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luonnos

SÄKYLÄN KUNTA
KANKAANPÄÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
KALALAITOKSEN ALUE YMPÄRISTÖINEEN

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaava
Asemakaavalla osoitetaan pääasiassa entinen kalanviljelylaitoksen alue
asumiskäyttöön. Lisäksi tarkistetaan siihen liittyvien alueiden käyttötarkoituksia ja
kaavamerkintöjä.
Asemakaavan muutos koskee 22.9. 2003 hyväksytyn asemakaavan kortteleita 2 ja 4,
osaa korttelista 1 sekä katu-, virkistys- ja erityisaluetta.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 2, 4 ja 101-104, osa korttelista 1 sekä katu-,
virkistys-, vesi-, liikenne- ja erityisaluetta.

Kaava-alueen sijainti
Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kankaanpään taajaman keskellä Köyliönjärven
rannalla. Alue rajoittuu Pyhän Henrikintiehen/Kuninkaanlähteentiehen, jonka kautta
kaikki liikenneyhteydet alueelle kulkevat.
Alueen pinta-ala on noin 7,5 ha.

Tarkastelualue peruskartalla
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2

luonnos

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
-

asemakaavamuutos käynnistyi Köyliön kunnassa maanomistajan,
Säkylän kunnan, aloitteesta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 14.1. 2011
kaavan vireille tulosta kuulutettiin paikallislehdessä ja Köyliön kunnan
ilmoitustaululla 25.1. 2011
kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 18.8. 1998
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 7.2. 2011 ja
luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu 24.4. 2012
Köyliön kunnanhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 17.9. 2012 (§ 156)
kaavaluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville
28.9. - 29.10. 2012 väliseksi ajaksi
lausuntoja antoivat luonnosvaiheessa Satakuntaliitto, Satakunnan museo,
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta
kaavatyötä jatkettiin Köyliön ja Säkylän kuntaliitoksen jälkeen 2016
Säkylän kunnanhallitus hyväksyi uuden asemakaavaluonnoksen __
uusi kaavaluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville
__ väliseksi ajaksi
lausuntoja antoivat toisessa luonnosvaiheessa __
Säkylän kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen __
kaavaehdotus asetettiin nähtäville __ väliseksi ajaksi
lausuntoja antoivat ehdotusvaiheessa __
Säkylän kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan __
Säkylän kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan __
kuulutus kaavan voimaantulosta
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Alueen kuvaus

luonnos

Kaavamuutosalue käsittää Köyliönjärven kaakkoista rantavyöhykettä Pyhän
Henrikintien/Kuninkaanlähteentien länsipuolella. Maantien varren asuin- ja
liikerakentamista laajennetaan vesialueiden suuntiin.

Kuninkaanlähteestä järvelle päin purkautuva vesi muodostaa myös maisemallisesti
kauniin elementin kylätaajamaan. Kuva Kuninkaanlähteentien sillalta.

Lohitie on oleva katuyhteys kalanviljelylaitokselle.
Entinen terveystalo on nykyisin yksityisessä asuinkäytössä.
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Pääosin ulkopuolisista maamassoista rakennetut kalankasvatusaltaat sijoittuvat varsin
matalalle rantamaastoon. Käytännön rantaviiva Köyliönjärveen pyritään pitämään
samana.

Erikokoisia ja -muotoisia altaita halkoo rannansuuntainen huoltotie.

Uusi yksityinen palvelutalo sijoittuu Kuninkaanlähteentien ja Lohitien risteyksen
pohjoispuolelle.

Lohitien eteläpuolella on asemakaavassa omakotitontteja, joista yksi on rakennettu.
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luonnos

Kalankasvattamoon liittyvä asuin-, liike- ja varastorakennus.

Palvelutalon pohjoispuolelle jää 1960-70-luvun liikerakennuksia.

