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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Kepolan kortteleiden 36 ja 32 asemakaavan muutos 

Säkylän kunnan Kepolan kortteleihin 36 ja 32 laaditaan asemakaa-

van muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee 
kaavan laadinnan lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita sekä sisältää 
suunnitelman siitä, miten kaavan laadinnan aikana kuullaan maan-

omistajia, asukkaita ja muita osallisia sekä siitä, mitä kaavan vai-
kutuksia tullaan arvioimaan. 

Asemakaavan muutos koskee 22.9.2003 vahvistetun Kepolan ase-
makaavan korttelin 36 hallinto- ja virastorakennusten korttelialu-
etta ja korttelin 32 kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialuetta sekä osaa liikenne- ja lähivirkistysalueista.  

Suunnittelualue 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kepolassa, Säkylän kunnan poh-
joisosassa, Köyliöntien länsipuolella. Muutosalue rajautuu pohjoi-
sessa Virastotiehen sekä Linturin toriin, etelässä pientalo- ja maa-

tilan asuinrakennustontteihin sekä lännessä virkistysalueeseen. 
Suunnittelualueen laajuus on yhteensä noin 1,3 hehtaaria.  

Kuvat: Asemakaavamuutosalueen sijainti ja alustava rajaus. 
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Nykytilanne 

Alueella sijaitsee Köyliön vanha kunnantalo sekä entinen palo-
asema, jossa toimii pienimuotoinen autokorjaamo. Alueella sijait-

seva erillinen pientalo on toiminut nuorisotalona. Alueen pohjois-
osassa sijaitsee rakennusperinnön kannalta merkittävä suojelu-

kohde Linturin talo, jossa toimii kesäkahvila ja infopiste kyläyhdis-
tyksen toimesta. 

Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-alu-

etta, Köyliönjärven kulttuurimaisemat, ja rajautuu maakunnalli-
sesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, Köyliönjär-

ven kulttuurimaisema. 

Maaperä suunnittelualueella on hiekkaa, maasto on tasaista ja kor-
keusasema on noin 55-59 metriä merenpinnasta. Tontti rajautuu 

lännessä sekametsätyyppiseen virkistysalueeseen.  

Suunnittelun tavoitteet 

Kunta on myymässä kunnanviraston ja sen vieressä olevan nuori-
sotalon. Asemakaavan muutoksella rakennuksille osoitetaan uusi 
käyttötarkoitus. Asemakaavassa alueelle on tarkoitus mahdollistaa 

asumista, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta pienteollisuustoimin-
taa, myymälä- ja toimistotilaa sekä ravintolatoimintaa. Rakennuk-

sessa jo toimiva autokorjaamo säilyy. Asemakaavassa huomioi-
daan myös alueen muut maankäytön kehitystarpeet kuten mah-
dollistetaan nykyisen Virastotien ja Köyliöntien liittymän paranta-

minen. 

Maanomistus 

Kaavoitettava alue on osittain kunnan ja osittain yksityisen omis-

tuksessa. 

Suunnittelun lähtökohdat 

Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset 

alueidenkäytön tavoitteet ovat tulleet voimaan vuonna 2000. Val-
tioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uu-

distamisesta 14.12.2017. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet tulivat voimaan 1. huhtikuuta 2018. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon kai-

kessa alueiden käytön suunnittelussa. 
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Maakuntakaavoitus  

Satakunnan maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan 
30.11.2011 (N:o YMl/5222/2010). Satakunnan maakuntakaava on 
saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 

päätöksellä.  

Asemakaava-alue sijaitsee maakuntakaavassa kaupunkikehittämi-

sen kohdevyöhykkeellä (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseu-
tuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitii-
kan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä 

vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti 
tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. 

Hankealue sijaitsee maakuntakaavassa myös Matkailun kehittä-
misvyöhykkeellä (mv2). Merkinnällä osoitetaan merkittävät kult-
tuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhyk-

keet. 

  

Kuva: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Asemakaava-alueen sijainti 

on merkitty kuvaan punaisella ympyrällä. 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 13.12.2013. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 

3.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaa-

vassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotan-
non alueet. Asema-kaava-alueelle ei ole osoitettu merkintöjä vai-
hemaakuntakaavassa 1. 
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Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty maakuntaval-

tuustossa 17.5.2019 ja se on saanut lainvoiman 1.7.2019. Vaihe-
maakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto, soiden moni-
naiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympä-

ristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan ku-
moutuvat samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkin-

nät ja määräykset. 

Vaihemaakuntakaavassa 2 asemakaava-alue on osoitettu Taaja-
matoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan yksityiskoh-

taista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoi-
minnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle 

rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, vir-
kistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 

Asemakaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen mai-

sema-alueeseen, Köyliönjärven kulttuurimaisemat (vma) ja rajau-
tuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympä-

ristöön, Köyliönjärven kulttuurimaisema (kh1). Alueen itäpuolella 
kulkeva Köyliöntie ja eteläpuolella kulkeva Luvalahdentie on mer-
kitty tärkeiksi yhdysteiksi/kokoojakaduiksi (yt). 

