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1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Selostus koskee 15.10.2018 päivättyä asemakaavaa.
1.1

Tunnistetiedot

Kaavan nimi

Kauppatien asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaava-alueen määrittely

Asemakaavan muutos koskee katu- ja liikennealuetta
Asemakaavalla muodostuu osakortteli 3, korttelit 4
ja 5, lähivirkistysaluetta sekä katu- ja
liikennealuetta.

Kaavan laatija

Paimion kaupunki
Tekninen ja ympäristöpalvelut / Kaavoitus
Juha Suominen, kaavoituspäällikkö (YKS 451)
Diaarin:o 110/10/02/03/2016

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
Vireille tulo

24.10.2016, 11.1.2017, 27.3.2017
Ilmoitus kaupungin virallisessa
ilmoitus lehdessä ja kaupungin
ilmoitustaululla

26.10.2016

Kaavan käsittely

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus

24.1.2017
1.2.2017
22.5.2018
30.5.2018

Hyväksyminen

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

__.__.2018
__.__.2018
__.__.2018
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1.2

Kaava-alueen sijainti ja koko

Suunnittelualue
sijaitsee
Paimion
ydinkeskustassa, Paimioon tulevan tuloväylän
varrella. Suunnittelualue käsittää Kravinkujan,
Vistantien ja Meijeritien kerrostaloalueen välisen
alueen,
etelässä
alue
rajoittuu laajaan
peltoalueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on
3,43 ha.
1.3

Asemakaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaavan
ja
asemakaavamuutoksen
tavoitteena
on
osoittaa
suunnittelualue
oikeusvaikutteisen
Vistan
osayleiskaavan
mukaiseen käyttöön. Suunnittelualueelle on jo
laadittu Meijeritien asemakaava ja asemakaavan
muutos, jota tässä kaavassa tarkistetaan vain
katu- ja liikennealueiden osalta.
Nykyisen
Meijeritien
katkaiseminen
moottoriajoneuvoliikenteeltä
on
ratkaistu
katusuunnitelman muutoksella.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti

1.4

Asemakaavan liiteasiakirjat

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.
Liite 5.
Liite 6.
1.5

Asemakaavan seurantalomake
Katusuunnitelma
Sähkö- ja televerkot
Rakennettavuusselvitys
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Rakentamistapaohjeet
Luettelo muista kaavaa
lähdemateriaaleista
-

koskevista

asiakirjoista,

taustaselvityksistä

Meijeritien asemakaavan meluselvitys
Meijeritien asemakaavan liikenneselvitys-toimivuustarkastelu
Meijeritien katusuunnitelman muutos
Meijeritien asemakaava-alueen kunnallistekniikka
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet

Kaavahanke on käynnistynyt Paimion kaupungin aloitteesta syksyllä 2016. Ympäristölautakunta
esitti 30.8.2016 kokouksessaan että kaupunginhallitus laittaisi vireille Vistan päiväkodin
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen Kauppatien varteen. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa
kolmessa kokouksessa ja päätti lokakuussa 2016 että koko hankittu alue tulee asemakaavoittaa
kerralla.
Kaupunginhallitus päätti 19.10.2016 (§ 258) asemakaavoituksen aloittamisesta ja kuuluttaa
vireille tulon. Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kunnallislehdessä 28.10.2016.
Ympäristölautakunta päätti 1.11.2016 (§ 128) kokouksessaan asettaa suunnittelualueelta
laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Nähtäville tulosta on ilmoitettu
Kunnallislehdessä 7.11.2016.
Kaavaluonnos on ollut MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 8.2. – 10.3.2017 välisenä
aikana. Luonnoksesta saatiin viisi lausuntoa ja yksi mielipide. Referoidut lausunnot ja vastineet
kohdassa 4.2.4. Viranomaisyhteistyö. Referoidut mielipiteet ja vastineet kohdassa 4.5.1. Esitetyt
mielipiteet ja vastineet.
Ympäristölautakunta esitti kokouksessaan 22.5.2018, että kaupunginhallitus asettaisi
kaavamuutoksen julkisesti nähtäville. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.5.2018
asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää viranomaisilta lausunnot.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.6. – 31.8.2018 välisen ajan (MRL 65 § ja MRA 27 §).
Kaavaehdotuksesta saatiin 6 lausuntoa ja 2 muistutusta. Lausunnot, vastineet on käsitelty
kappaleessa 4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt.
Ympäristölautakunta käsitteli asemakaavan __.__.20__.
Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavan __.__.20__.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan __.__.20__.
Asemakaava on tullut voimaan __.__.20__.
2.2

Asemakaava

Suunnitelmassa alueelle mahdollistetaan Vistan osayleiskaavassa osoitettu maankäyttö.
Alueelle liikennöinti tapahtuu Kravinkujalta suunnittelualueen keskeltä. Suunnittelualueen läpi
kulkee katu (Kauppatie), joka yhdistyy Meijeritiehen. Kauppatieltä on osoitettu yksi sivukatu
(Vehnätie).
Korttelin 3 tontti 2 on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-2), jossa rakennusoikeus
on 4 400 k-m² ja kerrosten enimmäismäärä on seitsemän (VII).
Päärakennuksen
julkisivumateriaaleina tulee käyttää pääasiallisesti vaaleaa rappausta ja punatiiltä. Suuria
umpinaisia seinäpintoja ei rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sallita. Päärakennuksen
kattomuodon tulee olla harjakatto, aumakatto tai murrettu harjakatto. Katto tulee olla tumma ja
sen tulee olla saumattua peltiä, huopaa tai tiiltä. Myös viherkatto sallitaan. Katolle sijoittuvat
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tekniset tilat tulee integroida rakennuksen arkkitehtuuriin, erillisiä vesikaton yläpuolelle
nousevia konehuoneita ei sallita.
Kortteli 5 on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-3), jossa rakennusoikeus on 10
000 k-m² ja kerrosten enimmäismäärä on viisi (V). Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla
puuta ja pääasiallinen julkisivuväritys tumma. Julkisivuissa ei saa olla näkyviä
elementtisaumoja. Päärakennusten kattomuodon tulee olla harjakatto tai aumakatto. Katto
tulee olla tumma ja sen tulee olla saumattua peltiä, huopaa tai tiiltä. Myös viherkatto sallitaan.
Katolle sijoittuvat tekniset tilat tulee integroida rakennuksen arkkitehtuuriin, erillisiä vesikaton
yläpuolelle nousevia konehuoneita ei sallita. Korttelialueen kerrosalasta saa käyttää enintään 10
% liike- ja toimistotiloja varten.
Kortteli 4 on osoitettu lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL), jossa rakennusoikeutta on
4 000 k-m² ja kerrosten enimmäismäärä on kaksi (II). Pääasiallinen julkisivuväritys tulee olla
tumma, eikä julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja. Päärakennuksen kattomuodon
tulee olla harjakatto tai pulpettikatto. Katto tulee olla tumma ja sen tulee olla saumattua peltiä,
huopaa tai tiiltä. Myös viherkatto sallitaan. Katolle sijoittuvat tekniset tilat tulee integroida
rakennuksen arkkitehtuuriin, erillisiä vesikaton yläpuolelle nousevia konehuoneita ei sallita.
Näkyvyys rakennuksen lastaus/huoltopihalle tulee suojata aitarakenteella ja/tai kevyellä
katoksella tai pergolalla. Pysäköintialuetta ei saa sijoittaa Kauppatien tai Kravinkujan puoleiselle
tontin osalle.
2.3

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan muutos hyväksytään kaupunginvaltuustossa.
Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat Paimion kaupunki ja Paimion Vesihuolto Oy,
yhteistyössä rakentavat katualueet ja kunnallistekniikan. Toteuttaminen voidaan aloittaa heti,
kun kaava on saanut lainvoiman.
3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue on puoliksi kaavoittamatonta aluetta, kokonaisuudessaan rakentamatonta,
joka on ollut viljelykäytössä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Paimiontiehen, jonka
pohjoispuolella on kerrostaloalue. Idässä alue rajautuu olemassa olevaan kerrostalo- ja
toimitila-alueeseen. Suunnittelualueen keskelle on rakentunut päivittäistavarakauppa laajoine
parkkipaikkoineen.
Suunnittelualue kuuluu Paimion ydinkeskustaan.
3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on ollut avointa pelto-aluetta.
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Alueen maaperää on tutkittu kairauksin ja todettu saviperäiseksi, raportti on selostuksen
liitteenä.
Rakennusten
soveltuvuus
vallitseviin
olosuhteisiin
tulee
tarkistaa
maaperätutkimuksin.
Liite 4. Rakennettavuusselvitys
Alueella ei ole tiedossa olevia luontokohteita tai uhanalaisten kasvi- ja eliölajien
esiintymisympäristöjä.
Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävään maisemakokonaisuuden ohjeellisen
rajauksen sisällä. Suunnittelualueelle on laadittu asemakaavan suunnittelun yhteydessä sitovat
rakentamistapaohjeet.
Liite 6. Rakentamistapaohjeet
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueelle on rakennettu infra kunnallistekniikan suunnitelman mukaisesti.
Puistomuuntamo on rakennettu suunnitellulle lähivirkistysalueelle. Päivittäistavarakauppa
sijaitsee Kauppatien ja Kravinkujan risteyksessä suunnittelualueen vieressä. Suunnittelualueen
pohjoispuolella päivittäistavarakauppa, muuten Paimion keskustan monipuoliset palvelut ovat
hyvin saavutettavissa.
Alueen ympäristöhäiriöitä
aiheuttavat pääsääntöisesti
liikennemelut.
Vesihuoltoverkostot
sekä
sähköja
televerkot
kulkevat suunnittelualueen
reunalla.
Kuva
lännen
2015.