Nykyinen eläinlääkäriasema ja entinen Köyliön meijeri sijoittuvat väljille liiketonteille
Pyhän Henrikintien varteen aivan kaavamuutosalueen pohjoisosaan. Meijerirakennus
on, oltuaan vielä kaavatyön alkuvaiheessa tyhjillään varastokäytössä ja osittain
huonokuntoinen, käynyt läpi perusteellisen kunnostuksen osin myös Museoviraston
avustuksella. Rakennusta vuokrataan juhlakäyttöön, ja siellä pidetään erilaisia
tilaisuuksia. Rakennus on alueelle ja aikansa rakennustyypille leimallinen ja
taajamakuvassa arvokas.
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luonnos

Meijerin taakse sijoittuvalta pumppaamolta on näkymä entisille rapualtaille ja
järvenselälle. Paikalla on aiemmin ollut jätevedenpuhdistamo, ja nykyisin siltä lähtee
siirtoviemäri Säkylän puhdistamolle. Pumppaamosta voi olla vähäistä ajoittaista
hajuhaittaa.

Viskaalinkujaa pohjoisesta meijeriä kohti.

Polkua meijerin suunnasta.
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3.2

luonnos

Inventoinnit
Alue kuuluu Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen
"Köyliönjärven kulttuurimaisemat" (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Arvokkaat
maisema-alueet. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992.
Helsinki 1993).
Vuoden 2010 alusta lähtien voimaan tulleesta uudesta valtakunnallisesti arvokkaiden
rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksesta on alueen käsittänyt aiempi laajahko
rajaus (1993) jätetty pois.
Köyliönjärven pohjoisosassa on Natura 2000 -aluetta FI0200032. Alueilla on lähinnä
ranta- ja järvikasvillisuuden sekä linnustoarvoja.
Kaava-alueen, erityisesti viljelyaltaiden, luonne on voimakkaasti muokattu. Myöskään
rakennetuilla alueilla ei ole erityisiä luonnonarvoja. Kuninkaanlähteeltä johtava virtaava
uoma (myllyoja) alueen eteläosassa jätetään puistoalueeksi.
Kaava-alueen rakennuskohteista laadittiin inventointi keväällä 2012 (Satakunnan
museo/Hesso).
Alueen leimallista rakennuskantaa ja kulttuurihistoriallisia arvoja edustavat lähinnä
entisen meijerin kiinteistö sekä 1950- ja 60-lukujen rakentamista edustavat
sopusuhtaiset entinen terveystalo (1956) ja eläinlääkäritalo, joka on alun perin vuonna
1962 valmistunut meijerin asuin- ja konttorirakennukseksi. Valorannan, entisen
Heikkalan kantatalon, alueella oleva Osuuspankin/osuuskaupan liiketalo edustaa 1960luvun liikerakentamista, ja siihen liittyvässä entisessä 1900-luvun taitteen
asuinrakennuksessa on toiminut kauppa ilmeisesti jo 1910-luvulla. Ajankohdilleen
tyypillisiä ovat myös kasvattamon päärakennus (1965/1970-l.) ja uusi palvelutalo
(2011).
Erityisenä kohteena on alueella entinen Köyliön Osuusmeijeri. Kiinteistö on myyty
uudiskäyttöön vuoden 2013 alkupuolella ja hyvässä kunnostetussa asussa ja käytössä.
Osuusmeijeri on ollut paikalla toiminnassa vuosina 1913-1974, sittemmin sitä on
käytetty vähän aikaa ravunkasvatustoiminnassa. Alun perin kyseessä on olut
poikkisiivellinen, pääasiassa puurakenteinen, osittainen kiviaineinen ja kalkkirapattu
rakennus, joka ilmensi vielä vähäisiä jugendviitteitä listoineen, kissanpenkkeineen ja
pikkuruutuikkunoineen (jaetut risti- ja T-ikkunat). Rakennusta on laajennettu
eteläsuuntaan päärungosta poikkipäädyn kohdalta porrastaen, ja rakennuksen koko
poikkipääty pääsisäänkäynnin kohdalta on tiilivuorattu/tiilirakenteinen kylätielle päin.
Koilliseen vinkkelikulmaan on toteutettu myöhemmin moderni sisäänpäin viettävällä
pulpettikatolla varustettu lisäosa. Tummaksi maalattujen puujulkisivujen ja
puhtaaksimuuratun tiilen sijaan rakennus on sittemmin maalattu kokonaan valkoiseksi.
Pohjoispäädyssä on näkyvissä rakennuksen vanhinta runkoa. Järven puolella on
vaatimaton varasto-osa. (lainaamattomat kuvalähteet: www. koylio-seura.fi/ - valokuvaarkisto)
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Noin 1910-luvun rakennusrunko ja myöhemmät laajennukset
(AIRIX Ympäristö Oy 2011);
(oik.) vanhinta läntistä poikkipäätyä (konehuone ja piippu)
Liite 4

