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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 2.12.2020 päivättyä asemakaavakarttaa.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2 ja 4, osaa korttelista 1 sekä katu-, virkistys-,
erityis- ja kalanviljelylaitoksen aluetta (MK).

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 2, 4, 101, 102, 103 ja
104, osa korttelista 1 sekä katu-, virkistys-, vesi-, liikenne- ja erityisaluetta.

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Kankaanpään taajaman keskellä Köyliönjärven rannalla. Alue ra-
joittuu Pyhän Henrikintiehen, jota pitkin on Kepolaan 8,5 km sekä Kuninkaanlähteentiehen,
jonka kautta on Säkylän keskustaan 4,5 km.

Suunnittelualueen sijainti.

2 TIIVISTELMÄ

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
- Kankaanpään kalalaitoksen alueen suunnittelua on valmisteltu jo Köyliön kunnan ai-

kana vuodesta 2011 lähtien. Suunnittelun lähtökohdista pidettiin työneuvottelu ELY-
keskuksen, Köyliön kunnan ja kaavan laatijan kesken 12.11.2010.

- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu alun
perin tammikuussa 2011. Köyliön kunta kuulutti kaavan vireille tulosta alun perin
tammikuussa 2011. Samalla ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

- Kaavaa koskien pidettiin kaksi viranomaisneuvottelua: ensin aloitusvaiheessa
7.2.2011 ja toisen kerran kaavaa valmisteltaessa 24.4.2012.
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- Aluetta koskeva 1. kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä 2012. Säkylän ja Köyliön
kuntaliitoksen jälkeen laadittiin 2. kaavaluonnos, joka oli nähtävillä kesällä 2016.

- Molemmista luonnoksista osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä. Luonnok-
sista pyydettiin myös viranomaislausunnot.

- Kaavan laadintaa jatkettiin keväällä 2020. Aiempien vaiheiden mielipiteiden ja lau-
suntojen sekä alueella tapahtuneiden muutosten ja tarkentuneiden tavoitteiden poh-
jalta laadittiin kaavaehdotus kesän ja syksyn 2020 aikana. Samalla päivitettiin osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma.

- Alueen maaston, rakennuskannan ja kiinteistöjaon muutosten vuoksi laadittiin uusi
pohjakartta keväällä 2020.

- Kaavaehdotus valmistui 2.12.2020.
- Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen ___.___.2020 (§ ___).
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville

___.___.20___–___.___.20___ väliseksi ajaksi.
- Kaavaehdotuksesta _____ lausunnot / muistutukset / vastineet.
- Kunnanhallitus esitti asemakaavan hyväksymistä ___.___.2020 (§ ___).
- Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ___.___.2020 (§ ___).
- Kaava on kuulutettu voimaantulleeksi ___.___.2020 (§ ___).

2.2 ASEMAKAAVA
Asemakaava mahdollistaa toimintansa lopettaneen Kankaanpään kalalaitoksen alueelle
uutta maankäyttöä. Tavoitteena on osoittaa sekä päärakennuksen että kala-altaiden alueet
asuinkäyttöön. Köyliönjärven rantaan ja Kuninkaanlähteestä johtavan puron yhteyteen
osoitetaan viheralueita ja mahdollisuus luonnossa liikkumiseen.

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalueella Köyliönjärven rannassa sijaitsee toimintansa lopettanut kalanviljely-
laitos. Sen päärakennus on nykyisin asuinkäytössä. Rakennuksen eteläpuolitse virtaa Ku-
ninkaanlähteestä tuleva vesi pienten lampien ja purojen kautta Köyliönjärveen. Hieman jär-
ven pintaa ylempänä on laaja entisen kalanviljelylaitoksen kalankasvatusaltaiden alue, joka
on aikoinaan rakennettu paikalle tuodusta maa-aineksesta. Samalla alkuperäistä järven
rantaa ja ranta-aluetta on muokattu. Viime vuosina kalanviljelyaltaat on pääosin täytetty
maa-aineksilla ja entistä maanpintaa on korotettu noin metrin verran.

