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Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156
1

Perus ja tunnistetiedot

1.1 Tunnistetiedot
Kaavan nimi:

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Kaavan päiväys:

29.9.2013

Kaavan vaihe:

Hyväksytty

Alueen määrittely:

Asemakaava koskee Säkylän kunnan korttelia
156.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa virkistysalue (VP) erillispientaloalueeksi (AO)
ja osoittaa osa nykyisestä asuinkerrostalojen korttelialueesta (AKR) virkistysalueeksi.

Kaavan laatijat:

Pekka Seppänen, ins. AMK

Osoite:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Pyhäjärvenkatu 1
33200 TAMPERE

Puhelin:

050 9111972

Sähköposti:

pekka.seppanen@fcg.fi

Projektinumero:

P21555

Vireilletulo:

khall 3.6.2013 § 167

Nähtävillä:

MRA 30 §: 2.7. – 20.8.2013

Kunnanvaltuusto hyväksynyt: 27.1.2014 § 8
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1.2 Kaav
va-alueen sijainti
Suunnitttelualue sijjaitsee Säk
kylän kesku
ustassa, Leh
htikallentie n ja Kleem
molantien vä
älissä.
Alue on rakentamatonta pelttoa, joka sijoittuu
s
pientalovalta
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ntoalueelle.. Aseaa tilasta Autopelto,
A
RNo:
R
783:4
401:2:209.
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oulu (luokatt 1-6) sijaittsee n. 1,5 kilometrin ja yläaste n. 1,1 km päässä suunnitPerusko
telualue
eesta. Lähin
n päiväkotii sijaitsee alle
a
kilometrin etäisyy
ydellä. Myö
ös kunnan muut
peruspa
alvelut ovat aivan käve
elyetäisyyd
dellä suunniittelualueessta.

Kuva 1. Opaskarttao
O
te (ei mittak
kaavassa) – suunnittelua
alueen ohjee
ellinen rajaus
s mustalla.
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Vaiheet

Alustava aikataulu

Valmisteluvaihe




Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen
Asemakaavaluonnoksen laatiminen
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo

05/2013
06/2013

Ehdotusvaihe


08/2013



Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus ja vaikutusarviointi
Ehdotusvaiheen nähtävilläolo (30 vrk)



Kaavan hyväksymiskäsittely

10-11/2013

09-10/2013

Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.
2.2 Asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa virkistysalue (VP) erillispientaloalueeksi (AO) ja osoittaa osa nykyisestä asuinkerrostalojen korttelialueesta (AKR) virkistysalueeksi.
Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajan aloitteesta.
2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman.
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3

Lähtökohdat

3.1 Selvitys alueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Säkylän keskustassa, Lehtikallentien ja Kleemolantien välissä.
Alue on rakentamatonta peltoa, joka sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle. Asemakaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on noin 0,57 ha ja se on ennestään rakentamatonta kesantoa.
3.1.2 Luonnonympäristö, maisema ja maaperä
Suunnittelualue on rakentamatonta kesantopeltoa, joka sijaitsee keskellä tiivistä yhdyskuntarakennetta. Suunnittelualueella ei ole tiedossa tai havaittavissa merkittäviä
luontoarvoja. Maisemalliset arvot ovat pienet, koska alue sjoittuu keskellä rakennettua
ympäristöä eikä varsinaisia maisemia ole.

Kuvat 2 ja 3. Asemakaava-alueen maastoa etelästä ja pohjoisesta kuvattuna.

Alueen maaperä on moreenia, joten se soveltuu erinomaisesti rakentamiseen.
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Kuva 4. Maaperäkartta.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue sijoittuu keskelle rakennettua ympäristöä. Alueen länsipuolella sijaitsee
omakotialuetta. Asemakaavan muutoksella tavoiteltava uusi omakotitalotontti sijoittuu
luontevasti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen täydentämällä omakotialuetta.