2.
Suunnittelualue
suunnasta vuonna

Liite 3. Sähkö- ja televerkot
3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin Paimion kaupungin omistuksessa.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Maakuntakaava
Varsinais-Suomen
maakuntavaltuusto
hyväksyi
kokouksessaan 11.6.2018 Varsinais-Suomen taajamien
maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan.
Maankäyttö- ja rakennuslain
201 §:n mukaisesti
maakuntahallitus
määräsi
kokouksessaan
27.8.2018
vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä on jätetty kaksi valitusta Turun hallintooikeuteen.
Suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C)
ja kuuluu kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (punainen
aluerajaus).
Kuva 3. Ote vaihemaakuntakaavasta, ei mittakaavassa. Suunnittelualue sinisellä.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti 7.12.2015 luonnonarvojen- ja varojen
vaihemaakuntakaavatyön laadinnan. Vaihemaakuntakaavan käynnistämisen tarve liittyy
erityisesti biotalouden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnonvarojen käytön
lisääntymiseen.
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 30.4.2016. Kaavan
valmisteluaineisto on nähtävillä 26.3.–27.4.2018 välisenä aikana. Valmisteluvaiheen kuulemisen
tavoitteena oli saada eri sidosryhmiltä palaute siitä, onko kaavatyölle asetetut tavoitteet
huomioitu ja tuotu riittävällä tavalla esille kaava-aineistoissa ja siihen liittyvissä selvityksissä
siten, että kaavalle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.
Valmisteluaineistoon voi tutustua Varsinais-Suomen liiton nettisivuilla.
Turun
kaupunkiseudun
(YM
vahv.
23.8.2004)
maakuntakaavassa suunnittelualue on kulttuuriympäristön tai
maiseman kannalta tärkeällä alueella (vihreä vaakaviivoitus).
Kuva 4. Ote maakuntakaavasta (v.2004), ei mittakaavassa.
Suunnittelualue sinisellä.
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Yleiskaava
Vistan osayleiskaavan muutos on kaupunginvaltuuston hyväksymä (13.12.2012), Turun hallintooikeus antoi päätöksensä 2.4.2014, josta kaupunki valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).
KHO antoi päätöksensä 23.11.2015 ja jätti Turun hallinto-oikeuden päätöksen voimaan.
Suunnittelualue on saanut lainvoiman.
Osayleiskaavassa suunnittelualue
on osoitettu keskustatoimintojen
alueeksi (C). Suunnittelualue on
merkitty
valtakunnallisesti
arvokkaan
maisemakokonaisuuden ohjeellisella rajauksella
(musta
vaakaviivoitus)
sekä
osoitettu
meluntorjuntatarve
Paimiontien varteen. Kravinkuja on
osoitettu seututienä / pääkatuna
(st/pk).
Kuva 5. Ote Vistan osayleiskaavasta,
ei mittakaavassa. Ohjeellinen
suunnittelualue sinisellä.

Yleiskaavassa suunnittelualueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät:

Liite 2. Ote Vistan osayleiskaavasta, 2014.
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Asemakaava
Alueella on osin voimassa kaupunginvaltuuston 8.6.2016 hyväksymä asemakaava, josta
kaavamuutoksen kohteena on katualue ja liikennealue.
Suunnittelualueen itäosassa on voimassa Ala-Vistan rakennuskaava (vahv. 20.2.1973) koskien
yleiselle jalankululle varattua katualuetta. Muilta osin alue on asemakaavoittamatonta.

Kuva 6. Meijeritien asemakaava ja
asemakaavan muutos. Kaavamuutosalue
sinisellä.

Kuva 7. Ala-Vistan rakennuskaava. Kaavamuutosalue
sinisellä.

Rakennusjärjestys
Paimion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2011.
Pohjakartta
Pohjakarttana on käytetty kaavoituksen pohjakarttaa mittakaavassa 1:2000.
3.2.2 Kaava-aluetta koskevat selvitykset
Aluetta koskevat selvitykset on laadittu Meijeritien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
suunnittelua varten. Selvityksissä on käytetty pohjana lautakunnan esittämää versiota, jossa
koko alue asemakaavoitettaisiin. Kaavasta vahvistui kuitenkin vain liike- ja toimistorakennusten
korttelialue sekä katu- ja liikennealue.
Meijeritien asemakaavan meluselvitys
Meluselvitys on laadittu konsultin toimesta 22.12.2015. Raporttia on referoitu alla olevissa
teksteissä.
Kauppatien kaavassa korttelin 3 tontille 2 on edelleen osoitettu asuinkerrostalo kuten
Meijeritien kaavassakin, joten siitä määräytyy kaavassa osoitettu ääneneristävyysvaatimus 30
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dBA liikennemelua vastaan. Leikkialue tulee suojata liikennemelulta tai sijoittaa siten, että se on
piha-alueen hiljaisessa kohdassa.
Kortteliin 4 Meijeritien kaavassa osoitettiin asuinkerrostalojen kortteleja ja asuin-, -liike ja
toimistorakennusten korttelialue, josta annettiin suositus ääneneristävyysvaatimuksien
osoittamiselle. Nyt suunnittelualueen kortteliin 4 on suunniteltu lähipalvelujen korttelialue,
joten Kauppatien ja Kravinkujan varteen on osoitettu ääneneristävyysvaatimus 30 dBA
liikennemelua vastaan. Leikkialue tulee suojata liikennemelulta tai sijoittaa siten, että se on
piha-alueen hiljaisessa kohdassa.
Suunnittelualueen kortteli 5 on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi, kuten
aikaisemminkin. Meluselvityksessä on todettu, että liikennemelu ei aseta Kauppatien varrella
poikkeavia vaatimuksia, vaan seinärakenteen tavanomainen ääneneristävyys 25 dBA on
riittävä. Kaavaan Kauppatien varteen on osoitettu ääneneristävyysvaatimus 30 dBA
liikennemelua vastaan, koska rakentaminen sallitaan lähelle Kauppatietä

Kuva 8. Meijeritien asemakaavan keskiäänitasot päivällä.

Meijeritien asemakaavan liikenneselvitys ja toimivuustarkastelu
Liikenneselvitys on laadittu konsultin toimesta 4.1.2016. Selvityksessä tutkittiin nykytilanne,
ongelmat, kaavoitus, kaavaratkaisu, liikenneverkon täydentäminen. Laadittiin vaikutusten
arviointi, jossa arvioitiin liikenteen suuntautuminen, liikenteen sujuvuus ja toimivuus sekä
liikenneturvallisuus. Edellä mainituiden pohjalta laadittiin toimivuustarkastelu.
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Ajoneuvoliikennemäärät olivat peräisin Liikenneviraston tierekisteristä, jota tarkennettu FCG:n
tekemillä liikennelaskelmilla 22.5.2015.
Nykyisen Meijeritien liikennemäärät Vistantielle tulevat vähenemään, kun alueen kerrostalojen
ajoneuvot siirtyvät käyttämään Kauppatietä. Liikennemäärät tulevat lisääntymään varsinkin
Kauppatien ja Paimiontien välillä, mutta toisaalta Paimiontien ja Vistantien liittymän osalta
liikennemäärät vähenevät.

Kuva 9. Nykytilanne liikennemääristä arkiaamun huipputuntina.

Kuva 10. Liikenneverkon muutossuunnitelmat.
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Mitoituksessa käytettiin Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa –ohjeen lähes
maksimiarvoja, joten nykyiset liikennejärjestelyt Paimiontien liittymässä saattavat sujuvuuden
puolesta olla vielä riittävät vuoden 2030 tilanteessa.
Liikenneturvallisuus tulee parantumaan nykyisessä Meijeritien ja Vistantien liittymässä, sillä osa
alueen liikenteestä siirtyy uudelle Kauppatielle. Kauppatien liittymä tulee noin 120 metrin
päähän Paimiontiestä, eivätkä liittymien väliset jonot aiheuta häiriöitä tai vaaratilanteita
toimivuustarkastelussa esitettyjen toimenpiteiden kanssa.
Toimivuustarkastelussa liittymien toimivuutta tarkasteltiin kolmessa eri vaiheessa: nykytilanne,
tilanne uuden maankäytön valmistuttua ja vuoden 2030 arvioitu liikennetilanne.