Rakennetut alueet keskittyvät kalanviljelysalueen yläpuolelle maantien (Kuninkaanlähteen-
tie, Pyhän Henrikintie) tuntumaan. Päätien varressa sijaitsee uudehko vanhusten palvelu-
talo ja Lohitien eteläpuolella pienehkö asuinkiinteistö. Palvelutalosta pohjoiseen sijaitsevat
tyhjillään oleva kauppa, vanha rivitalo ja entinen meijerirakennus. Lisäksi palvelutalon län-
sipuolella Lohitien varrella sijaitsee entinen terveystalo, joka on nykyään asuinkäytössä.
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Maa-aineksilla täytetty entinen kalanviljelyaltaiden alue.

Päätien varteen rakennettu vanhusten palvelutalo.

Maanomistus

Suunnittelualue on pääosin Säkylän kunnan omistuksessa ja osittain yksityisessä omistuk-
sessa.
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Pohjakartta

Asemakaavan muutos laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-
GK22 mittakaavaan 1:2 000. Alueelta on laadittu pohjakartta keväällä 2020. Pohjakartta
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:ssä (11.4.2014/323) asetetut vaatimukset ja se
on hyväksytty maankäyttö- ja rakennuslain 54 c §:n (11.4.2014/323) mukaisesti. Kaavoi-
tuksen pohjakartta on hyväksytty 19.5.2020.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE

Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus

Säkylän kunnan alueella maakuntakaavoituksesta vastaa Satakuntaliitto. Suunnittelualu-
eella ovat voimassa Satakunnan maakuntakaava sekä Satakunnan vaihemaakuntakaavat
1 ja 2. Nämä kaavat yhdessä ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadit-
taessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpi-
teisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 30.11.2011, ja se on
saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. Satakunnan vai-
hemaakuntakaava 1 on vahvistettu Ympäristöministeriössä 3.12.2014 ja se on saanut lain-
voiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Vaihemaakuntakaavassa 1
on osoitettu maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Kaavassa ei ole
suunnittelualuetta koskevia merkintöjä.

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakunnan vaihemaakuntakaavan
2. Päätös on saanut lainvoiman 1.7.2019. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 kumoaa
Satakunnan maakuntakaavan (2013) vastaavat merkinnät ja määräykset. Suunnittelualu-
etta koskien maakuntakaavasta on kumottu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-aluei-
den (vma) sekä valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (kh1) kaavamerkinnät ja
määräykset.

Ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmästä. Alueen sijainti keltaisella ympyrällä.
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Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen (A)
alueelle. Alue kuuluu myös valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (vma);
Köyliönjärven kulttuurimaisemat. Lisäksi alue on matkailun kehittämisvyöhykettä (mv2),
kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä (kk) ja pohjavesialuetta (pv) (Säkylänharju–Virt-
taankangas).

Kuninkaanlähteentie ja Pyhän Henrikintie on merkitty yhdystieksi (yt) ja historialliseksi tieksi
(ht). Alueelta Säkylän suuntaan on osoitettu ohjeellinen yhdysvesijohto (v) ja ohjeellinen
siirtoviemäri (j).

Yleiskaavoitus

Suunnittelualueella on voimassa Turun ja Porin lääninhallituksen 14.6. 1993 vahvistama
Kankaanpään osayleiskaava. Kaavalla pääosin todettiin silloinen maankäyttö sekä osoitet-
tiin uusia pientalorakentamisalueita taajaman itä- ja eteläreunoille. Osayleiskaavassa
suunnittelualueelle on osoitettu maantien varteen palvelutoimintoja (P, PK, PY) ja asumista
(AP) sekä kalanviljelylaitos erityisalueena (E). Osa Kuninkaanlähteestä johtavaa uomaa on
esitetty vesialueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (W/s). Sen molemmin puolin on lähi-
virkistysaluetta (VL). Asemakaavan muutoksen kanssa rinnakkain on vireillä osayleiskaa-
van muutos, jossa tutkitaan suunnittelualueen maankäyttöä sekä liikenne- ja viheryhteyk-
siä yleiskaavatasolla.