Kuvat 5 ja 6. Alueen länsirajalla olevia omakotitaloja.
Suunnittelualueen eteläpuolella on kaksikerroksisia pienkerrostaloja ja pohjoispuolella
yksikerroksisia rivitaloja. Molemmat ovat julkisivuiltaan pääosin punatiilisiä.

Kuvat 7 ja 8. Pienkerrostalo eteläpuolella ja rivitalot pohjoispuolella.
Suunnittelualue rajautuu itäpuolella omakotitalotonttiin, jossa on 1 ½ kerroksinen puinen omakotitalo. Tontin rajalla on vaikuttava terijoensalavarivi.

Kuvat 9 ja 10. Itäpuolella oleva omakotitalo.
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Suunnittelualueen rakennettu ympäristö on tyylilajeiltaan ja rakennusvuosiltaan varsin
monipuolinen eikä mitään selkeää alueellista identiteettiä ole. Rakennus- tai kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole havaittavissa.
3.1.4 Maanomistus
Alue on yksityisessä omistuksessa.
3.1.5 Palvelut
Alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia uusia palveluita varten. Suunnittelussa on lähdetty siitä, että alue tukeutuu keskustan palveluihin. Mm. kaupalliset palvelut, terveysasema, päiväkoti, kirjasto ja kunnanvirasto sijaitsevat keskustassa, johon on matkaa n
alle 1 km. Peruskoulu (luokat 1-6) sijaitsee n. 1,5 kilometrin ja yläaste n. 1,1 km päässä suunnittelualueesta. Lähin päiväkoti sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä. Myös kunnan muut peruspalvelut ovat aivan kävelyetäisyydellä suunnittelualueesta.
3.1.6 Yhdyskuntatekninen huolto, ajoyhteydet
Vesijohto- ja viemäriverkosto kattaa nykyisellään suunnittelualueen ympäristön. Suunnittelualue on helposti liitettävissä nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon.
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3.2

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama maakuntakaava (N:o YM1/5222/2010). Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk = Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja,
niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.), matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv = Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin
kohdistuu merkittäviä matkailun kehittämistarpeita.), taajatoimintojen alueelle (A =
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyliä, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.) sekä osittain pohjavesialueelle (pv = Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta tärkeät ja siihen soveltuvat pohjavesialueet.).

Kuva 2. Ote maakuntakaavasta ja suunnittelualueen likimääräinen sijainti.
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Yleiskaava
Asemakaavan muutosalue sijaitsee yleiskaavoittamattomalla alueelle. Alueen länsipuolella on yleiskaavassa (30.11.1994) osoitettu pientalovaltaista aluetta (AP = Pientalovaltainen alue).

Kuva 3. Ote yleiskaavasta – suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella.
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Asemakaava
Asemakaavamuutoksella muutetaan osa Karjakujan rakennuskaavan muutoksesta
(10.5.1990). Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu yhdistettyjen kerros- ja rivitalojen korttelialuetta (AKR = Yhdistettyjen kerros- ja rivitalojen korttelialue) ja puistoaluetta (VP = Puisto).

Kuva 4. Ote muutettavasta asemakaavasta. Kaavoitettava alue on merkitty sinisellä.

Pohjakartta
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaiset vaatimukset.
Maanomistus
Alueet ovat yksityisomistuksessa. Aloitteen asemakaavoitukseen on tehnyt maanomistaja.
Selvitykset ja aiemmat suunnitelmat
Olemassa olevat selvitykset ja aluetta koskevat aiemmin laaditut suunnitelmat kootaan
luonnosvaiheessa.
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4

Asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus teki 3.6.2013 § 167 päätöksen asemakaavan muuttamisesta.
Asemakaavan valmisteluvaihe sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä
2.7.-20.8.2013.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 29.10. – 29.11.2013.
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 27.1.2014 § 8.
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
4.2.1 Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §.)
Karjankujan asemakaavamuutoksen osallisia ovat:








alueen maanomistajat ja asukkaat
naapurit
paikallisyhdistykset
Säkylän kunnan eri hallintokunnat
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakuntaliitto
Satakunnan museo

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa.

