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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

 

Ks. kansilehti. 

 

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Säkylän keskustan pohjoispuolella Säkyläntien länsi-
puolella (kuvat 1 ja 2).  

  

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

 

Kaavan nimi:    Köörnummen teollisuusalueen korttelin 60 asemakaavan 
muutos ja laajennus 

Päätarkoitus:    Mahdollistaa alueella toimivan yrityksen laajentaminen 

Kaava-alueen pinta-ala:  n. 14 ha 

Kerrosala: n. 59 950 k-m²  

Kaavaselostus koskee: 22.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa 

 

 

 

  

Kannen kuva: Näkymä etelästä vuodelta 2010. Lähde: Säkylän kunta. 
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1. Asemakaavakartta (pienennös) 

2. Kaavamääräykset  
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• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

• Asemakaavakartta määräyksineen 1:2000 
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2. TIIVISTELMÄ 

 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan ja maanomistajan aloitteesta.  

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta 8.5.2017 § 110. Asema-
kaavan vireille tulosta on kuulutettu 16.5.2017. 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kuulemista varten ja nähtävillä olosta tiedotetaan 
kunnallisten kuulutusten tapaan. Luonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot. Osalli-
set voivat jättää mielipiteensä kaavan nähtävillä ollessa.  

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Ehdotus on nähtävil-
lä 30 päivää kuulemista varten ja nähtävillä olosta tiedotetaan kunnallisten kuulutusten 
tapaan. Ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. Osalliset voivat jättää mielipi-
teensä kaavan nähtävillä ollessa. 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyy Säkylän kunnanvaltuusto. 

 

Asemakaavan muutos ja laajennus muodostuu teollisuuskorttelista 60, jota on laajen-
nettu pohjoiseen nykyisin alueella toimivan yrityksen laajennustarpeen vuoksi. Alueelle 
on osoitettu ohjeellisella tonttijaolla yksi tontti. Nykyisen kaltaisen toiminnan laajentu-
minen tuottaa arviolta 60-180 uutta työpaikkaa alueelle. Kaavan toteuttamisesta aiheu-
tuu lähinnä liikenteellisiä vaikutuksia. Alue sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla 
ja raskas liikenne suuntautuu suoraan Vetikontieltä Säkylänteille.  

 

Alue voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Toteutuksesta vastaa alueen maan-
omistaja. 

Hulevesien käsittelystä tulee laatia erillinen suunnitelma ja varata tonteille riittävät alu-
eet hulevesien käsittelyä varten. 

Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän kunta.  
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3. LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Asemakaavoitettava alue rajautuu koillisessa Liedon ja Euran väliseen seututiehen 204 
(Säkyläntie), etelässä Vetinkontien katualueeseen sekä lännessä ja pohjoisessa jäteve-
denpuhdistamoon sekä jätevesialtaisiin. Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee ole-
massa olevia teollisuustontteja. Noin 1,5 kilometrin päässä etelässä sijaitsee Säkylän 
keskusta.  

Alueella sijaitsee olemassa oleva teollisuusyritys, laajennusalue on osin entistä jäteve-
siallasta sekä metsäaluetta.  
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Maisemarakenne ja maisemakuva 

Köörnummen teollisuusalue sijaitsee Isosuon sekä Köyliönjärven kulttuurimaisemaan 
kuuluvien laajojen peltoaukeiden välisellä alueella ja maasto viettää hiljalleen koilli-
seen/itään. Alue on Rantatien kohdalla kulkevan harjun loivaa koillisrinnettä, jonne ovat 
lajittuneet hienojakoisemmat maa-ainekset. 

Maisemakuva osin rakennettua teollisuusympäristöä, osin jätevesialtaita ja osin metsä-
aluetta. Teollisuusrakennukset ovat  

Maaperä ja topografia 

Alueen maasto on tasaista. Korkeusasema on noin 50 metriä meren pinnan tason ylä-
puolella. Maaperä on hiekkamoreenia. Säkyläntien varrella saattaa esiintyä hiesua. 

Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä vesistöjä. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Alueella ja sen luoteispuolella on jätevedenpuhdistamon altaita.  

Länsipuolella sijaitseva Isosuo on 2,5-5 metriä korkeammalla. Alueen hulevedet valuvat 
jätealtaita kiertäviä ojia myöten alueen pohjoispuolelta Säkyläntien alitse ja valuvat Köy-
liönjärven suuntaan. 

