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luonnos

SÄKYLÄN KUNTA
KANKAANPÄÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Kaavaselostus, joka koskee 29.2. 2016 päivättyä kaavakarttaa.

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Osayleiskaava
Osayleiskaava laaditaan Kankaanpään taajaman alueelle käsittäen mm. entisen
kalanviljelylaitoksen alueen sekä Kuninkaanlähteentien/Pyhän Henrikintien varren
asuin- ja liikealueita.
Osayleiskaava on MRL § 42 mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava.
Kaava-alueen sijainti ja rajaus
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2

luonnos

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
-

osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 5.6. 2013
Köyliön kunnanhallitus päätti osayleiskaavoituksen vireilletulosta 19.8. 2013
kaavan vireille tulosta kuulutettiin paikallislehdessä ja Köyliön kunnan
ilmoitustaululla ja internetsivuilla 23.8. 2013
kaavan aloitusneuvottelu pidettiin 27.10. 2013
kaavatyötä jatkettiin Köyliön ja Säkylän kuntaliitoksen jälkeen 2016
Säkylän kunnanhallitus hyväksyi luonnoksen __
kaavaluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville
__ väliseksi ajaksi
luonnosvaiheessa pyydettiin viranomaislausunnot
Säkylän kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen __
kaavaehdotus asetettiin nähtäville __väliseksi ajaksi
ehdotusvaiheessa pyydettiin viranomaislausunnot
kaavanlaatija antoi vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin __
Säkylän kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan ja esitti kunnanvaltuustolle
kaavan hyväksymistä __
Säkylän kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan __
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Alueen yleiskuvaus

luonnos

Kaavamuutosalue käsittää Köyliönjärven kaakkoista rantavyöhykettä Pyhän
Henrikintien/Kuninkaanlähteentien länsipuolella.

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.

Entisiä kala-altaita.
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luonnos

Uudehko yksityinen palvelutalo sijoittuu Kuninkaanlähteentien ja Lohitien risteyksen
pohjoispuolelle. Alue tukeutuu liikenteellisesti yhdysteihin 2131 KankaanpäänkyläLähteenkylä ja 2044 Vuorenmaa-Säkylä.

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 Museoviraston avustuksella.
Rakennusta vuokrataan juhlakäyttöön, ja siellä pidetään erilaisia tilaisuuksia. Rakennus
on alueelle ja aikansa rakennustyypille leimallinen ja taajamakuvassa arvokas.

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.
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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). Uuden inventoinnin perusteella rajaus tullee jatkossakin pysymään
samana.
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
1960-luvun 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.
Liite 2

Rakennusinventointi
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3.3

luonnos

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

Väestö, elinkeinot, palvelut ja työpaikat
Kankaanpäässä on tarjolla peruskouluopetusta. Merkittävä palvelusuunta on Kepolan
lähipalveluiden lisäksi Säkylän keskusta. Taajaman väestömäärä on hiljalleen
laskusuuntainen.

3.6

Maaperä
Erityisesti vanhan rantaharjun alapuolisen, kalalaitoksen käsittävän alueen
perustamisolosuhteet on tutkittava huolellisesti ennen rakentamistoimenpiteisiin
ryhtymistä.
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3.7

luonnos

Suunnittelutilanne
Maakuntakaavoitus
Yleiskaavoitusta ohjaa maakuntakaava.
Ympäristöministeriön 30.11. 2011 vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa
Kankaanpään taajama on taajamatoimintojen aluetta (A), osa valtakunnallisesti
arvokasta Köyliönjärven maisema-aluetta (vma), osa valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä (kh1) matkailun kehittämisvyöhykettä (mv),
kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä (kk) sekä pohjavesialuetta (pv) (SäkylänharjuVirttaankangas).
Kuninkaanlähteentie ja Pyhän Henrikintie on merkitty yhdysteiksi (yt) ja historiallisiksi
teiksi (ht). Alueelta Säkylän keskustan suuntaan on osoitettu ohjeellinen yhdysvesijohto
(v) ja ohjeellinen siirtoviemäri (j).

Ote maakuntakaavasta
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.
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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.
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
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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
Kankaanpään osayleiskaava on Turun ja Porin lääninhallituksen 14.6. 1993
vahvistama. Kaavalla on pääosin todettu silloinen maankäyttö: mm.
kalanviljelylaitoksen osalla on erityisaluemerkintä E, ja myös tienvarsikorttelien
merkinnöissä painottuvat yleisten alueiden aluemerkinnät nykyistä käyttöä enemmän.