4.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin paikallisessa lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla 2.7.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 2.7. – 20.8.2013 osallisten kuulemista varten kunnantalolla ja kunnan internetsivuilla. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 29.10. – 29.11.2013 osallisten kuulemista
varten kunnantalolla ja kunnan internet-sivuilla.
4.2.3 Viranomaisyhteistyö
Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan ELY-keskukseen
tiedoksi kaavatyön alussa.
Ehdotusvaiheessa pyydettiin lausunnot.
4.3 Asemakaavamuutoksen tavoitteet ja valmisteluvaiheen palaute
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa virkistysalue (VP) erillispientaloalueeksi (AO) ja osoittaa osa nykyisestä asuinkerrostalojen korttelialueesta (AKR) virkistysalueeksi.
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4.3.1 Valmisteluvaiheessa saatu palaute
Valmisteluvaiheessa annettiin 1 lausunto. Satakuntaliitto huomautti aluetta koskevista
maakuntakaavan määräyksistä ja esitti niiden lisäämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Maakuntakaavaa käsittelevä kappale on lisätty OAS:iin sekä selostukseen.
5

Asemakaavan kuvaus

5.1 Kaavan rakenne
Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 0,57 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella muutetaan virkistysalue (VP) erillispientaloalueeksi (AO) ja osoitetaan osa nykyisestä
asuinkerrostalojen korttelialueesta (AKR) virkistysalueeksi.
Alueen väestöpohja ei riitä uusien kaupallisten tai julkisten palvelujen toimipisteiden
perustamiseen, vaan alue tukeutuu kuntakeskuksessa ja lähialueella oleviin palveluihin.
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavoituksessa tavoitellaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä sen käyttötarkoituksien luonnollisella jatkumisella.
5.3 Aluevaraukset
Asemakaavamuutos koskee vain yhtä korttelialuetta (nro 156).
Suunnittelualueelle osoitetaan yhditettyjen kerros- ja rivitalojen korttelialuetta (AKR)
0,20 ha (muutos -0,15 ha), erillispientalojen korttelialuetta (AO) 0,12 ha (muutos
+0,12 ha), puistoaluetta (VP) 0,15 ha (muutos +0,03 ha) sekä katualuetta 0,19 ha.
AKR-korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 480 k-m² (muutos -480 k-m²), josta
tulee tehokkuudeksi e=0,24. Suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueen itäreunaan
on osoitettu autojen säilytyspaikkojen rakennusala.
AO-korttelialueelle on osoitettu tehokkuusluku e=0,25, joka on rakennusoikeutena 307
k-m². Suurin sallittu kerrosluku on I u ½.
Asemakaavan muutosalueen kokonaisrakennusoikeus on 787 k-m² (muutos -173 k-m²)
ja tehokkuusluku e=0,14.
Puistoalueelle on osoitettu leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
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5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja
kehitys kaavaalueella

Rakentuessaan suunnittelualue tarjoaa asumismahdollisuuksia mm. perheille. Alueesta kokonaisuutena on mahdollisuus kehittyä viihtyisäksi ja
se saattaa houkutella kuntaan uusia asukkaita.

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue on jo ennestään asemakaavoitettu asumiselle ja on
luonnollinen yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta. Vaikka alueelle ei
tule uusia palveluita, tarvittavat peruspalvelut ovat hyvin saavutettavissa
kuntakeskuksesta.

Yhdyskuntatalous

Alue on liitettävissä jo rakennettuun kunnallistekniikkaan, joten merkittäviä kustannuksia ei synny.

Taajamakuva

Melko väljä rakennustavan ohjaus mahdollistaa rakentamisajankohdalle
tyypilliset tyyliratkaisut. Molemmat rikastavat taajamakuvaa.