Kasvillisuus ja eläimistö 

Säkylä kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Säkyläntien varrella sijaitsee 
sekametsää.  

Osayleiskaavaa varten laaditun luontoselvityksen perusteella suunnittelualueella ei si-
jaitse erityisesti huomioitavia luonnonarvoja, kuten arvokkaita luontotyyppejä, huomi-
onarvoisia kasviesiintymiä, linnustollisesti arvokkaita alueita, eikä liito-oravalle, vii-
tasammakolle tai lepakoille tärkeitä alueita. 

 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Asemakaava-alueella ei ole asutusta. Lähimmät haja-asutusluonteiset pientalot ja maati-
lojen talouskeskukset sijaitsevat yli 400 metrin päässä. 

Palvelut ja virkistys 

Säkylän keskustan palvelut sijaitsevat noin 1,5 km:n etäisyydellä.  

Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Alueella toimii yksi teollisuusyritys. 

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 

Köörnummen teollisuusalue sijaitsee Säkylän kuntakeskuksen pohjoispuolella osana Sä-
kyläntien ja Pyhäjärven välistä nauhamaista yhdyskuntarakennetta. Taajamakuvaa hallit-
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sevat suuret teollisuus- ja varastorakennukset. Alueen luoteisosa muodostuu jätevesial-
taista sekä niiden ja Säkyläntien välissä olevasta metsäalueesta. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Säkylän osayleiskaavaa varten laaditun rakennuskulttuurin inventoinnin (Putkonen 
2014) mukaan suunnittelualueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuk-
sia.  

Osayleiskaavan yhteydessä laaditun arkeologisen inventoinnin (Mikroliitti Oy 2013) pe-
rusteella asemakaava-alueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä.  

Tekninen huolto 

Vetikontien varrella on olemassa oleva kunnallistekniikka. Korttelin läpi kulkee sähkölin-
ja jätevedenpuhdistamolle, joka sijaitsee alueen länsipuolella. Johto on osin maakaape-
lina, osin ilmajohtona. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Asemakaava-alueella sijaitsevaa jätevesiallasta ei ole käytetty vuoden 1983 jälkeen, jol-
loin nykyinen jätevedenpuhdistamo valmistui.  

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 Säkylän-
tieksi. Kaava-alueen luoteisosassa kulkee Köyliöntie, yhdystie 2140. Itäreunalla kulkee 
Sirttalantie, joka johtaa ja kaakossa Kuninkaanlähteentielle, yhdystie 2044. 



KÖÖRNUMMEN TEOLLISUUSALUEEN KORTTELIN 60 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUSSELOSTUS 9(21) 
 
22.5.2017

Säkylässä toimii Satakunnan seutuliikenne, jonka bussiliikenne lähtee keskustasta Turun 
ja Porin, Rauman ja Pohjanmaan suuntiin. Säkylän ja Rauman välillä kulkee joitakin kou-
lupäivien vakiovuoroja.  

Liikenneviraston vuoden 2013 liikennemääräkartan mukaan seututiellä 204 (Säkyläntie) 
kulkee asemakaava-alueen kohdalla noin 4000–5000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Vetikontien varrella sijaitse pyörätie Rantatielle ja edelleen Säkylän keskustaan. 

 

 

Kaavoitettava alue on kunnan ja yksityisen omistuksessa. 

 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukais-
ta suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ovat tulleet voi-
maan vuonna 2000 ja niiden tarkistus 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mu-
kaan 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.  

Asemakaavoitettava alue on merkitty maakuntakaavassa teollisuus- ja varastotoiminto-
jen alueeksi (T). Alueen länsipuolelle on merkitty jätevedenpuhdistamo (et-j). Säkyläntie 
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on osoitettu seututieksi (st). Alue on kokonaisuudessaan kaupunkikehittämisen kohde-
vyöhykettä (kk) sekä matkailun kehittämisvyöhykettä (mv2). 