3.3

Rakennusinventointi

Maanomistus
Kalanviljelylaitoksen alueen on vuonna 2009 hankkinut Köyliön Kalanviljely Oy:ltä
omistukseensa Säkylän kunta seurauksena pitkäaikaisesta riita-asiasta koskien
vedenoton mahdollisia vaikutuksia Kuninkaanlähteestä kalanviljelylaitokselle virtaaviin
vesimääriin. Kalanviljelytoiminnan päätyttyä on Säkylän kunnan tavoitteena edesauttaa
alueen osoittamista muuhun maankäyttöön, erityisesti asumiseen.
Muutamilla liittyvillä kiinteistöillä on yksityistä maanomistusta ja yhteismaata. Kiinteistöt
käsittävät myös vesialuetta. Maakiinteistö- ja maanomistajaluettelo on liitteenä 2.

3.4

Yhdyskuntatekniikka
Alue liittyy Kankaanpään taajaman vesihuolto- ja sähköverkkoon. Alueen
pohjoisosassa on taajaman jätevedet siirtoviemäriin johtava pumppaamo.

3.5

Liikenne
Alueen liikenne tulee jatkossakin liittymään muutamasta kohtaa yhdysteihin 2131
Kankaanpäänkylä-Lähteenkylä ja 2044 Vuorenmaa-Säkylä. Liittymien lisäys maanteille
ei ole tarpeen.

3.6

Maaperä
Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan maaperätutkimuksia kesällä 2016.
Liite 7

3.7

Maaperätutkimus (tulossa)

Palvelut
Kankaanpäässä on tarjolla peruskouluopetusta. Merkittävä palvelusuunta on Kepolan
lähipalveluiden lisäksi Säkylän keskusta. Taajaman väestömäärä on hiljalleen
laskusuuntainen.

3.8

Pohjakartta
Kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 18.8. 1998.
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3.9

luonnos

Suunnittelutilanne
Kaavoitustilanne
Maakuntakaava
Maakuntavaltuuston 17.12. 2009 hyväksymässä, Ympäristöministeriön 30.11. 2011
vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen
alueeksi (A). Päällekkäisin merkinnöin se on osoitettu osaksi valtakunnallisesti
arvokasta Köyliönjärven maisema-aluetta (vma) sekä valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä (kh1). Lisäksi alue on matkailun kehittämisvyöhykettä
(mv), kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä (kk) ja pohjavesialuetta (pv)
(Säkylänharju-Virttaankangas). Kuninkaanlähteentie ja Pyhän Henrikintie on merkitty
yhdystieksi (yt) ja historialliseksi tieksi (ht). Alueelta Säkylän suuntaan on osoitettu
ohjeellinen yhdysvesijohto (v) ja ohjeellinen siirtoviemäri (j).