 

 

Kuva: Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2. Asemakaavamuutos-

alueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. 
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Yleiskaavoitus 

Alueella on voimassa Kepolan osayleiskaava (KV 18.12.2000). Ase-

makaava-alue on merkitty osayleiskaavassa hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialueeksi (YH) sekä osin lähivirkistysalueeksi 
(VL). Kaava-alueen pohjoisosaan on merkitty asuin-, liike-, ja toi-

mistorakennusten alue (AL). Lisäksi Linturin talo on osayleiskaa-
vassa merkitty rakennusperinnön kannalta merkittäväksi raken-

nussuojelukohteeksi (sr). Alue kuuluu taajamakuvallisesti tärkeään 
alueen osaan (tk), jota kehittäessä tulee taajamakuvan kannalta 
merkittävät rakennukset pyrkiä säilyttämään, sekä sopeuttaa uu-

disrakentaminen vanhaan rakennuskantaan.  

 

Kuva: Ote Kepolan osayleiskaavasta (KV 18.12.2000). 

Asemakaavoitus  

Kepolan taajama-alueella on voimassa Köyliön kunnanvaltuuston 

22.9.2003 hyväksymä Kepolan asemakaava. Asemakaavassa 
suunnittelualueelle on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten 
kortteli-aluetta (YH), kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialuetta (YY), jolle on lisämerkintänä osoitettu alue, jolla 
kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö säilytetään (/s), lähivir-

kistysaluetta (VL) sekä katualue (Virastotie). Linturin talo alueen 
pohjoisosassa on osoitettu rakennusperinnön kannalta merkittä-

väksi rakennussuojelukohteeksi (sr). Suunnittelualueen itäpuolella 
sijaitseva Köyliöntie on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT). Köy-
liöntien varrelle on osoitettu tienvarsimaisema-alue (tm), jolla 

puusto säilytetään. Alueelle rakentamisessa on otettava huomioon 
rakentamisen sopivuus tienvarsimaisemaan. Suunnittelualue sisäl-
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tyy harjumaisema-alueeseen (hm) sekä taajamakuvallisesti tärke-
ään alueeseen (tk), jolla taajamakuvan kannalta merkittävät ra-

kennukset tulee pyrkiä säilyttämään sekä sopeuttaa uudisrakenta-
minen vanhaan rakennuskantaan. 

 

Kuva: Ote Kepolan asemakaavasta. Kaavamuutosalue on rajattu punai-

sella katkoviivalla.  

Rakennusjärjestys 

Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on hyväksytty Säkylän, Euran 

ja Köyliön kunnanvaltuustoissa 12.12.2011 ja se on tullut voimaan 
17.1.2012. 

Selvitykset 

Aluetta koskevat Kepolan osayleiskaavan yhteydessä laaditut 
luonto- ja maisemaselvitykset sekä Köyliön kunnan laatima raken-
nusinventointi. 

Alueelle ei ole laadittu erillisselvityksiä asemakaavamuutosta var-
ten.  

Arvioitavat vaikutukset 

Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuk-
sen vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen 
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edellyttämällä tavalla. Kaavan muutoksella on vaikutuksia lähinnä 
asemakaava-alueella.  

Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ot-
taa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 

kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

1) Alueen sekä naapurialueiden maanomistajat, vuokraoikeuden 
haltijat, asukkaat ja yritykset 

 

2) Kunnan hallintokunnat: 

 Säkylän kunnanhallitus 

 Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto 

 

3) Viranomaiset: 

 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

 Satakuntaliitto  

 Satakunnan museo  

Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö järjestetään MRL:n mukaisesti. Kaavaluonnos 
sekä kaavaehdotus lähetetään viranomaisille lausunnolle. 

Työvaiheet ja kaavan valmisteluun osallistuminen 

Aloitusvaihe  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Säkylän kun-

nanvirastossa ja kunnan internetsivuilla koko valmistelun ajan. 
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutetaan muiden kun-
nallisten kuulutusten tapaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

toimitetaan tiedoksi osallisille viranomaisille. 

Valmisteluvaihe 

Asemakaavan muutosta koskeva kaavaluonnos asetetaan nähtä-
ville vuorovaikutusta varten vuoden 2020 lopulla. Osalliset voivat 
esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävilläoloajan 

päättymistä. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan muiden kunnal-
listen kuulutusten tapaan.  
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Ehdotusvaihe  

Asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus asetetaan nähtä-
ville vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi vuosien 2020-2021 
vaihteessa. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuk-

sesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Nähtäville asettami-
sesta kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten tapaan.  

Kaavan hyväksyminen 

Asemakaavan muutosta koskeva tarkistettu kaavaehdotus toimite-
taan Säkylän kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 

2021. Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan muiden kunnallisten 
kuulutusten tapaan. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen 

voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen ja edelleen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. 

Lisätiedot 

Säkylän kunta: 

kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

puhelin: (02) 832 8300, GSM 044 517 1012 

 

tekninen johtaja Tarmo Saarinen 

puhelin: (02) 832 8317, GSM 044 517 1014 

 

osoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä 

sähköposti: etunimi.sukunimi@sakyla.fi 

Kaavan laativa konsultti: 

Maisema-arkkitehti YKS 359 Maarit Suomenkorpi 

Tengbom Oy 

Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki 

puhelin: 050-415 3009 

sähköposti: etunimi.sukunimi@tengbom.fi 


