- ja pintavedet
Suunnittelualue liitetään vesi- ja viemäriverkostoon. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.
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 suunnittelussa tulee varautua lisääntyviin sateisiin ja tulviin. Vettä läpäisemättömät pinnoitteet sekä lisääntyvät sateet suurentavat hulevesien määrää. Alueella muodostuva puhdas hulevesi tulee viivyttää tontilla ja ohjata hallitusti eteenpäin selostuksessa (kohdassa 5.2.1) esitetyn periaatteen mukaisesti. Hulevesijärjestelyille tulee varata
riittävästi tilaa tontinkäyttösuunnitelmassa. Puhtaat hulevedet johdetaan Sirttalanojan
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ja pienempien ojien kautta Ketelinojaan ja edelleen Köyliönjärveen. Likaiset hulevedet
tulee käsitellä ennen maaperään tai vesistöön johtamista.
Määräysten ja lakien mukaisella toiminnalla vaikutukset pohja- tai pintavesiin pysyvät
vähäisinä.

Kunnallistekniikan laajentamisesta ja uusien katujen ja kevyen liikenteen väylien toteutuksesta aiheutuu kunnalle toteutus- ja ylläpitokustannuksia. Liikennejärjestelyt voivat
aiheuttaa taloudellisia vaikutuksia, mikäli Säkyläntien tai Köyliöntien liittymiin kohdistuu
muutoksia tai Sirttalantietä parannetaan. 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. Kehitettävä teollisuuskeskittymä voi kohentaa myös muuta alueen elinkeinoelämän kannattavuutta yleisesti.

Alueella ei ole asutusta, joten suorat vaikutukset ihmisten elinoloihin jäävät arviolta vähäisiksi. Lähimmät asuinrakennukset ja tilakeskukset sijaitsevat etelässä noin 100 m
etäisyydellä ja idässä noin 200 m etäisyydellä teollisuusrakennusten rakennusalan rajasta. Laitosten toiminnassa tulee ottaa ympäröivä asutus huomioon. Kaava-alueen eteläosaan on osoitettu 50 metriä leveä suojaviheralue muodostamaan suojavyöhykettä asutuksen suuntaan. Kaava-alueen itäsivulle on osoitettu 15-20 metriä leveä istutettava
alueen osa. Istutettavilla alueen osilla ja suojaviheralueilla suositellaan käytettäväksi
monilajista puu- ja pensaskasvillisuutta. Istutusten avulla lievennetään mahdollisia haitallisia vaikutuksia lähimpiin asumuksiin sekä kulttuurimaisemaan.
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 olevan puuston säilyttäminen ja istutukset lisäävät viihtyisyyttä.
Alueen elinkeinoelämän kohentumisella sekä palveluiden paranemisella ja työpaikkojen
lisääntymisellä on positiivisia sosiaalisia vaikutuksia.

Päästöjä valvotaan ympäristöluvin. Tonteilla tulee jättää riittävästi alueita hulevesien käsittelyyn ja tehdä erillinen hulevesisuunnitelma.

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat selostuksen liitteenä.
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Kaava-aluetta palvelemaan on osoitettu kaksi uutta katua, Päivärinnantie sekä Ahertajantie. Olemassa olevaan nimistöön ei kohdistu muutoksia.

Asemakaavan on tekeillä olevan Säkylän osayleiskaavan mukainen. Asemakaava toteuttaa Säkylän osayleiskaavalle asetettuja tavoitteita tiivistämällä yhdyskuntarakennetta
sekä osoittamalla uusia yritysalueita taajaman ja olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § mukaan laadittaessa asemakaava alueelle, jolla ei ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
Asemakaavassa on huomioitu yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologisuus sekä olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö laajentamalla olemassa olevaa teollisuusaluetta ja muodostamalla teollisuuskeskittymä, jossa yritykset hyötyvät alueella
jo olemassa olevista palveluntarjoajista ja saavuttavat synergiaetuja. Yhtenäinen teollisuusalue keskittää myös teollisuudesta aiheutuvia vaikutuksia, jolloin vaikutukset jäävät
paikallisemmiksi.
Asemakaavalla on pyritty liikenteen sekä vesi- ja jätehuollon tarkoituksen mukaiseen järjestämiseen ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Yritysalueet ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavalla alueella, josta myös etäisyys kuntakeskuksen palveluihin on lyhyt.
Keskittymä parantaa mm. seudullisen joukkoliikenteen kannattavuutta ja tukee myös
kevyen liikenteen käyttöä keskustan palveluiden ja asuinalueiden suuntiin. Yritysten vesi- ja jätevesihuolto on myös mahdollista järjestää keskitetysti, mikä on ympäristön ja
luonnonvarojen kannalta kestävää. Alue voi hyödyntää olemassa olevaa Köörnummen
jätevesipuhdistamoa sekä alueella kulkevaa vesi- ja jätevesiverkostoa. Asemakaava tähtää myös terveellisen, turvallisen ja hyvän elinympäristön muodostamiseen. Teollisuuskeskittymä on myös turvallisuuden sekä vaikutusten kannalta helposti valvottavissa.
Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat uusien yritystonttien myötä.
Kulttuurimaiseman vaaliminen on huomioitu kaavavarauksissa sekä määräyksissä ja vaikutusarvioinnissa on tuotu esille keinoja ympäristövaikutusten vähentämiseksi jatkosuunnittelua varten. Asemakaavan toteutus ei vähennä virkistykseen soveltuvia alueita,
sillä alue on nykyisin pääosin viljelyskäytössä.