Ote osayleiskaavasta
Yleiskaavamerkinnät
AP
PY
PK

E
ET

(omakotitontteja)
(eläinlääkäri, terveystalo)
(kauppa,pankki,
nyk. palvelutalo)
Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alue. –
(meijeri)
Lähivirkistysalue.
(välikaistat,
puisto uoman ympärillä)
Vesialue.
(Kuninkaanlähteestä johtuva
uoma)
Erityisalue
(kalankasvattamo)
Yhdyskuntateknisen huollon alue.
(pumppaamo)

palloviiva

Kevyeen liikenteen reitti.

TY
VL
W

Pientalovaltainen asuntoalue. -Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
Yksityisten palvelujen ja hallinnon alue.
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MRL 39 § mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset ovat
1)
yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2)
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3)
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4)
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen,
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5)
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön;
6)
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7)
ympäristöhaittojen vähentäminen;
8)
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9)
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Osayleiskaavan tavoitteet vastaavat kohtalaisesti nykytavoitteita muutosalueen
rakennetulla itäosalla: varausten nykyinen painottuminen mm. yksityisiin palveluihin on
syytä ottaa huomioon. Myös vesireitin arvokas asema on yhä ympäristössään kiistaton.
Osayleiskaavan erityisalueen rajaus seuraa täsmälleen entisen kalanviljelylaitoksen
rajoja. Alueen sopivuus asuinkäyttöön elinkeinotoiminnan sijaan rajoittuu
vaikutuksiltaan juuri tälle vyöhykkeelle. Kalalaitoksen toiminnan jälkeen on olennaista
luoda alueelle uusi, sen mahdollisuuksia hyödyntävä käyttötarkoitus, koska
nykytilassaan joutomaalla ei ole edes virkistys- tai maa- ja metsätalouskäyttöä. Alue on
maanrakennuksen avulla muokattavissa rakentamiskäyttöön, jolloin alue tulee liitetyksi
virkistysyhteyksiensä puolesta muuhun taajamarakenteeseen. Alueelle johtavia
reittisuuntia voidaan käyttää ajoneuvoliikenteeseen.
Vanhassa osayleiskaavassa ei ole esitetty yhtenäistä rannan vihervyöhykettä tai
ulkoilureittiä. Muutoksella tällaisen reitin järjestyminen on mahdollista huomioida. Tällä
on vaikutusta myös itse alueen asumisen laatuun sekä laajemmin rannan
saavutettavuuteen koko taajamassa.
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Asemakaavoitus
Alueella on voimassa 22.9. 2003 hyväksytty Kankaanpään taajaman asemakaava.
Osayleiskaavoitettavalle alueelle on samanaikaisesti vireillä asemakaavamuutos, jonka
tavoitteena on ollut tiivistää alueen asuinkäyttöä ja päivittää rakennettujen alueiden
aluevarauksia. Yleis- ja asemakaavoitus alueella tukevat toisiaan esitettävien
kaavaratkaisujen puolesta.

Ote asemakaavayhdistelmästä

Taajaman asemakaavassa kalanviljelylaitoksen korttelialueena (TK) on osoitettu
laitoksen rakennusten alue. Kalanviljelyslaitoksen alueena (MK) on todettu kalaaltaiden 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.
Valmisteilla olevassa asemakaavan muutoksessa on päivittynyt tilanne otettu
huomioon. Sekä yleis- että asemakaavoituksen pääasiallisena tavoitteena ollutta
kalalaitoksen käyttötarkoituksen muutosta on tutkittu osittain samanaikaisesti
molemmilla kaavatasoilla samoilla rajauksilla.
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Rakennusjärjestys
Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteinen Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on ollut
voimassa 17.1. 2012 alkaen.

3.9

Pohjakartta
Osayleiskaava laaditaan peruskarttapohjalle mittakaavassa 1:5 000.