Ote maakuntakaavasta
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Maakuntakaavan määräyksiä:
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE (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.
Suunnittelumääräys:
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.
Kehittämissuositus:
Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista
yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.
MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE (mv-2)
Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittäviä matkailun kehittämistarpeita.
Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun
kehittämisen kohdevyöhykkeet.
Suunnittelumääräys:
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden
kehittämiseen.
Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden
yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin
elinkeinoihin ja asutukseen.
Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta
kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden
ominaispiirteiden säilyttäminen.
YHDYSVESIJOHDON YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät yhdysvesijohtojen
yhteystarpeet.
SIIRTOVIEMÄRIN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät siirtoviemäreiden
yhteystarpeet.
Suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelulla on turvattava yhdysvesijohdon/siirtoviemärin
yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus.
Yhteystarpeen toteuttamiseksi on vesihuoltoverkon yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tarkoituksenmukaisimmat
ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE (vma)
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Alueeseen sisältyvät
rakennetut kulttuuriympäristöt ja niihin kuuluvat merkittävät rakennusperintökohteet on osoitettu
kaavaselostuksen liiteosassa B2 karttateknisistä ja mittakaavallisista syistä.
VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ (kh-1)
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt.
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Alueeseen sisältyvät rakennetut kulttuuriympäristöt ja niihin kuuluvat merkittävät
rakennusperintökohteet on osoitettu kaavaselostuksen liiteosassa B2 karttateknisistä ja
mittakaavallisista syistä.*
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.
* maakuntakaavaehdotuksen hyväksymisajankohdan perusteella
POHJAVESIALUE (pv)
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät ja siihen soveltuvat
pohjavesialueet.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen
turvaaminen.
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE (A)
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita,
pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.
Suunnittelumääräys:
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla.
Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla
ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viherja virkistysverkko.
Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti
ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen
yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille
palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä
silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten
perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan
suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 km2. Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikönlaajuus arvioidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman
kasvun perusteella.
TÄRKEÄ YHDYSTIE / KOKOOJAKATU (yt)
Merkinnällä osoitetaan yhdystiet ja vastaavat kokoojakadut. Alueella on voimassa MRL 33 §:n
mukainen rakentamisrajoitus.
HISTORIALLINEN TIE (ht)
Merkinnällä osoitetaan arvokas historiallinen tie.
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Yleiskaavoitus
Alueella on voimassa 14.6. 1993 vahvistettu Kankaanpään osayleiskaava, jolla on
lähinnä todettu silloinen maankäyttö. Osayleiskaavassa on esitetty maantien varteen
palvelutoimintoja (P, PK, PY) ja asumista (AP) ja kalanviljelylaitos erityisalueena (E).
Osa Kuninkaanlähteestä johtavaa uomaa on noteerattu vesialueena, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (W/s). Sen molemmin puolin on lähivirkistysaluetta (VL).

Ote osayleiskaavasta

Asemakaavaprosessin kanssa osittain samanaikaisesti on tutkittu alueen käyttöä
osayleiskaavan muutoksella. Osayleiskaavamuutoksen varaukset tulevat näin olemaan
pitkälle asemakaavamuutosta eri kaavatasolla vastaavat.

2016 osayleiskaavaluonnos
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Asemakaavoitus
Kankaanpään koko taajaman asemakaava on kunnanvaltuuston 22.9. 2003
hyväksymä.

Ote asemakaavayhdistelmästä

Kalanviljelylaitoksen korttelialueena (TK) on osoitettu laitoksen rakennusten alue.
Kalanviljelyslaitoksen alueena (MK) on todettu kala-altaiden alue kaikkine
vesialueineen. Entisen meijerin alue on TY-aluetta (teollisuusrakennusten korttelialue,
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia). Yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueena (ET) on todettu
jätevedenpumppaamon alue järven rannan tuntumassa. Eläinlääkäritalon alue on
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS), ja
entisen terveystalon alue sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialuetta, jolle saa sijoittaa asuntoja (YSA). Liikerakennusten korttelialueena, jolle
saa rakentaa asuntoja (KLA) on todettu yksi liiketontti. Erillispientalojen korttelialuetta
(AO) on kolme rakennuspaikkaa, joista yksi on rakennettu.
Alueita on kaavoitettu jonkin verran luonnollista tai nykyistä rantaviivaa kauemmaksi
järven puolelle. Järven vesialue on muutoin jätetty asemakaavojen ulkopuolelle.
Rantaviivan sijaintia on asemakaavalla tarkistettava. Osa MK-alueeksi kaavoitetusta
rantavyöhykkeestä on rantaruovikkona selvästi vesialuetta.
Liite 3

3.10

Poistuva kaava

Rakennusjärjestys
Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteinen Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on ollut
voimassa 17.1. 2012 alkaen ja on kuntaliitoksen jälkeen käytössä Euran ja Säkylän
kunnissa.
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen
Kaavamuutos on käynnistynyt Köyliön kunnassa maanomistajan, Säkylän kunnan,
aloitteesta ja neuvotteluista Köyliön kunnan kanssa. Kaavatyön käynnistämisestä on
kuulutettu 25.1. 2011.