 

1. Vaihemaakuntakaava 

Satakunnan 1. vaihemaakuntakaava koskee maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-
tuotannon alueita. Ympäristöministeriön 13.2.2014 vahvistamassa vaihemaakuntakaa-
vassa ei ole osoitettu asemakaavaa koskevia aluevarauksia, mutta siinä on koko maakun-
taa koskevia suunnittelumääräyksiä tuulivoiman tuotantoalueita ja yksittäisiä voimaloita 
koskien. 

2. Vaihemaakuntakaava 

Satakunnan maakuntahallitus päätti 24.11.2014 käynnistää 2. Vaihemaakuntakaavan 
laatimisen. Siinä käsitellään seuraavia teemoja: energiantuotanto soiden moninaiskäyttö 
(kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut 
kulttuuriympäristöt. Maakuntakaavan luonnoksessa ei asemakaava-alueelle ole esitetty 
varauksia, mutta siinä on koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä kaupan, tur-
vetuotannon sekä aurinkoenergian osalta. 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa Säkylän kunnanvaltuuston 19.9.2016 hyväksymä oikeusvaikuttei-
nen Säkylän osayleiskaava ja Pyhäjoen osayleiskaavan muutos, jossa asemakaava-alue 
on osoitettu teollisuusalueeksi (T).  Alue sijaitsee Säkyläntien melualueella. 
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Asemakaava 

Eteläosassa aluetta on voimassa vuonna 1978 hyväksytty Köörnummen rakennuskaava, 
jossa alue on osoitettu teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueelle on 
merkitty kaksi tonttia, joiden pohjoisosassa on maanalaista johtoa varten varattu alue. 
Suurin sallittu kerrosluku on II ja tonttitehokkuus e=0,50. Kaavassa on osoitettu Vetikon-
tieltä tonteille sallitut liittymäpaikat.  
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Rakennusjärjestys 

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

Pohjakartta  

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

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoa. 

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 

Alueella laaditut selvitykset ja suunnitelmat on lueteltu kohdassa 7.1. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

Köörnummen teollisuusalueen asemakaavan muuttamisella ja laajentamisella mahdollis-
tetaan uusien teollisuusrakennusten sijoittuminen alueen pohjoisosaan. Alueen nykyisel-
lä teollisuusyrityksellä on tarve laajentaa toimintaa. 
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Alueen suunnittelu on käynnistetty Säkylän kunnan ja maanomistajan aloitteesta. . Kun-
nanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta 8.5.2017 110 §. Asemakaa-
van vireille tulosta on kuulutettu 16.5.2017. 

 

 

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

Tarkemmin osalliset on lueteltu kaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

 

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 16.5.2017. 

 

Kaavoitustyö on järjestetty siten, että osallisilla, on mahdollisuus osallistua kaavan val-
misteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta kaavan laa-
dinnan eri vaiheissa. Osallisten mahdollisuudet osallistua kaavan laadintaan sekä alusta-
va aikataulu on kuvattu kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä ajankohtainen kaava-aineisto on nähtävillä Säkylän kunnanvi-
rastossa ja kunnan internet-sivuilla koko valmistelun ajan.  

 

Viranomaisneuvottelut järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Viranomai-
silta pyydetään lausunnot kaavan luonnos ja ehdotusvaiheissa. 

 

 

Kunnan asettamat tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa Köörnummen teollisuusalueen korttelin 60 laajentuminen. 

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.  

Maakuntakaava  

Maakuntakaavassa on esitetty seuraavat keskeiset tavoitteet: 

T-aluevaraus: Alueen suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikenteellisten 
olosuhteiden järjestämiseen sekä huolehtia, että teollisuustuotannosta tai muusta toi-
minnasta viereisten alueiden ympäristölle ja asutukselle sekä mahdollisille pohjavesialu-
eille aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset estetään. 

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

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

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

1. vaihemaakuntakaava:  

Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntaa koskevia tavoitteita tuulivoiman osalta: 
Tuulivoimatuotannon alueita tai yksittäisiä tuulivoimaloita suunnitellessa tulee huolehtia 
riittävästä etäisyydestä ensisijaisesti maakuntakaavassa osoitettuihin, kulttuuriympäris-
tön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin alueisiin, kansainvälisesti ja valtakun-
nallisesti arvokkaisiin lintualueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeisiin alueisiin, virkistysalueisiin sekä melutasoltaan hiljaisiin 
alueisiin. 