Kuva 11. Liikennemääräarviot kun uusi maankäyttö alueelle on toteutunut.

Kuva 12. Liikenteen toimivuustarkastelu v. 2030 simuloitu muuttamalla Kravinkujan ja Paimiontien
liittymä yksikaistaiseksi kiertoliittymäksi.
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Kuva 13. Uusi maankäyttö toteutunut, v. 2030, huippuarki-ilta.

Johtopäätöksissä todettiin että mm. kaava-alueen toteutuminen tulee muuttamaan
liikennevirtojen painotuksia sekä lisäämään liikennettä tarkastelualueella, erityisesti
Kravinkujan ja Paimiontien liittymän alueella. Mahdollinen jonotusongelma on ratkaistavissa
esimerkiksi muuttamalla liittymä kiertoliittymäksi.
Paimiontien ja Vistantien liittymän liikennevalojen ajoituksen säätäminen saattaa olla tarpeen
liikennevirtojen painotuksien muuttuessa uuden maankäytön toteutuessa.
Meijeritien asemakaava-alueen kunnallistekniikka
Tekninen lautakunta hyväksyi 29.9.2016 kokouksessaan Meijeritien uuden asemakaava-alueen
katusuunnitelmaehdotuksen, Meijeritien katusuunnitelmamuutoksen ja maantien 181
Paimiontie ja Kravinkuja) parantamissuunnitelmaehdotuksen. Suunnitelma käsitti Kravinkujan,
Paimiontien ja Kauppatien tie- ja
katusuunnitelmat
sekä
kunnallistekniikan suunnitelmat.
Suunnittelussa otettiin jo huomioon
Kauppatien
eteläpuolelle
kaavoitettavan alueen mahdolliset
katuliityntäpaikat.
Suunnitelman
mukainen
infra
rakennettiin kesän ja syksyn 2017
aikana.
Kuva 14. Meijeritien asemakaavaalueen kunnallistekniikan suunnitelma
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4

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat
päätökset

Kauppatien asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella lisätään kaupungin ydinkeskustassa
olevaa asuinkerrostalojen tonttitarjontaa, lähipalveluille osoitettu tontti ja tonttikatu
jatkosuunnittelua ajatellen. Suurin osa alueesta on asemakaavoittamatonta, Vistan
osayleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen aluetta (C).
Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta syksyllä 2016. Kaupunginhallitus
päätti kaavoituksen aloittamisesta 19.10.2016.
4.2

Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1 Osalliset
Suunnittelualueen ja lähialueen kiinteistöjen omistajat sekä haltijat
Paikkakunnalla vaikuttavat yhdistykset
Paimion kaupungin ao. hallintoelimet
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Caruna Oy
4.2.2 Vireille tulo
Asemakaava on tullut vireille 26.10.2016. Vireille tulosta on ollut ilmoitus kaupungin virallisessa
ilmoituslehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla 26.10.2016.
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on asetettu nähtäville
7.11.2016.
Liite 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaluonnos, mielipiteet
Kaavaluonnos on ollut MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 8.2. – 10.3.2017 välisenä
aikana. Luonnoksesta saatiin viisi lausuntoa ja yksi mielipide. Referoidut lausunnot ja vastineet
kohdassa 4.2.4. Viranomaisyhteistyö. Referoidut mielipiteet ja vastineet kohdassa 4.5.1. Esitetyt
mielipiteet ja vastineet.
Yleisötilaisuus
Kaavaluonnoksesta saaduista palautteista ja alustavista vastineista pidettiin yleisötilaisuus
19.3.2018.
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Asemakaavaehdotus, muistutukset
Kaavaehdotus on ollut MRL 65§:n ja MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä 5.6. – 10.8.2018 välisenä
aikana. Ehdotuksesta saatiin kuusi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Referoidut lausunnot ja
vastineet kohdassa 4.2.4. Viranomaisyhteistyö. Referoidut muistutukset ja vastineet kohdassa
4.5.1. Esitetyt muistutukset ja vastineet
4.2.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisneuvottelu
Kaavasta on viranomaisten kanssa neuvoteltu 17.1.2017.
Viranomaisten antamat lausunnot
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
Caruna, 28.10.2016
Kaavan myötä sähkönkäyttö alueella tulee kasvamaan. Tarkemmat vaikutukset tiedetään, kun
kaavan käyttötarkoitus tarkentuu.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Ei vaikutusta tällä hetkellä, pyydetään lausunto kaavaluonnosvaiheessa.
Kaavaluonnos
Varsinais-Suomen liitto, 27.3.2017
Varsinais-Suomen liitto ilmoitti, ettei lausuntopyyntö anna aihetta lausunnon antamiseen,
koska liitolla ei ole kaavasta huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa Varsinais-Suomen
maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Ei vaikutusta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 15.3.2017
ELY-keskus ilmoitti, ettei anna lausuntoa, koska kaavaluonnosta käsiteltiin jo 17.1.2017
käydyssä neuvottelussa. Kommenttina kuitenkin ilmoitettiin, että selostuksen sivulta 8 puuttui
maisema-alueen yleiskaavamääräys. Lisäksi maisemavaikutusten arvioinnissa tulee esittää
johtopäätöksiä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja yleiskaavan määräysten
toteutumisen kannalta.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Kaavaselostukseen on lisätty maisema-alueen yleiskaavamääräys sekä tarkistettu
maisemavaikutusten arviointia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja yleiskaava
määräysten toteutumisen osalta.
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Varsinais-Suomen maakuntamuseo, 15.3.2017
Maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että kaava-alue sijoittuu valtakunnallisesti
merkittävän maisema-alueen reuna-alueelle, jonka eteläpuolella aukeaa maisemallisesti
merkittävä peltoaukea Paimionjoen varressa. Korttelialueiden eri puolille on istutusalueita,
vaikkakin kapeita, mutta toivottavasti pehmentävät avoimen pellon ja rakennetun ympäristön
raja-aluetta.
Kaavassa on annettu myös korttelialueittain rakentamisesta annettu erilaisia määräyksiä,
joiden tarkoitus ja tavoitteet kuitenkin jäävät epäselviksi, koska kaavaan ei liity havainnekuvia.
Epäselvyys koskee varsinkin AK-3 kaavamääräystä, jossa todetaan mm. julkisivujen väreistä,
yhtenäisistä lasipinnoista, ensimmäisen kerroksen aukotuksista. Vaatimuksella yhtenäisistä
lasipinnoista saattaa olla merkittäviäkin kulttuurimaisemallisia haittavaikutuksia. Katolle
nousevien erillisten konehuoneiden kieltäminen on kuitenkin maisemallisesti hyvä
kaavamääräys.
Maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että kaavamääräyksiä tulee tarkentaa ja selkeyttää
niin, että rakentamisella ei aiheuteta merkittäviä kulttuurimaisemallisia muutoksia.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Kaavaehdotuksessa
tullaan
tarkentamaan
korttelialueiden
kaavamääräyksiä.
Kaavaselostukseen tullaan lisäämään havainnekuvia eri ilmansuunnista sekä myös maan
tasalta, joiden tarkoitus on selkeyttää alueen tavoitteita. Suunnittelualueesta tullaan
laatimaan erilliset rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa korttelialueiden
toteuttamisessa.
Caruna, 7.3.2017
Carunan lausunnossa todettiin, että sähkökäyttö alueelle tulee kasvamaan ja pyydettiin
varaamaan puistomuuntamolle tarvittava maa-alue.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Kaavaehdotukseen lisätään määräys, jossa sallitaan puistomuuntamon rakentaminen
lähivirkistysalueelle.
Tekninen lautakunta, 23.2.2017
Tekninen lautakunta ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista kaavaluonnokseen.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Ei vaikutusta.
Kaavaehdotus
Varsinais-Suomen liitto, 27.8.2018
Varsinais-Suomen liitto ilmoitti, ettei lausuntopyyntö anna aihetta lausunnon antamiseen,
koska liitolla ei ole kaavasta huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa Varsinais-Suomen
maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa.
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Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Ei vaikutusta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2.8.2018
Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti arvokasta Paimiojokilaakson maisema-aluetta. Alue
on yleiskaavan C-aluetta, jota koskee lisäksi maisema-aluemerkintä määräyksineen.
Alueen rakentaminen sijoittuu maiseman kannalta laajasti näkyvälle paikalle maisema-alueen
reunaan, joka edellyttää maisemaan sovittamista ja erityisen huomion kiinnittämistä
rakentamisen laatuun.
Maisemavaikutuksia on arvioitu ja havainnollistettu kaavaselostuksessa. Arviointi on tehty
yhden toteutumisvaihtoehdon perusteella, mutta ehdotus kuitenkin mahdollistaa
muunkinlaisen toteutuksen. Kaavan rakennusalat on osoitettu melko väljästi.
Havainnollistamisen perusteella rakentamisella on maisemallisia vaikutuksia, joihin on syytä
kiinnittää vielä huomioita.
Ehdotuksessa on annettu määräyksiä mm. julkisivun sävystä ja katon muodosta, suunnasta ja
materiaalista. Selostuksen mukaan kaava-alueelle tullaan vielä laatimaan erilliset
rakentamistapaohjeet. Maisemavaikutukset jäävät tämän mukaan vielä osin pohdittaviksi
rakentamistapaohjeita laadittaessa ja rakennuslupia käsiteltäessä.
ELY-keskus toteaa, että alueen valtakunnallisen merkityksen takia määräyksiä rakentamisen
laadusta ja sopeuttamisesta maisemaan on syytä sisällyttää jo asemakaavaan, joko
yleismääräyksenä tai korttelialueita PL ja AK-3 koskevina määräyksinä.
Liikennejärjestelyjen osalta ELY-keskuksella ei ole lausuttavaa. Katuverkon muutoksen
maanteihin nähden on käsitelty Meijeritien asemakaavan yhteydessä ja ELY-keskuksen
näkemykset on niissä huomioitu.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Asemakaavamääräyksiä on tarkennettu rakentamisen laadun ja maisemaan sopeuttamisen
johdosta.
Kaavaselostukseen on lisätty maisema-alueen yleiskaavamääräys sekä tarkistettu
maisemavaikutusten arviointia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja yleiskaava
määräysten toteutumisen osalta sekä lisätty liitteeksi sitovat rakentamistapaohjeet.
Varsinais-Suomen maakuntamuseo, 21.8.2018
Maakuntamuseo on antanut kaavaluonnoksesta lausunnon maaliskuussa 2017 ja kiinnittänyt
huomiota kaavamääräyksen sisältöön, jotka voi tulkita monella tapaa.
Kaavaselostukseen on liitetty havainnekuvia siitä, minkälaista rakentamista lausunnolla oleva
kaavaehdotus mahdollistaa. Havainnekuvat eivät ole rakentamista sitovia.
Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että kaavaehdotukseen olisi syytä
liittää sitovat rakentamistapaohjeet, jotta maisemallisesti merkittävälle paikalle tuleva
rakentaminen olisi mahdollisimman korkeatasoista ja laadukasta.
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Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Suunnittelualueesta on laadittu sitovat rakentamistapaohjeet ja asemakaavamääräyksiä on
tarkennettua varsinkin rakentamisen laadun osalta. Lisäksi suunnittelualueen 3D-mallinnusta
on tarkennettu.
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, 13.6.2018
Kaava-alueella on huomioitava pelastuslaitoksen sammutusvesitarpeet, jollei niitä ole
entuudestaan huomioitu (sammutusvesiasemat). Korttelissa AK-3 palon leviämistä on
rajoitettava rakenteellisin tai muulla tavoin naapuritonttien rakennusten välillä, kun
rakennusten välinen etäisyys on alle kahdeksan metriä.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Erikseen
alueelta
laaditussa
kunnallistekniikan
suunnitelmassa
on
sammutusvesitarpeet.
Rakennuslupia
haettaessa
tarkistetaan
paloturvallisuusmääräykset ja etäisyydet.