4.2

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavatyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui
14.1. 2011 ja asetettiin nähtäville 25.1. 2011. Suunnitelmaan voi tutustua koko kaavan
laadinnan ajan, ja sitä on päivitetty säännöllisesti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koottiin luettelo osallisista.
Liite 1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos oli MRL 62 § mukaisesti laadintavaiheen kuulemista varten nähtävillä
Köyliössä 28.9. - 29.10. 2012 välisen ajan. Luonnoksesta jätettiin kaksi huomautusta.
Kuntaliitoksen jälkeen kaavatyötä jatkettiin 2016.
Säkylän kunnanhallitus hyväksyi uuden kaavaluonnoksen __
Kaavaluonnos oli MRL 62 § mukaisesti laadintavaiheen kuulemista varten uudelleen
nähtävillä __ välisen ajan.
Säkylän kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen __
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville __ väliseksi ajaksi.
Viranomaisyhteistyö
Kaava on laadittu Köyliön ja myöhemmin yhdistyneen Säkylän kunnan
virkamiesjohdon, kunnanhallituksen ja kaavanlaatijakonsultin yhteistyönä.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 7.2. 2011, ja luonnosvaiheen
viranomaisneuvottelu Säkylässä 24.4. 2012. Alustavasta luonnoksesta pyydettiin
viranomaiskommentit ennen varsinaista luonnoskäsittelyä.
Lausuntoja antoivat luonnosvaiheessa Satakuntaliitto, Satakunnan museo, VarsinaisSuomen ELY-keskus ja Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta.
Viranomaisneuvottelu järjestettiin vielä ensimmäisen luonnoksen nähtävilläolon jälkeen
18.10. 2013.
Ehdotusvaiheessa lausuntoja antoivat __
Liite 7
Liite 8

Yhteenveto lausunnoista ja kannanotoista sekä kaavoittajan vastineet
Viranomaisneuvottelumuistiot
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luonnos

Kaavan hyväksyminen
Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan __
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan __
4.3

Asemakaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on ollut ensisijaisesti saattaa entisen kalanviljelylaitoksen
alue tuottavaan käyttöön siten, että myös sen asema kylätaajamassa vahvistuu.
Köyliön kunnanhallituksen pöytäkirjan 7.2. 2011 (§ 74) mukaisesti:
Asemakaavan muutoksen tärkein tavoite on osoittaa toimintansa lopettaneen kalalaitoksen
alueelle uutta maankäyttöä. Tavoitteena on, että sekä päärakennuksen alue että kala-altaiden
alue osoitetaan asuinrakennusalueeksi. Ranta on tarkoitus jättää yleisesti liikuttavissa olevaksi
virkistysalueeksi, jonka läpi kulkee kävelyreitti. Historiallisesti ja miljöön kannalta arvokas
Kuninkaanlähde on kaavamuutosalueen vieressä kaakkoispuolella Kuninkaanlähteentien
itäpuolella. Kuninkaanlähde on luonnonsuojelualue. Lähteen vesi virtaa kaavamuutosalueen
eteläreunan lampia, puroja ja johtoja pitkin Köyliönjärveen. Lähteestä on otettu vettä myös kalaaltaille. Lampi- ja puroalue on tarkoitus osoittaa lähivirkistysalueena. Veden virtaaminen entisille
kala-altaille katkaistaan. Nykyisellään kalalaitoksen alueesta suuri osa on käytännössä
joutomaata, jonka käyttö-, maisema- ja virkistysarvot ovat varsin vähäiset. Alueen ottaminen
aktiiviseen rakentamiseen ja muuhun käyttöön parantaa välittömästi sen yleisilmettä.
Arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja maisema-alueella on tärkeätä kehittää vajaakäyttöisen,
ränsistyvän ja rehevöityvän alueen maankäyttöä. Ranta-alueen uusille rakennuspaikoille ja
rantapuistoon pyritään järjestämään katuyhteys alueen molemmista päistä. Näin pyritään
minimoimaan alueen sisäinen liikenne. Uusia maantieliittymiä ei ole ilmeisesti tarpeen osoittaa.
Alueen nykyinen maankäyttö ja rakentamistilanne toimivat lähtökohtana kaavamuutoksen
sisällölle. Mm. alueella olevien liikerakennuksen, palvelukeskuksen ja asuinrakennusten alueet
osoitetaan nykyisen käyttönsä mukaisesti. Tarvittaessa aluerajoja ja kulkuyhteyksiä
järjestetään. Kaavamuutoksella tutkitaan alueella olevan entisen meijerirakennuksen
käyttömahdollisuuksia erilaiseen yritystoimintaan. Meijerirakennuksella on historiallisia arvoja ja
miljööarvoja. Mahdollisen pienyritys- ja liiketoiminnan ja asuinkäytön myötä rakennuksen
säilymisedellytykset olisivat paremmat. Alueella olevat vesi- ja viemärijohdot,
jätevedenpumppaamot sekä sähkölinjat osoitetaan asianmukaisen kaavamerkinnöin ja osaaluevarauksin.