3.10

Osayleiskaavan tavoitteet
Osayleiskaavan tavoitteena on ollut korvata vanhentunut, toteutumiskelvoton
osayleiskaava ja samalla mahdollistaa alueen kehittyminen osaksi asutustaajamaa ja
virkistys- ja liikenneverkkoa.
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4

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

4.1

Kaavan rakenne

luonnos

Osayleiskaavalla esitetyt alueet jakautuvat karkeasti kahteen tyyppiin: kylätien varren
vanhoihin asuin- ja liikealueisiin sekä rantavyöhykkeen varauksiin pääosin entisen
kalalaitoksen alueella. Raitin varren alueet on merkitty väljin käyttötarkoituksin asuin- ja
liiketoiminnoille (AL); lisäksi osalle niistä on kulttuuri- ja rakennetun ympäristön arvojen
perusteella annettu säilyttävä lisämääre (/s). Pääasiassa asumiseen (AP) on osoitettu
rakentamaton rantavyöhyke, poislukien rannansuuntaiset viher- ja virkistysyhteydet
(VL) pääasiassa rantaviivaa ja Kuninkaanlähteelle vievää uomaa pitkin. Siirtoviemärin
pumppaamo on osoitettu omalla merkinnällään (ET) mm. toiminnallisen asemansa ja
mahdollisten haju- ym. haittojensa vuoksi. Pumppaamon ja pohjoiseen jatkuvan
virkistysalueen perusteella on myös kapeassa kohdassa esitetty rannansuuntainen
virkistysyhteys suoraan tonttikadulta siten, että vähäinen osa asuinalueesta jää
omarantaiseksi. Viivamerkinnöillä on esitetty siirtoviemäri ja historialliset tiet (ht).
Yleismääräyksin on ohjattu mm. pohjavesialueen suojauksesta, maisema-alueen
arvojen huomioimisesta ja alueen toteuttamisesta asemakaavalla.
4.2

Mitoitus
Koska alue on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavalla, ei osayleiskaavalla erityisesti
puututa rakentamisen mitoitukseen. Ranta-alueen rakentamiskäyttöön ohjaaminen
perustuu joutomaa-alueen hyödyntämisen välttämättömyyteen.

4.3

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.
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4.4

luonnos

Vaihtoehdot
Selkeähkön rakentamisalueiden perusratkaisun ohella tarkasteltiin erityisesti yleistä
pääsyä rantaan ja jalankulkuverkostoa.

Alueen mahdollisia kevyen liikenteen yhteyksiä ilmakuvassa.
Kaava-alueen eteläpuoliset yksityiset rantakiisteistöt rajoittavat rannansuuntaisen reitin
järjestymistä. Kuninkaanlähteeltä maantien ali johtuva uoma on maisemallisesti kaunis
ja sen varret hyödynnettävissä puistoalueina.
Alueen kautta on myös mahdollista rakentaa reitti pohjoissuuntaan. Matalan,
rikkonaisen rantaviivan vuoksi on reitti syytä esittää pohjoisessa kauemmaksi
rantaviivasta valmiiksi kulkukelpoiseen maastoon.
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5

OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1

Yleiskaavan oikeusvaikutteet

luonnos

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.). Yleiskaava
korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa
toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1
momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL
42 § 3 mom.).
Kankaanpään osayleiskaavan perusteella ei voida myöntää suoraan rakennuslupia.
Osayleiskaava ohjaa ainoastaan yleispiirteisesti tarkempaa suunnittelua, taajamassa
asemakaavoitusta.
Koska osayleiskaavan alue on kauttaaltaan asemakaavoitettu ja maankäyttöä ohjataan
yksityiskohtaisesti yksinomaan asemakaavalla, sisältyy suuri osa rakentamista ja muita
toimenpiteitä koskevasta ohjauksesta asemakaavan oikeusvaikutteisiin.
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2 mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja valtion
viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä.
Asemakaava-alueella yleiskaavan keskeiset periaatteet ja yleiskaavan toteutuminen on
otettava huomioon asemakaavaa laadittaessa, eikä asemakaavaa voida muuttaa
oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastaiseksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain ohella on myös muissa laeissa säännöksiä, joissa
edellytetään yleiskaavan huomioon ottamista kyseisiä lakeja sovellettaessa. Näistä
keskeisimpiä ovat tielait, maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki,
rakennussuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki. Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain
huomioon ottamisesta säädetään MRL 197 §:ssä.
5.2