Ote Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaavasta. Alueen sijainti likimääräisesti punai-
sella rajauksella.
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Asemakaavoitus

Kalalaitoksen ensimmäinen asemakaava (silloinen rakennuskaava) vahvistettiin jo vuonna
1972. Alueen rakentaminen on siten varsin pitkään ollut kaavoilla ohjattua. Kaavaa muu-
tettiin mm. vuonna 1995 keskustan osalta. Kankaanpään koko taajaman asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen hyväksyi Köyliön kunnanvaltuusto 22.9.2003.

Alueelle on osoitettu em. asemakaavassa seuraavia aluevarauksia:

o TY Teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laa-
dulle erityisiä vaatimuksia

o ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta
o TK Kalanviljelylaitoksen korttelialuetta
o MK Kalanviljelylaitoksen aluetta
o YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta
o YSA Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta,

jolle saa sijoittaa asuntoja
o KLA Liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa asuntoja. Asunnot on

rakennettava liikerakennusten yhteyteen.
o AO Erillispientalojen korttelialuetta
o VL Lähivirkistysaluetta
o Katualuetta (Lohitie, jalankulkukatu)

Ote asemakaavojen yhdistelmästä. Ohjeellinen kaavamuutoksen rajaus punaisella piste-
katkoviivalla.
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Kalanviljelylaitoksen korttelialueena (TK) on osoitettu laitoksen rakennusten alue. Kalanvil-
jelyslaitoksen alueena (MK) on todettu kala-altaiden alue kaikkine vesialueineen. Entisen
meijerin alue on TY-aluetta (teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toi-
minnan laadulle erityisiä vaatimuksia). Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten alueena (ET) on todettu jätevedenpumppaamon alue järven rannan tuntu-
massa. Eläinlääkäritalon alue on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennus-
ten korttelialuetta (YS), ja entisen terveystalon alue sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa pal-
velevien rakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa asuntoja (YSA). Liikerakennusten
korttelialueena, jolle saa rakentaa asuntoja (KLA) on todettu yksi liiketontti. Erillispientalo-
jen 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 si-
jaintia on asemakaavalla tarkistettava. Osa MK-alueeksi kaavoitetusta rantavyöhykkeestä
on rantaruovikkona selvästi vesialuetta. Kuninkaanlähteestä laskevan puron ja lampien vie-
reen on osoitettu pieni lähivirkistysalue.

Selvitykset

Aiempien kaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta
tehdyt selvitykset on huomioitu asemakaavan laadinnassa. Alue on osa valtakunnallisesti
arvokasta Köyliönjärven maisema-aluetta ja kansallismaisemaa. Kuninkaanlähteestä vir-
taavan uoman alue on tärkeä luonto- ja virkistysarvoiltaan. Alueen vanha rakennuskanta
on inventoitu vuonna 2012. Kalalaitoksen alueesta on tehty rakennettavuusselvitys vuonna
2017. Pohjatutkimuksia ja rakennuspaikkojen rakennettavuutta tarkennetaan kaavan val-
mistelun kuluessa.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE
Asemakaavan laatimisen tarve perustuu Säkylän kunnan tavoitteeseen kalanviljelyalueen
käyttötarkoituksen muuttamiseksi asuinkäyttöön. Hanke lähti liikkeelle ennen kuntaliitosta
Köyliön kunnan kaavana. Tuolloin käytöstä poistunut kalalaitoksen alue oli siirtynyt Säkylän
kunnalle, joka oli näin ollen suunnittelualueen suurin maanomistaja.

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTÖKSET
Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) on kuulutettu
tammikuussa 2011. OAS on päivitetty ja julkaistu kaavan valmistelun jatkuessa syksyllä
2020.

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

Osalliset

Maanomistajat ja asukkaat:
- kaavoitettavan alueen asukkaat ja maanomistajat
- naapurialueiden maanomistajat
- alueella toimivat yritykset ja yhteisöt

Kunnan hallintokunnat:
- kunnanhallitus
- Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta
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Viranomaiset:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö, liikenne)
- Satakuntaliitto
- Satakunnan museo

Yhdyskuntatekniikka:
- vesihuoltolaitos
- sähkö- ja teleyhtiöt

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireilletulo

Köyliön kunta kuulutti kaavatyön käynnistämisestä 25.1.2011. Kuntaliitoksen jälkeen kaa-
van valmistelu on jatkunut Säkylän kunnan toimesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu alun perin
tammikuussa 2011 ja sitä on päivitetty huhtikuussa 2020. OAS pidetään kunnanvirastossa
nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä tarkennetaan tarvittaessa kaavan edetessä.

Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten laaditut kaavaluonnokset on asetettu nähtäville
(MRL 62 §; MRA 30 §). Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksista on otettu huomioon
kaavaehdotusta laadittaessa.

Luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden, lausuntojen sekä neuvottelujen pohjalta laadit-
tiin kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §; MRA 27 §). Mahdolliset
lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta käsitellään ja niihin laaditaan vastineet.

Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset on lähetetty viranomaisille tie-
doksi valmisteluvaiheessa. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot tarvittaessa.

Liite 2: Viranomaisneuvottelujen muistiot 2011 ja 2013

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Kunnan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa toimintansa lopettaneen Kankaanpään
kalalaitoksen alueelle uutta maankäyttöä pääasiassa asumiseen. Rantavyöhyke ja Kunin-
kaanlähteestä virtaavan puron varsi jätetään yleisesti liikuttavissa oleviksi virkistysalueiksi.
Ranta-alueen uusille rakennuspaikoille sekä yleisille ranta-alueille pyritään järjestämään
uusi katuyhteys suoraan Kuninkaanlähteentieltä uuden maantieliittymän kautta. Samalla
tutkitaan nykyisten liittymien tarvetta ja sijaintia sekä sisäisen katuverkoston järjestelyjä.
Kevyen liikenteen toimiviin yhteyksiin ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Alu-
eella olevat vesi- ja viemärijohdot, jätevedenpumppaamot sekä sähkölinjat osoitetaan asi-
anmukaisin kaavamerkinnöin ja osa-aluevarauksin.

Suunnittelualueesta johdetut tavoitteet

Kalalaitoksen alueesta nykyisin suuri osa on käytännössä joutomaata, jonka käyttöarvo
sekä maisema- ja virkistysarvot ovat varsin vähäiset. Alueella olleet kalanviljelyaltaat on
pääosin täytetty maa-aineksilla ja maanpintaa on korotettu noin metrin verran. Alueen ot-



5 (15)

taminen aktiiviseen rakentamiseen ja muuhun käyttöön parantaa välittömästi sen yleisil-
mettä. Muun suunnittelualueen osalta nykyinen maankäyttö ja rakentamistilanne toimivat
lähtökohtana kaavamuutoksen sisällölle. Alueen keski- ja itäosassa sijaitsevat meijerira-
kennuksen, entisen liikerakennuksen, palvelukeskuksen ja asuinrakennusten alueet osoi-
tetaan pääosin nykyisen käyttönsä ja tavoitteiden mukaisesti.

Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta Köyliönjärven maisema-aluetta ja kansallismaise-
maa. Arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja maisema-alueella on tärkeätä kehittää vajaa-
käyttöisen, ränsistyvän ja rehevöityvän alueen maankäyttöä. Historiallisesti ja paikallisen
kylämiljöön kannalta arvokas Kuninkaanlähde sijaitsee suunnittelualueen kaakkoispuolella
Kuninkaanlähteentien itäpuolella. Kuninkaanlähteestä virtaa vesi maantien alitse suunnit-
telualueella olevaan ns. Pikkulähteeseen, josta edelleen veden virtaus kulkee kaavamuu-
tosalueen eteläreunan lammikoita, puroja ja johtoja pitkin Köyliönjärveen. Lampi- ja puro-
alue osoitetaan lähivirkistysalueena.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavalla ei sen suppeudesta johtuen ole valtakunnallista merkitystä.

Maakuntakaavoitus
Kaava tukeutuu voimassa olevaan maakuntakaavaan sitä tarkentaen.

Yleiskaavoitus
Voimassa olevan, mutta vanhentuneen Kankaanpään osayleiskaavan muuttaminen sa-
massa yhteydessä on ollut välttämätöntä, koska kalanviljelytoiminta on lakannut ja nyky-
olosuhteissa vastaava käyttö on mahdotonta. Uusi osayleiskaava tarkasteluineen tukee
käyttötarkoituksen muutoksia ja asemakaava vastaa sisällöltään uutta osayleiskaavaa.