4.4

Asemakaavan vaihtoehdot ja vaihtoehtojen valinta
Alustavia luonnoksia mm. tonttikokojen ja kevyen liikenteen suhteen tutkittiin
luonnoksilla kaavoituksen alkuvaiheessa.
Vuonna 2016 laadittuun toiseen luonnokseen valittiin ratkaisu, jossa
uudisrakentaminen sijoittuu pääasiassa yhteen riviin, jolloin kaikilta uudistonteilta
syntyy esteetön rantanäkymä. Ratkaisu palvelee myös maanrakennuksen suunnittelua
ja toteutusta, kun merkittävät täytöt sijoittuvat yhtenäiselle rakentamisvyöhykkeelle.
Tällöin myös kadulta ja muilta yleisiltä alueilta on esteetön näkymä järvelle.
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Alkuvaiheen luonnoksia

luonnos
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luonnos
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Asemakaavan rakenne

luonnos

Kaavamuutoksen ydinalue eli kala-altaiden osa on tavoitteiden mukaisesti suunniteltu
pääasiassa erillispientaloille (AO-1) siten, että tontit rakentuvat yhden kadun varteen
Lohitien jatkeelle. Muutamalle tontille on mahdollista toteuttaa joko kytkettyjä tai
erillispientaloja (AP, AP-1). Rantaviiva on osoitettu pääasiallisesti puistoalueeksi (VP1); rantaan osoitetaan myös aluetta palveleva venevalkama (LV). Ylempänä
maastossa on alueita nykyisten tai tulevien käyttötarkoitustensa mukaisesti osoitettu
sekä omakotiasumiseen (AO), liikekäyttöön (KLA-1, AL/s-1) että palvelu- ja
liikerakentamiseen (PK/s-1, meijeri). Pumppaamo on esitetty omalla merkinnällään
(ET). Inventoinnin perusteella muutamille kohteille on annettu lisämääreitä /s sekä
erityisiä kaavamääräyksiä.
Rantarakentamisen ohella myös kylätielle muodostuvilla näkymillä on suurta
miljöömerkitystä. Lisäksi osittain rakenteilla oleva venevalkama-alue rannan
puistovyöhykkeineen tulee muodostamaan merkittävän kylän kokoontumispaikan,
jonka ilme ja yhteydet kylän suuntaan ovat erityisen tärkeät. Meijerin kohdalta järjestyy
pääasiassa nykyistä polkua pitkin kevyen liikenteen yhteys rantaan päin.

Liite 5

5.2

Havainnekuvia (tulossa)

Mitoitus
Asuinrakentamisen mitoitukseen ovat vaikuttaneet tavoite järjestää alueelle vapaata
rantaa ja suhteuttaa uudistonttien koko niiden houkuttelevuuteen veden äärellä.
Rakentamisen tiheys ei tule olemaan merkittävää. Tontit muodostavat kuitenkin
yhtenäisen kokonaisuuden sijoittuessaan tiiviisti vierekkäin. Alavan rannan ja
perustuskorkeuden noston vaatimat maanrakennustyöt voidaan kuitenkin näin
keskittää suhteellisen pienelle alueelle, ja tontit on näin korkeusasemiltaan helppo
muotoilla luontevasti rannan suuntaan aavistuksen laskeviksi.
Liite 9