huomioitu
tarvittavat

Caruna, 20.7.2018
Kaavan myötä sähkönkäyttö alueelle tulee kasvamaan. Alueella tarvitaan uusia
maakaapelointeja. Kaava-alueen sähköverkko on muuttunut kaavaluonnosvaiheesta.
Erillisessä liitteessä on esitetty nykyinen puistomuuntamo. Pyydämme, että varaatte kaavaan
puistomuuntamolle tarvittavat maa-alueet. Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään
Caruna Oy:n toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää,
että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Kaavan lisätään määräys, jossa sallitaan puistomuuntamon rakentaminen lähivirkistysalueelle.
Tekninen lautakunta, 26.6.2018
Tekninen lautakunta ilmoitti, lausuntonaan ettei sillä ole huomautettavaa Paimion kaupungin
tekniset ja ympäristöpalvelujen laatimaan Kauppatien asemakaavan ja asemakaavan
muutosehdotukseen.
Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Ei vaikutusta.
4.3

Asemakaavan tavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä
valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018. Päätöksen voimaan tullessa valmisteilla oleva
kaava voidaan hyväksyä päätöksen estämättä 30.9.2018 mennessä, mikäli kaavaehdotus on
asetettu julkisesti nähtäville ennen päätöksen voimaan tuloa. Päätöksen voimaan tullessa
valmisteltavana oleva muu päätös tai toimenpide voidaan päätöksen estämättä tehdä 30
päivään syyskuuta 2018 mennessä.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, joista tätä
asemakaavaa koskettaa kohdat 1, 2, 3, 4 ja 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen; Kaavaratkaisulla kehitetään Vistan
osayleiskaavassa osoitettua keskustatoimintojen aluetta ja tiivistetään ydinkeskustaa.
Suunnittelualueelle sijoitettavat asuin-, työpaikka- ja palvelutoiminnot ovat hyvin
saavutettavissa niin joukkoliikenteen, kävelyn kuin pyöräilynkin kannalta.
Tehokas liikennejärjestelmä; Kaavaratkaisulla kehitetään Paimion ydinkeskustan aluetta
Vistan osayleiskaavan mukaisesti tiivistämällä olevaa aluerakennetta kaupunkikuvallisesti
korkeatasoisella rakentamisella.
Paimiontien, Kravinkujan ja Kauppatien osalta on jo
laadittu tie- ja katusuunnitelmat, joiden pohjalta ne on rakennettu. Suunnitelmassa on
otettu
huomioon
liikenteen
tulevaisuuden
kasvuennusteet
ja
mahdollinen
liityntäpysäköinti.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö; Kaavaratkaisu liittää asemakaava-alueen
osaksi Paimion keskustaa. Pienemmässä mittakaavassa elinympäristön laadun takaavat
huolellinen rakennussuunnittelu sekä
kaavamääräyksissä asetetut vaatimukset niin
rakennusten kuin piha-alueidenkin toteutukselle. Suunnittelualueen turvallisuutta lisää
Meijerin katkaisu moottoriajoneuvoliikenteeltä. Kauppatien molemmin puolin rakennettavat
kevyen liikenteen väylät istutuksineen luo osaltaan turvallisuutta alueelle. Alueen
liikennemelu on otettu huomioon kaavasuunnittelussa ja kaavaan on asetettu
meluntorjuntamääräyksiä.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Suunnittelussa on otettu huomioon alueen sijoittuminen valtakunnallisesti arvokkaan
maisema-alueen reunalle. Kaavassa on annettu määräyksiä rakennuksien värityksiin,
materiaaleihin ja sijoittumisiin. Suunnittelualueen eteläosaan avoimen peltomaiseman
reunalle kaavaan on osoitettu istutusvyöhykkeitä, joiden tavoitteena on sopeuttaa uusi alue
rakennettuun ympäristöön.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Asemakaavassa annetaan määräys, että rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon.
Paimion Lämpökeskus Oy käyttää energiantuotantoon metsähaketta ja sahanpurua, joka
on pääosin erittäin ympäristöystävällistä.
4.4

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Kauppatien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelu pohjautuu mm. Meijeritien
kaavasuunnitteluun liittyneeseen valtuuston työpajaan ja kuntalaisilta tulleisiin ideoihin, Vistan
osayleiskaavan mahdollisuuksien ja käytyjen neuvottelujen esityksiin.
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Alkuvaiheessa tutkittiin mahdollisuutta osoittaa uuden kadun eteläpuolinen alue
liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Melko nopeasti
kuitenkin todettiin, ettei sille ole Paimion kokoisessa kaupungissa kysyntää, joten päädyttiin
osoittamaan alue asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
Vuonna 2015 Meijeritien kaavasuunnitteluun liittyen tehtiin erilaisia vaihtoehtoja alueen
toteuttamiseksi. Uuden kadun osoittaminen Kravinkujalta ja kaupalle varatun tontin
sijoittaminen Kravinkujan ja Paimiontien risteykseen vaikuttivat suunnitelmiin sekä rajasivat
tiettyjä vaihtoehtoja. Suunnittelualueelle laadittiin rakennettavuusselvitys, liikenneselvitys ja
toimivuustarkastelu sekä meluselvitys.