Asemakaavoitus
Uudisrakentamiseen otettavat kalalaitoksen alueet kytketään muuhun kylätaajamaan sekä
nykyiseen liikenneverkostoon ja rakennettuun ympäristöön. Edellytykset alueen nykyisen
rakennuskannan säilymiselle otetaan huomioon.

Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet

Tavoitteita tarkistetaan ja tarkennetaan tarvittaessa.

4.5 MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnokset on asetettu nähtäville mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62 §; MRA
30 §) syksyllä 2012 ja kesällä 2016. Kaavaluonnoksista annetut mielipiteet ja lausunnot on
huomioitu kaavaehdotusta laadittaessa.

Liite 3: Kaavaluonnoksen 2012 vastineyhteenveto

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville (MRL 65 §; MRA 27 §).
Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja lausunnot ______ (tarkentuu).

Liite 4: Vastineyhteenveto kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin (hy-
väksymisvaiheessa)
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 KAAVAN RAKENNE
Asemakaavan muutoksen pinta-ala on yhteensä 7,4377 hehtaaria.

Asemakaavalla on osoitettu:
- Asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-1) 0,3782 hehtaaria
- Erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1) 1,1376 hehtaaria
- Erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2) 0,7054 hehtaaria
- Erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2/s-1) 0,2452 hehtaaria
- Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL/s-1) 0,2609 hehtaaria
- Palvelujen ja liikerakennusten korttelialueeksi (PK/s-1) 0,4579 hehtaaria
- Liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa asuntoja (KLA-1) 0,5894 heh-

taaria
- Puistoksi ja lähivirkistysalueeksi (VP, VP-1, VL) 2,2097 hehtaaria
- Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET)

0,0525 hehtaaria
- Vesialueeksi (W) 0,5928 hehtaaria
- Katualueeksi 0,8081 hehtaaria

Uuden asuinrakentamisen mitoitukseen ovat vaikuttaneet tavoite järjestää alueelle vapaata
rantaa ja suhteuttaa uusien tonttien koko niiden houkuttelevuuteen veden äärellä. Raken-
tamisen tiheys ja laajuus eivät tule olemaan merkittäviä, mutta tontit muodostavat kuitenkin
yhtenäisen kokonaisuuden sijoittuessaan varsin tiiviisti vierekkäin. Alavan rannan ja perus-
tuskorkeuden noston vaatimat maanrakennustyöt voidaan näin menetellen keskittää suh-
teellisen pienelle alueelle. Lisäksi tontit voidaan näin korkeusasemiltaan helpommin muo-
toilla luontevasti rannan suuntaan aavistuksen laskeviksi.

Kaavamuutoksen ydinalue eli kala-altaiden alue on tavoitteiden mukaisesti suunniteltu eril-
lispientaloille (AO-1) siten, että tontit rakentuvat yhden uuden pääkadun varteen. Ranta-
viiva on osoitettu pääasiassa puistoalueeksi (VP-1), jonne osoitetaan ohjeelliset veneval-
kamaksi ja uimaranta-alueeksi varatut alueen osat, sekä näitä tukevat leikki- ja oleskelu-
alueeksi varattu alueen osa ja ohjeellinen pysäköimispaikka. Kuninkaanlähteestä virtaava
lampi- ja puroalue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Ylempänä maastossa on alueita
nykyisten tai tulevien käyttötarkoitustensa mukaisesti osoitettu sekä omakotiasumiseen
(AO-2, AO-2/s-1), 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 (sr-1, s-1), sekä erityisiä kaavamääräyksiä.

Liite 9: Seurantalomake (hyväksymisvaiheessa)

5.2 KAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavan vaikutuksia on arvioitu vertailemalla suunnittelualueen nykyistä maankäyttöä ja
asemakaavaa suhteessa kaavamuutokseen.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön jäävät vähäisiksi maan-
tien varrella ja kylänraitin maisemassa. Sen sijaan kalanviljelylaitoksen alue uudistuu täy-
sin, kun sinne rakennetaan uusia katuja, kunnallistekniikkaa ja asuinrakennuksia.