2. vaihemaakuntakaava: 

Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntaa koskevia tavoitteita vähittäiskaupan, turve-
tuotannon sekä aurinkoenergian osalta. Vähittäiskauppa ei koske asemakaavoitettavaa 
aluetta. Alueen maaperä on hiekkamoreenia, joten turvetuotantokaan ei ole alueella 
mahdollista. 

Suunniteltaessa laajoja aurinkoenergian tuotantoalueita tulee alueet ensisijaisesti pyrkiä 
sijoittamaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja sähköverkon liityntäpisteiden lä-
heisyyteen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteen-
sovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin 
ja asutukseen. 

Laajojen aurinkoenergian tuotantoalueiden suunnittelussa tulee huolehtia, että luon-
nonarvojen, virkistyksen ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tär-
keiden alueiden arvot säilyvät ja merkittävien haitallisten vaikutusten syntyminen eh-
käistään. 

Yleiskaava  

Säkylän osayleiskaavassa asemakaava-alue on tarkoitettu teollisuusalueeksi.  
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Yli 50 m korkeiden tuulivoimaloiden maanpäällisiä osia ei saa rakentaa ilman puolustus-
voimien hyväksyntää. Tuulivoimaloita koskevista suunnitelmista ja mahdollisista selvitys-
tarpeista tulee pyytää lausunto Pääesikunnalta. 

Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin, liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäris-
tölupamenettelyn yhteydessä. 

Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen an-
tamia ohjeita.  

Maankäytön yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja asemakaavoituksessa tulee huo-
lehtia MRL 103 i § mukaisesti hulevesien hallinnasta mahdollisuuksien mukaan luon-
nonmukaisia menetelmiä käyttäen ensisijaisesti kiinteistöllä. Hulevedet on imeytettävä 
tai jos imeytys ei ole mahdollista, johdettava hidastaen mahdollisimman luonnonmukai-
sesti eteenpäin. 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa rakennusjärjestystä. 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  

 

Asemakaavan muutos ja laajennus muodostuu teollisuuskorttelista 60, jota on laajen-
nettu pohjoiseen. Alueelle on osoitettu ohjeellisella tonttijaolla yksi tontti alueella nykyi-
sin toimivan yrityksen tarpeisiin. Alue sijaitsee Säkyläntien varrella, jonne liikenne alu-
eelta ohjautuu Vetikontien kautta. 

 

Alueen kokonaispinta-ala on n. 14 ha. Kaavassa on osoitettu yksi teollisuuskortteli, joilla 
on yksi tontti. Tonttitehokkuus on e=0,5, jolla muodostuu rakennusoikeutta yhteensä n. 
59 950 k-m². 

Käyttötarkoitus pinta-ala (m²) rakennusoikeus (k-m²) tehokkuus (e=) 
T 119886 59 950 0,5 
LT 16427 
katu 4154  
 
Asemakaava mahdollistaa karkeasti 60-180 uutta työpaikkaa (keskimäärin 1-3 tp/1000 k-
m²) nykyisen kaltaisen toiminnan laajentuessa. 

 

Asemakaava täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Noudattamalla kaavas-
sa rakentamisesta annettuja määräyksiä kaavan toteutus ei vaaranna luonto-, maisema- 
tai kulttuuriarvoja. Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, merkinnöin ja mää-
räyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtuvia vaikutuksia sekä turvattu terveelli-
sen ja turvallisen ympäristön muodostumista.  
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Alueelle muodostunee toteutuksen myötä paljon vettä läpäisemätöntä pintaa, mikä lisää 
hulevesien pintavirtauksen määrää. Hulevesien käsittelyratkaisujen mitoitus ja mene-
telmät tulee tarkentaa rakennuslupavaiheessa. 

 

 

T  Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 

Alueelle on osoitettu yksi teollisuuskortteli, jolla on ohjeellisen tonttijaon mukaan osoi-
tettu yksi tontti. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukuna e=0,5, jolloin ja raken-
nusoikeutta muodostuu n. 60 000 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 

Korttelin ulkoreunoille on tonteilla osoitettu istutettavia alueen osia. Korttelin läpi kul-
kee olemassa oleva sähkökaapeli. Vetikontien ja Säkyläntien liittymään on merkitty nä-
kemäalue, jolla tulee olla esteetön näkymä Säkyläntielle. 