Kuva 15. Yksi ideaehdotus työpajassa (v. 2015) keskusteltavaksi

Työpajan tuloksia ja kuntalaisilta tulleita ehdotuksia sekä ideoita on käsitelty seuraavissa
kappaleissa. Nämä ehdotukset ja ideat ovat olleet Kauppatien suunnittelun taustalle.
4.4.1 Yhteenveto Meijeritien kaavasuunnitteluun liittyvästä työpajasta
Huhtikuussa pidetyssä työpajassa kaupungin päättäjät jaettiin neljään eri ryhmään, jossa
pohdittiin alueen suunnittelua.
Ryhmä 1
Paimiontien, Kravinkujan ja Jokipellontien risteykseen kiertoliittymä. Suunnittelualueelle
haluttiin
sijoittuvan
päivittäistavarakauppa
Paimiontien
varteen, liikerakentaminen Kravinkujan
varteen
ja
kerrostaloja
alueen
kaakkoisosaan. Leikkipuisto sijoittuisi
kaupan ja kerrostalojen väliin. Päiväkoti
haluttiin sijoittaa Apilatielle. Yhdystiet
on huomioitava jos alue joskus laajenee
etelän suuntaan.
Kuva 16. Ryhmä 1 suunnittelua
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Ryhmä 2
Paimiontien, Kravinkujan ja Jokipellontien risteykseen kiertoliittymä. Päivittäistavarakauppa
haluttiin Paimiontien varteen ja kerrostaloja sen eteläpuolelle. Kerrostalojen väliin puisto, josta
kevyen liikenteen yhteys Vistantielle.
Rakennuksien kerrosluvut nousevat
Kravinkujalta
itään
päin.
Uusi
kokoojakatu Kravinkujan ja Vistantien
välille
aivan
suunnittelualueen
eteläosaan.
Päiväkodille
ja
monitoimihallille on rakennuspaikat
löydettävä
muualta
keskustasta.
Korttelipuistoa kaivataan.
Kuva 17. Ryhmä 2 suunnittelua

Ryhmä 3
Paimiontien, Kravinkujan ja Jokipellontien risteykseen kiertoliittymä. Päivittäistavarakauppa
haluttiin Paimiontien ja Kravinkujan kulmaan, jonka jälkeen korkeaa rakentamista. Meijeritie
jatkuisi vanhalle kerrostaloalueelle.
Tehokasta asuinrakentamista etelään,
joissa liiketilat olisivat rakennuksien
alakerroissa.
Suunnittelualueen
kaakkoisosaan päiväkoti, jonka väliin
jäisi katuyhteys. Katujen varsille
haluttiin kevyen liikenteen varaukset.
Kuva 18. Ryhmä 3 suunnittelua

Ryhmä 4
Paimiontien, Kravinkujan ja Jokipellontien risteykseen kiertoliittymä. Tehokasta rakentamista,
kuten liikerakennuksia, kerrostaloja ja päiväkoti. Suunnittelussa huomioitava myös mahdollinen
Hirsitien jatkaminen sekä alueen
laajentuminen
etelän
suuntaan.
Meijeritiestä ei haluta läpikulkuväylää.
Kuva 19. Ryhmä 4 suunnittelua
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4.4.2 Kuntalaisilta tulleita ideoita ja ehdotuksia Meijeritien kaavasuunnitteluun
Kaupungin nettisivulla oli kysely, jossa kysyttiin
mielipiteitä ja eri käyttötarkoitus-muotoja alueen
kaavoitukselle.
Lopuksi
vastaajilla
oli
mahdollisuus
vielä
vapaasti
kirjoittaa
kommentteja.
Muita kommentteja alueen kehittämiseksi muun
muassa oli:




puistomainen ilme, penkkejä,
esteettömyys
tontti Lidl:ille
Meijeritien katkaiseminen jostain kohtaa,
ei haluta läpikulkuliikennettä
kiertoliittymä Paimiontien ja Kravinkujan
risteykseen

Kuva 20-21. Kuvakaappaukset kyselyn vastauksista

4.5

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Ratkaisun lähtökohtana oli osoittaa lähipalvelurakennusten korttelialueen, joka tarpeen mukaan
sallii myös päiväkodin rakentamisen. Suunnittelussa tarkasteltiin uudelleen Kauppatieltä uuden,
pohjois-eteläsuuntaisen sivukadun sijoituspaikkaa, joka sijoitettiin nyt kauemmaksi
Kravinkujalta. Osasyynä tähän oli tuleva liikennöinti lähipalvelurakennusten korttelialueelle sekä
myös laajemman asuinkerrostalojen korttelialueen saaminen uuden kadun ja Kravinkujan väliin.
Suurella asuinkerrostalojen korttelialueella mahdollistetaan laajempi kokonaissuunnittelu ja
alueelle voidaan toteuttaa muutakin kuin Paimiossa perinteisiä pistetaloja.
Maisemallisista syistä kaavamääräyksiin korttelialueille annettiin rakentamiseen liittyviä
määräyksiä ja suunnittelualueelle laadittiin sitovat rakentamistapaohjeet. Alueelle sijoitetaan
paljon istutuksia ja puita sekä aitoja, jotka muutaman vuoden jälkeen tulevat elävöittämään
rakennettua ympäristöä.
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Uuden alueen toteutuminen tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tiivistymistä, sillä se liittyy
luontevasti olevaan kaupunkirakenteeseen ja sen kunnallisteknisiin sekä liikenteellisiin
verkostoihin. Kauppatien rakentamisella mahdollistettiin myös liikenteellisen paineen
vähentäminen Vistantielle. Luonnonolot tulevat muuttumaan alueen rakentuessa ja kortteleihin
muodostuu ihmisen muokkaamia pihapiirejä.

Kuva 22. Mallinnuskuva lännen suunnasta.
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Kuva 23. Mallinnuskuva idän suunnasta.

Kuva 24. Mallinnuskuva etelän suunnasta.
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Kuva 25. Mallinnuskuva pohjoisen suunnasta.

4.5.1 Esitetyt mielipiteet ja vastineet
Paimio-Seura, 9.3.2017
Paimio-Seura on antanut mielipiteen v. 2015 kaavaluonnokseen ja lausunnon v. 2016
kaavaehdotukseen samaisella alueella vireillä olleisiin kaavoihin. Perusratkaisu kaavoituksessa
ei ole vuoden 2015 jälkeen olennaisesti muuttunut, koska rakentamista on osoitettu avoimelle
peltomaisemalle joka muuttaisi Paimion keskeisen näkymän maisemakuvassa.
Kerrosluvut alueelle ovat edelleen liian korkeat, ne eivät todellisuudessa alene portaittain siten
että asialla olisi visuaalista merkitystä.
Mahdollisen päiväkodin paikka ei ole ihanteellinen, sijaitsisi kauppakeskuksen vieressä eikä olisi
puita tai maastonmuotoja. Lisäksi liikenneväylät aiheuttaisivat meluhäiriöitä ja
ilmanlaatuongelmia.
Etelään johtava, alueen etelärajalle päättyvä tie osoittaa, että rakentamisajatukset eivät
päättyne tähän.
Viheralueita on liian vähän.
Kyseenalaistetaan kaavatyön jatkaminen, koska alueen rakentuminen on epävarmaa.
Jos kuitenkin kaavatyötä jatkettaisiin niin:



7 –kerroksinen asuinkerrostalo > 4 –kerroksiseksi
muut asuinkerrostalo max. 4 –kerroksisia, mieluiten 3 -kerroksísia
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lähipalvelualueelle ei tule osoittaa päiväkotia, oikea paikka olisi kaava-alueen itäreunassa
etelään johtava tie katkaistava, jottei anneta mielikuvaa lisärakentamisen leviämisestä
etelän suuntaan
puistoalueita lisättävä
huolehdittava että Meijeritien nykyisten asukkaiden rauha ja näkymät eivät heikkene