Seurantalomake (yksityiskohtainen maankäyttöjakauma, tulossa)
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5.3

luonnos

Kaavan vaikutukset
Kaavan suhde ylempiin kaavoihin
Kaava on taajamaa muodostaessaan maakuntakaavan mukainen. Vanhentuneen
osayleiskaavan muuttaminen samassa yhteydessä on ollut välttämätöntä, koska
kalanviljelytoiminta on lakannut ja nykyolosuhteissa vastaava käyttö on mahdotonta.
Uusi osayleiskaava tarkasteluineen tukee käyttötarkoituksen muutoksia, ja
asemakaava vastaa sisällöltään uutta osayleiskaavaa.
Kaavan suhde muihin asemakaava-alueisiin ja rakennettuun ympäristöön
Uudisrakentamiseen otettavat alueet liittyvät kylätaajamaan ja olevaan
liikenneverkostoon sekä rakennettuun ympäristöön. Alueen olevalla rakennuskannalla
on edellytykset säilyä.
Liikenteelliset vaikutukset
Alueen rakentaminen lisää jonkin verran tonttiliikennettä liittymissä. Virkistysyhteydet
rannan suuntaan paranevat, joskin ne edelleen jatkoltaan suuntautuvat tieverkkoon.
Yhtenäistä rannansuuntaista virkistysyhteyttä ei toistaiseksi ole, ja pohjoissuunnassa
kaava-alueen ulkopuolella luonnonolosuhteet rajoittavat sen jatkumista rantaviivaa
pitkin.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueen luonnonarvot liittyvät Pikkulähteestä Köyliönjärveen virtaavaan veteen ja sen
muodostamaan, osittain muokattuun ja säännösteltyyn polveilevaan uomaan ja allasten
sarjaan, josta tulee virkistysalueen sisäinen vesiaihe.
Natura 2000 -alue FI0200032 Köyliönjärven pohjoispäässä sijoittuu selvästi erilleen
kaava-alueesta. Kaavalla sijoitettava rakentaminen liittyy kylätaajamaan, jossa mm.
järven virkistyskäyttö on vakiintunut käyttömuoto eikä ristiriidassa suojeluarvojen
kanssa. Kaavalla ei näin ole erityisiä vaikutuksia Natura-arvoihin. Suurimmat
vaikutukset alueen käyttötarkoituksen muutos on jo aiheuttanut: kalanviljelykäytön
loppumisella on ollut vaikutusta järven ravinnekuormiin.
Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset
Suunnitelmalla kalalaitosten alueesta tulee osa rakennettua taajamaa, jolloin sen
käyttö tulee yleisten alueiden osalta julkiseksi ja samalla kunnossapidon kautta
saavutettavaksi. Uudisrakentaminen tuo rannalle ja rantamaisemaan
omakotialuetyyppistä rakentamista.
Taloudelliset vaikutukset
Pääasiallisen maanomistajan, Säkylän kunnan, intressissä on saattaa omistuksessaan
olevat kiinteistöt eteenpäin uuteen käyttöön ja uuteen omistukseen sekä joutomaan
ohjaaminen hyödylliseen käyttöön. Uusi, sijainniltaan väistämättä kiinnostava
asuin(tontti)tarjonta vahvistaa Kankaanpään taajaman asutusrakennetta. Päivitettävät
liikealuevaraukset tukevat samaa tavoitetta.
Kustannuksia aiheuttaa mm. kunnallistekniikan toteuttaminen. Maarakennusvaiheessa
muodostaa altaiden täyttöprojekti merkittävän kustannuserän.
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Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtioneuvosto on 30.11. 2000 (tark. 13.11. 2008) päättänyt valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan
alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden
toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta.
Kaava vastaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin:
kaava tiivistää yhdyskuntarakennetta ohjaamalla asutusta olevan taajaman
yhteyteen
myös uusien varausten osalta hyödynnetään olemassa olevaa vesihuoltoja liikenneverkostoa
alueen ympäristöön jää edelleen riittävän laajoja viheralueita, ja
virkistysolosuhteet paranevat
toteutuessaan kaava edistää kunnan taloudellista kasvua
kaavan aluevarauksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön
luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
5.4

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

5.5

Nimistö ja numerointi
Kadunnimi Lohitie ja osa korttelinumeroista (1,2,4) ovat nykyisiä. Uusia
korttelinumeroita ovat 101-104. Meijerin kohdalta erkaneva kevyen liikenteen reitti saa
nimen Raputie.
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6

luonnos

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan kaavanmukaisesta toteuttamisesta vastaa Säkylän kunta.
Varsinaisen uudisasuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen ja erityisesti täyttötyöt
vaativat yhtenäisen suunnitelman toteuttamista myös rakentajilta/rakennuttajilta.

Turussa 8.6. 2016
Sweco Ympäristö Oy
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