Maakuntakaavassa alue on osittain teollisuus- ja varastotoimintojen aluetta, joten kyse
on maakuntakaavan aluevarauksen laajuuden täsmentämisestä tarkemman suunnittelun kautta. 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 kevyen
liikenteen edellytyksiä. Suunnittelussa tulee lisäksi huomioida kulttuuri-, maisema- ja
luonto- sekä ympäristöarvot ja niiden säilyminen sekä viher- ja virkistysverkko. Yleiskaa-
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van 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,
kunnallisteknistä verkostoa ja jätevedenpuhdistamoa. Asemakaava turvaa ja pyrkii parantamaan Säkylän elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tarjoamalla tontteja pienen ja
keskisuuren teollisuuden tarpeisiin. Alue mahdollistaa uusien työpaikkojen sijoittumisen
ja siten myös parantaa seudullisen joukkoliikenteen toimivuutta lisääntyvän pendelöinnin ansiosta. Alue sijaitsee lähellä keskustaa sekä asuinalueita, joten se tukee myös kevyen liikenteen edellytyksiä liikkumisessa. Alueella ei ole todettuja luontoarvoja.
Teollisuusalue sijaitsee maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön
alueella ja rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Asemakaavassa
on osoitettu istutettavia alueen osia, joille muodostuu suojaavaa puustoa ja toisaalta
avoimena hoidettavia alueita, joilla huolehditaan näkymien säilymisestä Säkyläntieltä
kohti arvokasta peltoaukeaa. Kaavassa on rakentamista koskevia määräyksiä ja vaikutusarvioinnissa on tuotu esille keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Asemakaavan muutos tuottaa lisää yritystontteja Säkylän taajamaan ja vahvistaa Säkylän
elinkeinoelämän kilpailukykyä. Alueen laajentaminen perustuu alueella jo toimiviin teollisuusyrityksiin ja niitä palvelevien yritysten toimintaan. Alue on hyvin saavutettavissa
Säkylän taajamasta sekä seudullisesti valtatietä (Säkyläntie) pitkin. Liikenne tukeutuu
olemassa olevaan verkostoon. Teollisuuskeskittymä tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
Taajamakuvan muodostumiseen ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi on kiinnitetty kaavassa huomiota mm. näkymien takia avoimena hoidettavin peltoaluein sekä arvokasta kulttuurimaisemaa suojaavin istutettavin aluein. Lisäksi
on annettu rakentamista koskevia määräyksiä.
Alue liitetään kunnallistekniseen verkostoon. Hulevesien käsittelyä varten tulee tonteille
varata riittävästi tilaa.

6.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Alue voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Toteutuminen tapahtuu tonttien kysynnän mukaan.
Hulevesien käsittelystä tulee laatia erillinen suunnitelma ja varata tonteille riittävät alueet hulevesien käsittelyä varten.
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Toteutuksesta seurataan kaavamääräysten, ajantasaisen lainsäädännön sekä kunnan
ympäristönsuojelumääräysten noudattamista. Valvotaan toimintaa sen edellyttämin
ympäristöluvin sekä hulevesien asianmukaista käsittelyä sekä riittävien aluevarausten
osoittamista niiden käsittelyyn.
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota toimenpiteisiin, joilla vähennetään kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän kunta.
Helsingissä 20.3.2017
TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

Maarit Suomenkorpi
maisema-arkkitehti, YKS 359
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