Kaavassa on annettu rakentamista ja toteutusta koskevia yleisiä määräyksiä: 

Kortteleiden rakentamattomat yleiselle tielle tai kadulle näkyvät osat on pidettävä huoli-
tellussa kunnossa ja ulkovarastointialueet suojattava umpinaisin aidoin. Aidan tulee so-
peutua rakennuksen arkkitehtuuriin. 

Tontin reunalla olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Istu-
tettavaksi merkityille tontinosille tulee istuttaa suojaavaa, monilajista puu- ja pensas-
kasvillisuutta.  

Alueen vettä läpäisemättömiltä pinnoilta kertyvät hulevedet tulee johtaa viivyttäen avo-
ojiin. Likaiset hulevedet, kuten öljyä tai muita teollisessa toiminnassa käytettäviä kemi-
kaaleja sisältävät vedet tulee käsitellä ennen maaperään tai vesistöön takaisinjohtamis-
ta. Hulevesien käsittelyratkaisujen mitoitus ja menetelmät tulee tarkentaa rakennuslu-
pavaiheessa. 

 

LT Yleisen tien alue 

Säkyläntie on yleisen tien aluetta. Tiealueelle ei ole sallittu toteuttaa liittymiä asemakaa-
va-alueen kohdalla. 

Katualueet  

Kaavassa on merkitty katuna Vetikontie, jota myöten asemakaava-alueen liikenne ohjau-
tuu Säkyläntielle. Vetikontien varrella on olemassa oleva kevyen liikenteen väylä. 

Johtoa varten varattu alueen osa  

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

Asemakaavalla on välittömiä vaikutuksia varsinaisella suunnittelualueella ja sen välittö-
mässä läheisyydessä sekä lähinnä liikenteellisiä vaikutuksia laajemmalla alueella. Vaiku-
tuksia eri näkökulmista on käsitelty seuraavissa alaluvuissa.  

 

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 

Asemakaavan laajennusalue on käytöstä pois jäänyttä jätevesiallasta sekä osin Säkylän-
tien varrella olevaa metsää, joilla ympäristö muuttuu rakennetuksi teollisuusalueeksi. 
Korttelin laajennus liittyy olemassa olevaan Köörnummen teollisuusalueeseen ja alueella 
jo sijaitseviin teollisuustoimintoihin. Asemakaava laajentaa olemassa olevaa yhdyskunta-
rakennetta.  

Muodostuvaan taajamakuvaan voidaan vaikuttaa alueen toteutussuunnittelulla sekä 
reuna-alueiden käsittelyllä ja suojapuuston istutuksin. Rakennusten korkeus, materiaali, 
väritys ja mittakaava vaikuttavat muodostuvaan taajamakuvaan. Jatkosuunnittelussa tu-
lee pyrkiä sopeuttamaan rakennukset laajempaan taajamakuvaan sekä huomioida Säky-
läntien itäpuolella sijaitseva kulttuuriympäristö. Alueelle toteutettavat teollisuusraken-
nukset jäänevät suhteellisen mataliksi. 
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Väestö, palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Kaavan mahdollistama teollisuusalueen laajentuminen mahdollistaa uusien työpaikkojen 
syntymisen. Asemakaavalla on positiivinen vaikutus sekä Säkylän että laajemman seu-
dun työllisyyteen. Myös muu elinkeinoelämä saattaa hyötyä suuresta teollisuuskeskit-
tymästä ja saada hyötyä mahdollisen yhteistyön ja synergiaetujen myötä. Palvelujen ky-
syntä voi jonkin verran kasvaa uusien työpaikkojen myötä.  

Liikenne 

Nykyinen alueella sijaitseva yritys aiheuttaa lähinnä liikenteellisiä vaikutuksia. Henkilölii-
kenne sekä raskasliikenne lisääntynevät jonkin verran asemakaavan toteutuksen myötä. 
Alue sijaitsee kuitenkin liikenteellisesti erinomaisella paikalla. Raskasliikenne suuntautuu 
suoraan Vetikontien liittymästä Säkyläntielle. Säkyläntiellä on nykyisin 80 km/h nopeus-
rajoitus asemakaavoitettavan alueen kohdalla. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueella sijaitsee elintarvikkeiden varastotoimintaa, jolla ei ole haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön. Asemakaava-alueella sijaitsevan jätevesialtaan tyhjentämisen osalta laadi-
taan erillinen selvitys. 