Asuminen

Rivitalo ja kytketty pientaloasuminen ovat luonteeltaan sosiaalista. Uuteen kohteeseen todennäköisesti hakeutuu samankaltaisissa elämäntilanteissa olevia asukkaita, mikä tukee yhteisöllisyyden syntymistä.
Alueen asukaspohja ei riitä uusien palveluiden tai työpaikkojen syntymiseen, vaan asukkaat tulevat käyttämään keskustan palveluita. Palvelut
ovat hyvin saavutettavissa, osa jopa kävelyetäisyyden päässä. Myös työpaikat ovat hyvin saavutettavissa.

Palvelut ja työpaikat

Liikenne

Alueelta liikennöidään voimassa olevan asemakaavan tapaan Kleemolantieltä ja Lehtikallentieltä. Liikennemäärät Lehtikallentiellä pienenevät
asemakaavan muutoksen myötä, koska yhdistettyjen kerros- ja rivitalojen korttelialueen sijaan kuljetaan erillispientalojen korttelialueelle, johon
tulee sijoittumaan vain yksi rakennus.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Suunnittelualueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita
tai tiedossa olevia muinaisjäännöksiä.

Tekninen huolto

Alue voidaan liittää jo rakennettuun kunnallistekniikkaan.

Virkistys

Puistoalue siirretään erillispientalokorttelin itäpuolelle. Aluevaraus kasvaa
voimassa olevaan asemakaavaan nähden noin 300 m².

Ympäristönsuojelu ja Alueelle ei ole odotettavissa ympäristöhäiriöitä. Alueen rakentamisesta ei
ympäristöhäiriöt
aiheudu voimassa olevan asemakaavan mahdollistamaa rakentamista
enempää haittaa ympäristönsuojelulle.
Sosiaalinen ympäristö/asumisen olosuhteet

Uusille omakoti- ja rivitaloalueille sijoittuu usein samassa elämänvaiheessa olevia perheitä, mikä tukee yhteisöllisyyden muodostumista. Erilaiset asuntotyypit parantavat alueen monimuotoisuutta.
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5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisemarakenne,
luonnonolot

Ei olennaisia vaikutuksia. Ko. alue sijaitsee keskellä rakennettua yhdyskuntarakennetta. Alueella on jo voimassa oleva asemakaava. Tällä asemakaavan muutoksella poistuu puolet yhdistettyjen kerros- ja rivitalojen
korttelialueesta, joka korvataan erillispientalokorttelilla. Rakentamisen
määrä ja massiivisuus pienenee, joten myös vaikutukset lievenevät.

Pienilmasto

Ei olennaisia vaikutuksia. Asemakaavan muutoksella puistoalueen määrä
kasvaa ja vaikuttaa näin positiivisesti alueen pienilmastoon.

Pohjavedet

Alue on osittain pohjaveden muodostumisalueella. Yleisiä rakentamistapaohjeita ja –määräyksiä noudattamalla asemakaavan muutos ei aiheuta
erityistä riskiä pohjaveden osalta.

Luonnonsuojelu

Alueella ei ole havaittavissa arvokkaita luontoarvoja.

5.4.3 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Liikenneturvallisuus

Liikennemäärät tulevat hieman lisääntymään nykyisillä katuyhteyksillä.
On todennäköistä, että osa työmatka- ja asiointiliikenteestä tapahtuu
pyörällä tai jalkaisin lyhyistä välimatkoista johtuen.

Ihmisten elinolot ja
terveys, ympäristön
puhtaus

Alueella on edellytykset rakentua osaksi viihtyisää ja terveellistä asuinympäristöä. Lyhyet välimatkat ja kevyen liikenteen suosiminen ovat omiaan säästämään luonnonympäristöä.

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamerkinnät- ja määräykset ovat kaavakartan liitteenä.
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6
6.1

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman.
Tontti on jo paalutettu vanhan asemakaavan mukaan.

6.2 Toteutuksen seuranta
Kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen.

Tampereella 29.9.2013
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Laatinut:
Pekka Seppänen
ins. AMK
Tarkastanut:
Johanna Närhi
arkkitehti YKS-490
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