Mielipiteen vaikutus kaavaratkaisuun
Suunnittelualue sijaitsee lainvoimaisen Vistan osayleiskaavan keskustatoimintojen alueella (C),
joka mahdollistaa tehokkaankin rakentamisen. Lisäksi suunnittelualue on valtakunnallisesti
arvokkaan maisemakokonaisuuden ohjeellisen rajauksen sisällä, joka edellyttää alueen
yksityiskohtaisessa suunnittelussa tarkempaa suunnittelua ja ohjeistusta.
Asemakaavassa
tullaan
antamaan
rakentamiseen
liittyviä
määräyksiä,
kuten
julkisivumateriaalit, kattomuodot, jne. joiden tavoitteena on sopeuttaa uusia alue nykyiseen
rakennuskantaan liittyväksi. Myöhemmin laaditaan erilliset rakentamistapaohjeet, jossa
kerrotaan esim. väritykset ja materiaalit. Rakentamistapaohjeita tulee noudattaa
korttelialueiden toteuttamisessa. Suunnittelualueesta laaditaan 3D-mallinnus, josta on
paremmin havaittavissa rakennuksien korkeudet.
Kaavaluonnoksessa asuinkerrostalojen korttelialueiden kerrosluvut on suunniteltu viereisten
asuinkerrostalojen kerroskorkeuksia vastaavaksi. Esim. Meijeritien päässä olevat kerrostalot
ovat todellisuudessa 6- ja 7-kerroksisia.
Lähipalvelurakennusten korttelialueen sijoittaminen Kravinkujan ja Kauppatien kulmaan
mahdollistaa alueen rakennuksien portaittaisen nousun lännestä itään. Alustavissa
suunnitelmissa mahdollinen päiväkoti oli sijoitettu suunnittelualueen itäosaan, mutta
liikenteellisesti ja maisemakuvallisesti nykyinen sijainti on parempi. Suunnittelualueesta on
aikoinaan laadittu liikenneselvitys, jota on myös kaavaselostuksessa kohdassa 4.5.2 Kaavaaluetta koskevat selvitykset käsitelty. Mahdollisen päiväkodin rakentamisen yhteydessä
voidaan aluetta muokata niin että tontilla on maaston muotoja sekä mahdollisia meluhäiriöitä
voidaan vähentää.
Etelään johtava tie päättyy tarkoituksella kaava-alueen reunaan, koska Vistan osayleiskaavassa
suunnittelualueen eteläpuolelle on osoitettu reservialueeksi Asuinkerrostalovaltainen alue /
Palvelujen ja hallinnon alue (AK/P/res). Kyseiselle reservialueelle liikennöintivaraus on
Kauppatien kaavassa osoitettava, sillä Kravinkujalla Kauppatiestä etelään päin seuraava
mahdollinen uusi katuliittymä olisi n. 300m päässä. Kadun osoittamisella mahdollistetaan myös
tulevaisuuden suunnitelmat.
Viheralueita vähän ja ne ovat kosmeettisia. Suunnittelualueen korttelialueilla asukkaiden
viihtyvyyteen vaikuttavat korttelialueen omat piha-alueet. Jokipuiston laajaviheralue on
erittäin hyvin saavutettavissa kevyen liikenteen yhteyksiä käyttämällä. Lisäksi Kauppatie on
suunniteltu niin että sen varrelle on mahdollista istuttaa puita ja pensaita.
Meijeritien kerrostaloalue tulee edelleen säilymään tien päässä, vaikka liikennejärjestelyt
Vistantieltä tehtäisiinkin. Uudisrakentamisen sijoittumista tontilla voidaan suunnitella niin että
näkemiä vanhoista asunnoista heikennetään mahdollisimman vähän.
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4.5.2 Esitetyt muistutukset ja vastineet
As Oy Inkilänhovi, 6.8.2018
Ehdotuksen valmistelun aikana alueen tulevaa rakennusmassaa on kuvattu kaavaversiossa
sekä eri ilmansuunnista esitetyillä havainnekuvilla, joita on esitelty mm. ympäristölautakunnan
kokouksessa § 35. Havainnekuvilla on tarkoitus näyttää, miten tuleva rakennusmassa muuttaa
tämänhetkistä näkymää. Havainnekuvat ovat voimakas kannanotto muutoksen kuvaajina
nykyisen lähiasujaimiston kannalta.
Asemakaavaehdotuksen kohdassa 5.1 Kaavan rakenne käytetään monikkoilmaisua
”asuinkerrostalojen korttelialueita”. Monikkomuodon perusteella on siis mahdollista, että
kortteliin AK-2 voidaan rakentaa useampi kuin yksi kerrostalo. Korttelin suuri rakennusoikeus
saattaa mahdollistaa sen, koska rakennuspaikkaa/paikkoja ei ole kaavaehdotuksessa
tarkemmin määritelty, toisin kuin vastaavassa tilanteessa yleensä.
Kohdassa 5.2.4 Vaikutukset kaupunkikuvaa ja maisemaan mainitaan, että ”Kaava-alueelle
piirretyt rakennukset eivät mahdollisesti vastaa alueelle toteutettavaa rakennuskantaa
sijoittelun ja muotojen osalta. Rakentaja voi sananmuotoon vedoten sijoittaa kortteliin AK-2
tulevan rakennuksen/tulevat rakennukset itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla.
AS Oy Inkilänhovin hallitus, esittää että Kauppatien asemakaavassa
mahdollisimman tarkasti esitetyssä kaavaversiossa ja havainnekuvissa.

pitäydytään

Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Selostuksen kohdassa 5.1. Kaavan rakenne puhutaan monikkomuodossa, koska teksti käsittää
kahta erillistä korttelialuetta Kauppatien molemmin puolin. Suunnittelualueesta on laadittu
sitovat rakentamistapaohjeet, jolla ohjataan rakennusten mm. värityksiä, materiaaleja ja
rakennuksen muotoja.
Paimio-Seura, 31.8.2018
Paimio-Seura on antanut mielipiteen v. 2015 Meijeritien kaavaluonnokseen ja lausunnon v.
2016 kaavaehdotukseen samaiseen kaavaan sekä mielipiteen 2017 Kauppatien asemakaavaan
ja asemakaavan muutokseen Perusratkaisu kaavoituksessa ei ole vuoden 2015 jälkeen
olennaisesti muuttunut, koska rakentamista on osoitettu avoimelle peltomaisemalle, joka
peruuttamattomasti muuttaisi Paimion keskeisen näkymän maisemakuvassa.
Kaavaehdotuksessa on yhä jäänne maamerkkiajattelusta, joka nostettiin Paimiossa esille
kaavaprosessin alussa: AK-2. Selostuksen havainnekuvista kuva 25 ja erityisesti kuva 26
osoittavat, että kortteliin esitetty kerrostalorakentaminen ei ole visuaalisesti luontevaa. Tällä
hetkellä Meijeritien korkeat kerrostalot jäävät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi puuvyöhykkeen
taakse. Kortteli AK-2 ei siis toteuta sitä kaavanlaatijan jo aiemminkin esittämää ajatusta, jonka
mukaan rakentamisen pitäisi laskeutua Meijeritien suunnasta Kravinkujalle päin. Selostuksen
sivulla 30 todetaan aiempaan tapaan: ”Toteutuessaan kaava-alue pyritään liittämään
luontevasti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen rakennusmassojen portaittaisella
nostamisella (…)”. Mainittua vaikutelmaa ei käytännössä synny, siitä esimerkkinä kuva 30.
Totesimme jo mielipiteessämme 2017, että päiväkodille ideoitu alue ei ollut päiväkodille
ihanteellinen. Olemme edelleen huolissamme päiväkodin paikasta. Ehdotuksen PL-alue,
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Lähipalvelualue, on ajateltu päiväkodin paikaksi; tosin asiaa todetaan vai parissa kohdassa ja
silloinkin lyhyesti. Perusteluna paikan valinnalle näyttää olevan lähinnä visuaaliset tekijät.
Kohdassa 5.5. (Ympäristön häiriötekijät, s. 33) todetaan: ”Kravinkuja ja Paimiontie aiheuttavat
ympäristöönsä liikenteen tuottamia haittavaikutuksia.” Alue on selostuksen kuva-aineiston
mukaan liikennemelualuetta (s. 12, kuva 8), mutta rakennuksen massoittelun ilmeisesti
ajatellaan poistavan meluhaitat piha-alueelta. Päiväkodin sijoittaminen lienee kuitenkin
mietityttänyt kaavoittajaakin, koska sivulla 12 todetaan: ” Leikkialue tulee suojata
liikennemelulta tai sijoittaa siten, että se on piha-alueen hiljaisessa kohdassa.” Havainnekuvat
25-27 kertovat muutenkin, miten väkinäinen ratkaisu on, jos PL-kortteliin sijoitetaan päiväkoti.
Havainnekuvissa ei ilmene normaaleja päiväkotiin liitettäviä toivottavia piirteitä: rauhallista
sijaintia ja välitöntä yhteyttä luonto- tai puistoalueelle sekä kaikinpuolista viihtyisyyttä,
turvallisuutta ja pienimuotoisuutta, vaan kortteli on suurelta osin liikennealuetta.
Viheralueita on liian vähän ja ne ovat pieniä. Reitti Jokipuistoon on kuitenkin melko kaukana ja
sisältää vilkasliikenteisen Paimiontien ylityksen.
Materiaaleihin ja värityksiin liittyen pidetään huonona ratkaisuna pitää lähtökohtana juuri
valmistunutta Lidl:n rakennusta. Kaavaehdotuksessa esitetty Lidlin värien myötäily
lähirakennuksissa ei pidetä hyvänä. Erillisten konehuoneiden kieltäminen katoilla koetaan
kuitenkin hyväksi asiaksi.
Vaatimukset yhteenvetona:
-

AK-3 eli korkea asuinkerrostalo (7 asuinkerrosta) Paimiontien varressa on alennettava
4-kerroksiseksi, ja
loput asuintalot tulisi rakentaa korkeintaan 4-kerroksisiksi, mieluiten 3-kerroksisiksi.
- Lähipalvelualueiden korttelialuetta PL ei tule osoittaa päiväkotitoimintaan.
- Etelään johtava tie on katkaistava selkeästi, jotta ei synny mielikuvaa vähitellen koko
tasangolle
levittäytyvästä rakentamisesta.
- Puistoalueita on lisättävä, ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisemmin: lisäämään
asukkaiden
viihtyisyyttä ja virkistystä.
- Kaikessa suunnittelussa on pidettävä huolta siitä, että Meijeritien asukkaiden rauhaa
ja asunnoista
aukeavia näköaloja ei heikennetä

Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun
Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavamerkintöjä on tarkistettu ja tarkennettu muun
muassa julkisivumateriaalien, kattomuotojen ja kattomateriaalien sekä värityksien osalta.
Suunnittelualueelle on laadittu sitovat rakentamistapaohjeet, jotka ovat selostuksen liitteenä.
Kaavaselostuksessa olleita havainnekuvia on parannettu ja mietitty miltä alue voisi muutamien
vuosien päästä näyttää, kun alue on rakentunut ja alueen kasvillisuus on päässyt kasvamaan.
AK-2 –korttelin sallima kerroskorkeus on sama kuin naapurirakennus Meijeritiellä.
Kaavasuunnittelussa on ja rakennustapaohjeissa on mietitty kokonaisratkaisua, jolla VII –
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kerroksinen asuinrakennus sopeutuisi jo olemassa olevien punertavien ja valkoisten
asuinkerrostalojen sekä vaalean päivittäistavarakaupan keskelle.
PL –kortteli, joka mahdollistaa tarvittaessa myös päiväkodin rakentamisen, on
kaavamääräyksiä laadittaessa mietitty niin, että mahdollinen liikennemelu voidaan pienentää
rakennusmassojen sijoittelulla. Meijeritien asemakaavan meluselvitys on ollut konsultin laatima
asiantuntijaraportti, jossa pohjana on ollut vuoden 2015 kaavaehdotus. Mitään päätöstä
päiväkodin sijoittamisesta ei ole, joten tähän kaavaankaan ei ole korttelia sille mitenkään
”korvamerkitty” vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Kortteli on vain yksi vaihtoehto muiden
joukossa, kun uudelle päiväkodille tonttia etsitään.
Suunnittelualueelle ei ole osoitettu kuin kaksi pientä viheraluetta, tämä on myös
kaavaluonnoksen vastineessa todettu. Paimiontien ja Kravinkujan liikennealueille tehtiin
mittavat parannustyöt ja nimenomaan kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen ajatuksena
sekä nopeusrajoituksien alentamisen. Jokipuiston alueelle on erittäin hyvät ja turvalliset
kulkuyhteydet olemassa. Korttelialueen sisälle tulee kaavamääräyksien mukaan osoittaa
tarpeelliset leikki- ja oleskelutilat.
Vehnätien jatkumisen mahdollisuus on säilytettävä, vaikka tietä ei lähitulevaisuudessa
rakennettaisikaan. Seuraava mahdollinen liittymä Kravinkujalta olisi vasta n.300m päässä
Kauppatieltä. Tämä on myös kaavaluonnoksen vastineessa todettu.
4.5.3 Nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset
Kaavan lisätään määräys, jossa sallitaan puistomuuntamon rakentaminen lähivirkistysalueelle.
AK-2, AK-3 ja PL –kortteleihin tehty tarkennuksia julkisivumateriaaleihin, sallittuihin
kattomuotoihin ja materiaaleihin.
Lisäksi
korttelialueille
pysäköintitarkoituksiin.

on

lisätty

maanalaisten

tilan

(ma)

käyttö

pääsiassa

Selostuksen uutena liitteenä on sitovat rakentamistapaohjeet.
4.6

Kaavan rakenne

Kaava-alue käsittää asuinkerrostalojen korttelialueita (AK-2 ja AK-3), lähipalvelurakennusten
korttelialueen (PL), lähivirkistysalueita (VL), yleisen tien aluetta (LT) ja katualuetta.
4.6.1 Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria ja alue on suurimmaksi osaksi asuinaluetta.
Rakennusoikeudet asuinkerrostalojen korttelialueella ovat tehokkaammat kuin lähialueen
kaavoissa on osoitettu. Tällä on haluttu varmistaa kortteleiden monipuolisempi suunnittelu.
Kaavassa rakennusoikeudet on osoitettu kerrosalaneliömetreinä. Korttelialueilla on sallittu
maanalaisten tilojen rakentaminen.
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Korttelialueet
AK-2 -alue: Kaavamuutoksella muodostuu uutta korttelialuetta 0,34 ha ja rakennus-oikeutta
4 400 k-m² (tonttitehokkuusluku 1,29).
AK-3 -alue: Kaavamuutoksella muodostuu uutta korttelialuetta 1,14 ha ja rakennus-oikeutta
10 000 k-m² (tonttitehokkuusluku 0,88).
PL -alue:

Kaavamuutoksella muodostuu uutta korttelialuetta 0,54 ha ja rakennus-oikeutta
3 500 k-m² (tonttitehokkuusluku 0,65).

Muut alueet
VL -alue:

Kaavamuutoksella muodostuu uutta aluetta 0,34 ha.

LT -alue:

Kaavamuutoksella muodostuu aluetta 0,59 ha.

Katu-alue:

Kaavamuutoksella muodostuu uutta aluetta 0,13 ha, aluetta yhteensä 0,57 ha.

KLV:

Kaavamuutoksella poistuu aluetta 0,04 ha, aluetta muodostuu 0,06 ha.

4.7

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaavaratkaisussa on pyritty ottamaan huomioon kaupunkiympäristön ja maiseman
erityispiirteitä kuten kohdassa 4.5. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet on kuvattu.
Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu liikenteen aiheuttamia häiriöitä. Kaavassa on otettu kantaa
liikennemelun aiheuttamiin häiriöihin kaavamerkinnöin ja –määräyksin. Kaava-alueelle
laaditaan vielä erilliset sitovat rakentamistapaohjeet, jossa määritellään tarkemmin
rakentamiseen liittyviä asioita, kuten esim. materiaalit, kattomuodot ja väritykset.
Alueella mikään rakentamis- tai täyttämistoimenpide ei saa aiheuttaa maaperänsortumisriskiä.
Asemakaava on Vistan osayleiskaavan mukainen.
4.8

Aluevaraukset

4.8.1 Korttelialueet
AK-2

Asuinkerrostalojen korttelialue

Korttelin 3 tontti 2 on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa rakennusoikeus on
4 400 k-m² ja kerrosten enimmäismäärä on seitsemän (VII).
Päärakennuksen
julkisivumateriaaleina tulee käyttää pääasiallisesti vaaleaa rappausta ja punatiiltä. Suuria
umpinaisia seinäpintoja ei rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sallita. Päärakennuksen
kattomuodon tulee olla harjakatto, aumakatto tai murrettu harjakatto. Katto tulee olla tumma ja
sen tulee olla saumattua peltiä, huopaa tai tiiltä. Myös viherkatto sallitaan. Katolle sijoittuvat
tekniset tilat tulee integroida rakennuksen arkkitehtuuriin, erillisiä vesikaton yläpuolelle
nousevia konehuoneita ei sallita. Korttelialueelle sallitaan maanalaisten tilojen rakentaminen.
AK-3

Asuinkerrostalojen korttelialue

Kortteli 5 on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa rakennusoikeus on 10 000 k-m²
ja kerrosten enimmäismäärä on viisi (V). Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla puuta ja
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pääasiallinen julkisivuväritys tumma. Julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja.
Päärakennusten kattomuodon tulee olla harjakatto tai aumakatto. Katto tulee olla tumma ja sen
tulee olla saumattua peltiä, huopaa tai tiiltä. Myös viherkatto sallitaan. Katolle sijoittuvat
tekniset tilat tulee integroida rakennuksen arkkitehtuuriin, erillisiä vesikaton yläpuolelle
nousevia konehuoneita ei sallita. Korttelialueen kerrosalasta saa käyttää enintään 10 % liike- ja
toimistotiloja varten. Korttelialueelle sallitaan maanalaisten tilojen rakentaminen.
PL

Lähipalvelurakennusten korttelialue

Kortteli 4 on osoitettu lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, jossa rakennusoikeutta on 4 000
k-m² ja kerrosten enimmäismäärä on kaksi (II). Pääasiallinen julkisivuväritys on tumma, eikä
julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja. Päärakennusten kattomuodon tulee olla
harjakatto tai pulpettikatto. Katto tulee olla tumma ja sen tulee olla saumattua peltiä, huopaa
tai tiiltä. Myös viherkatto sallitaan. Katolle sijoittuvat tekniset tilat tulee integroida rakennuksen
arkkitehtuuriin, erillisiä vesikaton yläpuolelle nousevia konehuoneita ei sallita. Näkyvyys
rakennuksen lastaus/huoltopihalle tulee suojata aitarakenteella ja/tai kevyellä katoksella tai
pergolalla. Pysäköintialuetta ei saa sijoittaa Kauppatien tai Kravinkujan puoleiselle tontin osalle.
Korttelialueelle sallitaan maanalaisten tilojen rakentaminen.
4.8.2 Muut alueet
Virkistysalueet
Asemakaavassa on osoitettu kaksi pientä lähivirkistysaluetta Kauppatien molemmin puolin.
Liikenne- ja katualueet
Kravinkuja on kaavassa osoitettu yleisen tien alueena (LT), Kauppatie kokoojakatuna (kk) ja
tonttikatuna Vehnätie. Kauppatieltä on erikseen osoitettu ajoneuvoliittymien likimääräiset
liittymät korttelialueille. Vehnätielle on osoitettu katualueen rajan osa, josta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.
Alueen toimintojen tarvitsema pysäköinti sijoittuu korttelialueille ja autopaikkanormit on
määritelty kaavamääräyksillä.
4.9