 

Maa- ja kallioperä 

Alueen maaperä on tasaista. Perustamisolosuhteet sekä maaperän laatu ja käsittelytarve 
tutkitaan erillisen selvityksen yhteydessä. 

Luonnonympäristö 

Asemakaava-alueella ei ole todettu Säkylän osayleiskaavan luontoselvityksessä luonto-
arvoja. 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 imey-
tymistä maaperään ja lisää pintavaluntaa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaan suunnittelussa tulee varautua lisääntyviin sateisiin ja tulviin. Vettä läpäisemät-
tömät pinnoitteet sekä lisääntyvät sateet suurentavat hulevesien määrää. Alueella muo-
dostuva puhdas hulevesi tulee imeyttää tontilla tai viivyttää ja ohjata hallitusti eteen-
päin. Hulevesijärjestelyille tulee varata riittävästi tilaa tontinkäyttösuunnitelmassa. Likai-
set hulevedet tulee käsitellä ennen maaperään tai vesistöön johtamista. 

Määräysten ja lakien mukaisella toiminnalla vaikutukset pohja- tai pintavesiin pysyvät 
vähäisinä.  

 

Alueella on olemassa oleva kunnallistekniikka. Kaavan toteutus ei aiheuta kunnalle ta-
loudellisia kustannuksia.  
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Toteuttamiskustannuksista vastaavat alueelle sijoittuvat toimijat.  

 

Alueella ei ole asutusta, joten suorat vaikutukset ihmisten elinoloihin jäävät arviolta vä-
häisiksi.  

Viihtyisän ympäristön luomiseksi on suositeltavaa kiinnittää huomiota uusien rakennus-
ten ja rakenteiden laadukkaaseen toteuttamiseen. Rakennusten julkisivuissa on suositel-
tavaa käyttää maisemaan ja ympäristöön soveltuvia materiaaleja sekä värejä. Myös ole-
van 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 kä-
sittelyyn.  

 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat selostuksen liitteenä. 

 

Olemassa olevaan nimistöön ei kohdistu muutoksia. 

 

Asemakaavan on Säkylän osayleiskaavan mukainen. Asemakaava toteuttaa Säkylän 
osayleiskaavalle asetettuja tavoitteita tiivistämällä yhdyskuntarakennetta sekä osoitta-
malla uusia yritysalueita taajaman ja olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen.  

Asemakaavassa on huomioitu yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologi-
suus sekä olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö laajentamalla olemassa olevaa te-
ollisuusaluetta ja muodostamalla teollisuuskeskittymä, jossa yritykset hyötyvät alueella 
jo olemassa olevista palveluntarjoajista ja saavuttavat synergiaetuja. Yhtenäinen teolli-
suusalue keskittää myös teollisuudesta aiheutuvia vaikutuksia, jolloin vaikutukset jäävät 
paikallisemmiksi.  

 

Maakuntakaavassa alue on teollisuus- ja varastotoimintojen aluetta. Asemakaava sijait-
see liikenteellisesti edullisella paikalla, joten liikenteelliset vaikutukset ovat hallittavissa. 
Alue sijaitsee keskellä olevaa teollisuusaluetta, eikä siten aiheita haittaa asutukselle. 
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Asemakaavan muutos tuottaa lisää alueita yritystoimintaan Säkylän taajamassa ja vah-
vistaa Säkylän elinkeinoelämän kilpailukykyä. Alueen laajentaminen perustuu alueella jo 
toimiviin teollisuusyrityksiin. Alue on hyvin saavutettavissa Säkylän taajamasta sekä seu-
dullisesti valtatietä (Säkyläntie) pitkin. Liikenne tukeutuu olemassa olevaan verkostoon. 
Teollisuuskeskittymä tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.  

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

Alue voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Toteutuksesta vastaa alueella toimiva 
yritys. 

Hulevesien käsittelystä tulee laatia erillinen suunnitelma ja varata tonteille riittävät alu-
eet hulevesien käsittelyä varten. 

 

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.  

 

Helsingissä 22.5.2017 

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 

 

Maarit Suomenkorpi 

maisema-arkkitehti, YKS 359 
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