Kaavan vaikutusten arviointi
Kaavan suhde maakuntakaavaan
Osayleiskaava sijoittuu taajama-alueelle, jonka toimintoja se maakuntakaavan pohjalta
täydentää ja tarkentaa.
Paikalliset yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset
Vanhentuneen osayleiskaavan muuttaminen on ollut välttämätöntä, koska
kalanviljelytoiminta on lakannut ja nykyolosuhteissa vastaava käyttö on mahdotonta.
Kaavan toteuttaminen asemakaavalla tuo alueelle lisäasutusta ja parantaa joutomaaalueen saavutettavuutta mm. virkistykseen.
Taloudelliset vaikutukset
Mahdollisuus toteuttaa alueelle rakentamista on Säkylän kunnalle edullista.
Liikenteelliset vaikutukset
Osayleiskaavan mukainen käyttö mahdollisesti lisää liikennettä paikallisesti. Koko
taajaman liikenteellisessä kokonaisuudessa muutokset ovat vähäisiä. Kevyen
liikenteen osalta osayleiskaavatasolla suunniteltu verkosto paranee.
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luonnos

Ympäristövaikutukset alueella sekä lähiympäristössä
Kaavan tavoitetilanteen toteutuessa ympäristö hahmottuu nykyistä hoidetumpana.
Ympäristöstä muotoutuu taaja-asutusta.
Vaikutukset luonnonympäristöön
Kalankasvatustoiminnan lakkaamisella on osayleiskaavasta riippumatta ollut suotuisia
vaikutuksia järviluonnon tilaan.
Sosiaaliset vaikutukset
Ranta-alueen rakentaminen vahvistaa Kankaanpään taajaman asukaskantaa. Samalla
joutomaan hyödyntäminen ja rannan reittien parantaminen edistää paikallisesti pääsyä
Köyliönjärven rantaan.
Kulttuuriset vaikutukset
Joutomaan sitominen osaksi taajamaa on myönteistä kulttuuriympäristön kannalta.
Samalla turvataan kylätien varren ympäristöarvoja.
Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtioneuvosto on 30.11. 2000 päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, ja
niitä on tarkistettu 13.11. 2008. 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.
Toteutuessaan kaava edistää kunnan taloudellista kasvua ja kehitystavoitteita.
Kaava tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa paikallista asutuskantaa ohjaamalla
asutusta olevan kylätaajaman lähiympäristöön
Myös uusien varausten osalta hyödynnetään olemassa olevaa vesihuolto- ja
liikenneverkostoa ja ohjataan yhdyskuntateknisen huollon tehokasta järjestämistä.
Kaava edistää paikallisia virkistysmahdollisuuksia.
Kaavan aluevarauksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön luontoarvoihin ja
luonnon monimuotoisuuteen.
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luonnos

6

OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

6.1

Suunnittelun tarve ja käynnistäminen
Osayleiskaavoitus on käynnistynyt Köyliön kunnan aloitteesta alueen
asemakaavoituksen ja kalalaitoksen alueen käyttötarkoituksen muutoksen
mahdollistamiseksi.

6.2

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavatyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui
5.6. 2013, ja sitä päivitettiin kaavatyön kuluessa. Suunnitelmaan saattoi tutustua
vireilletulokuulutuksen julkaisemisesta lähtien koko kaavan laadinnan ajan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koottiin luettelo osallisista.
Liite 1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos oli MRL 62 § mukaisesti laadintavaiheen kuulemista varten nähtävillä __
välisen ajan.
Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 § mukaisesti virallisesti nähtäville
__ väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot.
Viranomaisyhteistyö
Kaava on laadittu kunnan virkamiesjohdon, Köyliön ja sittemmin yhdistyneen Säkylän
kunnanhallituksen ja kaavanlaatijakonsultin yhteistyönä.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (aloitusneuvottelu) pidettiin 27.10. 2013.
Liite 4

Tiivistelmät esitetyistä kannanotoista, muistutuksista ja lausunnoista sekä
kaavanlaatijan vastineet

Kaavan hyväksyminen

- 19 -

7

luonnos

KAAVAN TOTEUTUS
Osayleiskaavan toteuttamisesta vastaa Säkylän kunta.

Turussa 29.2. 2016

Sweco Ympäristö Oy
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Rakennusinventointi
Muistiot
Tiivistelmät esitetyistä kannanotoista, muistutuksista ja lausunnoista
sekä kaavanlaatijan vastineet
Seurantalomake