Kaavan vaikutukset

4.9.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kauppatien asemakaava ja asemakaavan muutos jatkaa Paimion keskustarakennetta
valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen kulmassa, jonka pohjois- ja itäpuolella on jo
rakennettua ympäristöä. Toteutuessaan kaava-alue pyritään liittämään olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen rakennusmassojen portaittaisella nostamisella Kravinkujan
suunnasta, joten keskustan olemassa palvelut alueelle tulevien palveluiden lisäksi ovat hyvin
saavutettavissa. Väestömäärän kasvu alueella tukee lähialueen olemassa olevia ja tulevia
palveluja sekä niiden kehittämistä ja luo edellytykset uusien palvelujen muodostamiselle.
Alueen liikennevirrat kasvattavat liikennettä sekä Kravinkujalla että Paimiontiellä, mutta
keskustan läheisyyden vuoksi kevyen liikenteen suosiminen on mahdollista. Kaavoitustyön
yhteydessä on selvitetty kaava-alueen meluntorjuntaa, kaavassa on selvitysten pohjalta
annettu tätä koskevia määräyksiä.
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Kaavan toteutuminen lisää kaupungissa tarjolla olevia palveluja ja tarjoaa uusia työpaikkoja.
Asuinalueen mahdollistama väestömäärän kasvu tukee myös kaupunkikeskuksen olemassa
olevia palveluja sekä niiden kehittämistä ja luo edellytyksiä uusien palvelujen muodostamiselle.
Virkistysalueet on kaavassa osoitettu Kauppatien varteen ja kaava-alueen kaakkoisreunaan.
Alueen suunnittelussa on painotettu asuinkerrostalojen sijoitteluun ja pysäköinnin
vähentämiseen tonteilla sekä tonttien viihtyisyyteen.
4.9.2 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan
Kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden
ohjeelliselle rajaukselle. Asemakaavan toteuttaminen vaikuttaa merkittävästi Kravinkujan ja
Paimiontien risteysalueella. Nykyinen näkymä Turun suunnasta on V- ja VI-kerroksiset
kerrostalot sekä niiden edustalle rakennettu päivittäistavarakauppa. Etelän suunnasta
katsottuna rakennuksien porrastus tulee näkymään myös länsi-itäsuuntaisena, mutta muuttaa
kaupunkikuvaa enemmän nykyisestään. Paimiontien pohjoispuolella rakentaminen ei ole
toteutunut vielä kaavassa osoitetulla tavalla ja Jokipuiston alueella on vielä matalaa
rakentamista. Alueen on tarkoitus muodostaa olemassa olevan lähiympäristön kanssa
mahdollisimman eheän kokonaisuuden ja samalla myös kehittää keskusta-alueen ilmettä.
Kaava-alueen ulkopuolella olevan kauppapaikan rakennusmassa on yhtenäinen, sijoittuen
tontille pohjois-eteläsuuntaisena. Kauppapaikan vaatima runsas paikoitustila näkyy
kaupunkikuvassa, sillä paikoitusalue on sijoitettu rakennuksen länsipuolelle. Pysäköintipaikan
ympärille on istutettu puita ja pensaita pehmentämään maisemanmuutoksia.
Korttelialueille on annettu määräyksiä julkisivumateriaaleista ja -väreistä, seinäpintojen
aukotuksista,
kattomuodoista,
jne.
Suunnittelualueelle
on
laadittu
sitovat
rakentamistapaohjeet. Kaava-alueen eteläreunassa, uuden korttelirakenteen ja avoimen
peltoaukean välissä, on tarkoitus vuorotella peittävät puustoiset kasvillisuussaarekkeet ja pitkiä
näkymiä avaavat aidatut jaksot. Etelän suunnasta katsottuna rakennuksien seinät tulevat
olemaan tummia hillittyjä sävyjä tai punatiiltä.
Alla olevissa havainnekuvissa on esitetty kaava-alueen mahdollistava rakennusmassa.
Havainnekuvilla on haluttu esittää kaavamääräyksissä olevat tavoitteelliset julkisivujen värit,
lasipinnat, aukotukset, istutukset, aidatut osat, jne. Kaava-alueelle piirretyt rakennukset eivät
mahdollisesti vastaa alueelle toteutettavaa rakennuskantaa sijoittelun ja muotojen osalta.
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Kuva 26. Havainnekuva Paimiontieltä idän suuntaan.

Kuva 27. Havainnekuva Kravinkujalta pohjoisen suuntaan.
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Kuva 28. Havainnekuva Kravinkujan ja Kauppatien risteyksestä.

Kuva 29. Havainnekuva Vistantieltä lännen suuntaan.
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4.9.3 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Luvussa 4.3 Asemakaavan tavoitteet on esitetty valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja
niiden alakohdat, jotka erityisesti ovat keskeisiä Kauppatien asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen kannalta. Kaavaratkaisussa tavoitteiden mukaisesti edistetään elinympäristön
laadun parantamista.
Asemakaavamuutoksella luonnonympäristö rakentuessaan muuttuu peltomaisemasta
rakennetuksi asuin- ja liikealueeksi. Rakentamiseen osoitetuilla alueilla piha-alueiden
luonnonympäristöön vaikuttavat oleellisesti ihmisen toimet.
Kaava-alue on kaupunkikeskustaa, jolloin keskustan palvelut ovat helposti saavutettavissa.
Sijainti keskustassa myös vähentää liikkumisen tarvetta ja mahdollistaa kevytliikenteen
suosimisen.
Meijeritien katusuunnitelman muutoksessa Paimiontien varteen on osoitettu uusi linjaautopysäkki. Naapurissa olevaan KM –kortteliin on osoitettu liityntäpysäköintipaikkoja, joten
julkisen liikenteen käyttö helpottuu.
Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon, joka edistää uusiutuvien energialähteiden
suosimista.

Kuva 30. Havainnekuva AK-2 -korttelista.
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4.9.4 Vaikutukset liikenteeseen
Alueen liikennevirrat kasvattavat liikennettä sekä Kravinkujalla että Paimiontiellä, mutta
keskustan läheisyyden vuoksi kevyen liikenteen suosiminen on mahdollista. Kaavoitustyön
yhteydessä on selvitetty kaava-alueen meluntorjuntaa, kaavassa on selvitysten pohjalta
annettu tätä koskevia määräyksiä.
Alueelta on laadittu liikenneselvitys ja toimivuustarkastelu, jonka pohjalta laadittiin Kauppatien
katusuunnitelma. Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
kanssa, tavoitteena oli parantaa Kravinkujan ja Paimiontien liikenneturvallisuutta sekä lisätä
kevyen liikenteen väyliä. Katualueet on jo rakennettu ja otettu käyttöön.
4.10

Ympäristön häiriötekijät

Kravinkuja ja Paimiontie aiheuttavat ympäristöönsä liikenteen tuottamia haittavaikutuksia.
Kaavoitusprosessin aikana on arvioitu tulevan liikenteen aiheuttamia meluhaittoja alueelle ja
annettu määräys meluhaittojen torjumiseksi.
Asemakaavassa on annettu kaavamääräyksiä, jotka edellyttävät yksityiskohtaisempia
tutkimuksia koskien maaperän laatua ja kantavuutta sekä niiden pohjalta tehtäviä
asianmukaisia toimenpiteitä ennen rakennustoimenpiteitä tai maanrakennustöitä.
4.11

Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavamerkinnät ja –määräykset ilmenevät kaavamuutoksesta ja ne noudattavat
ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita. Turun hallinto-oikeuden päätöksessä Vistan
osayleiskaavassa suunnittelualueelle osoitettu C –alue (Keskustatoimintojen alue) on saanut
lainvoiman.
4.12

Nimistö

Kravinkuja on osoitettu yleisen tien alueena (LT). Kravinkujalta lähtevä Kauppatie on osoitettu
kokoojakatuna (kk), josta lähtee yksi tonttikatu Vehnätie.
5

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

5.1

Toteuttamisen ajoitus ja seuranta

Asemakaava valmistuu hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2018. Alueen jatkotoimenpiteet
voidaan toteuttaa heti kaavan hyväksymispäätöksen ja lainvoimaistumisen jälkeen
mahdollisesti keväällä 2019.
Rakennusluvat myöntää rakennusvalvonta, joka valvoo myös lupaehtojen noudattamisesta.
Paimiossa __.__.20__
______________________

______________________

Markku Kylén
Tekninen johtaja

Juha Suominen
Kaavoituspäällikkö
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