Vaikutukset maisemaan ja luontoon

Alueen luonnonarvot liittyvät Pikkulähteestä Köyliönjärveen virtaavaan veteen ja sen muo-
dostamaan, osittain muokattuun ja säännösteltyyn polveilevaan uomaan ja allasten sar-
jaan, josta tulee virkistysalueen sisäinen vesiaihe. Voimassa olevassa asemakaavassa
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alue on osoitettu kalanviljelylaitoksen alueeksi. Alueelle nyt osoitettu lähivirkistysalue vah-
vistaa näin ollen alueen virkistys- ja luontoarvoja.

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. Kaa-
valla ei näin ole erityisiä vaikutuksia Natura-arvoihin. Suurimmat vaikutukset alueen käyt-
tötarkoituksen muutos on jo aiheuttanut: kalanviljelykäytön loppumisella on ollut vaikutusta
järven ravinnekuormiin. Alueen rakentuessa ja puistoalueiden valmistuttua aleen yleisilme
ja näkymät kohenevat. Kaavalla on pääosin positiivisia vaikutuksia sekä maisemaan että
luontoon.

Kuninkaanlähteen lampi- ja puroalue.

Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon

Ajoneuvoliikenne alueelle ja alueelta maantielle (Kuninkaanlähteentie / Pyhän Henrikintie)
lisääntyy uuden asuinrakentamisen vuoksi. Lisäksi jonkin verran rantaan suuntautuvaa lii-
kennettä lisäävät venevalkama ja uintipaikka. Uuden maantieliittymän vuoksi on nykyisten
liittymien paikkaa tarkistettu vastaamaan uutta sisäistä katuverkostoa.

Viheryhteydet maantieltä Pikkulähteen kautta järvenrantaan paranevat. Samoin kulkemi-
nen alueen rantaa pitkin helpottuu, ja yhteydet muuhun kevyen liikenteen verkostoon pa-
ranevat. Kaavalla ei ole vaikutusta teknisen huollon verkostoon, joitain vähäisiä putkisiirtoja
lukuun ottamatta, koska alue on kytkettävissä nykyisiin vesihuollon verkostoihin.

Muut vaikutukset (sosiaaliset, taloudelliset)

Kalalaitosten alueesta tulee osa rakennettua Kankaanpään taajamaa, jolloin sen käyttö
tulee yleisten alueiden osalta julkiseksi ja samalla kunnossapidon kautta helpommin saa-
vutettavaksi. Uusien asukkaiden ja nykyisen väestön kohtaaminen tulee kaavan myötä
mahdolliseksi.
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Taloudellisesti käyttämättömän maan ohjaaminen rakentamiseen tuo kunnalle pitkällä ai-
kavälillä tuloja uusien asukkaiden ja vilkastuvan rakennustoiminnan kautta. Myös maan ja
tonttien arvo voi kohota jonkin verran. Rantaan osoitetut uimaranta ja venevalkama sekä
puisto ja läpikuljettava ulkoilureitti mahdollistavat rannan käytön kaikille. Uuden ja uudistu-
van ranta-alueen vetovoima saattaa heijastua myös laajemmin kylän toimintaan. Ranta-
alueen täyttö ja pohjarakentaminen tuo toteutusvaiheessa kustannuksia.

5.3 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

5.4 NIMISTÖ
Kaava-alueen nimistö on valmiiksi olemassa ja perustuu nykyiseen tilanteeseen. Katujen
osalta uuden pääkadun nimeksi on osoitettu Kuhatie. Nykyinen Lohitie katkeaa uuteen
Kuhatie-katuun, ja tien alkuosa on osoitettu nimellä Ahventie ja loppuosa nimellä Ahven-
kuja. Kuhatien loppuosasta lähtevän kevyen liikenteen kadun nimeksi on osoitettu Kuha-
kuja.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT
Rakentamista ohjaavat kaava-asiakirjat rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Ranta-alueen
täyttömaalle tehtävä katujen ja kunnallistekniikan sekä rakennusten toteutussuunnittelu
vaativat pohjaolosuhteiden ja oikean perustamistavan huomioimista.

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS
Alue toteutuu Säkylän kunnan ja maanomistajien toimesta kaavamuutoksen saatua lain-
voiman.

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA
Kunta seuraa kaavan toteutusta rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.
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