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OS
SALLIST
TUMIS-- JA ARV
VIOINT
TISUUN
NNITELM
MA
Osallistumis- ja arviointisuu
unnitelma on
n lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan la
aatimiseen liittyvä
asia
akirja, jossa esitetään su
uunnitelma k
kaavan laatim
misessa noudatettavista osallistumis
s- ja vuorova
aikutusmene
ettelyistä sek
kä kaavan va
aikutusten arvioinnista.
a

2.

YL
LEISKAA
AVAN TARKOI
T
ITUS
Yleis
skaavan tark
koituksena on
o kunnan ta
ai sen osan yhdyskuntar
y
rakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaamin
nen ja eri toiimintojen (e sim. asumin
nen, virkistys
s, palvelut, ttyöpaikat, liikenne) yhteen
n sovittaminen. Yleiskaavassa esitettään tavoitellun kehityksen periaatte
eet ja osoitettaan tarpeelliset alueet yksityiskohttaisemman k
kaavoituksen
n perustaksi.
Yleis
skaava voida
aan laatia se
en tarkoitukssesta ja tavo
oitellusta ohjjausvaikutuk
ksesta riippu
uen joko oikeusvaikutuksetttomana tai oikeusvaiku
utteisena. Ku
unnan osalle laadittua yle
eiskaavaa ku
utsutaan
osay
yleiskaavaks
si.

3.

SU
UUNNIT
TTELUN TAVOI
ITTEET
Tavo
oitteena on laatia Kaasm
markun oikeu
usvaikutteinen osayleisk
kaava, joka o
ohjaa alueen
n tulevaa
maa
ankäyttöä ja rakentamista sekä näid
den edellyttä
ämien asema
akaavojen ja
a asemakaav
van muutostten sisältöä. Suunnittelun pääpaino o
on olemassa
a olevan tilan
nteen toteam
misessa sekä
ä arvokkaan kulttuuri- ja
j luonnonympäristön a rvojen säilym
misen turvaa
amisessa. Li säksi Kaasm
markun
kesk
kustassa tuttkitaan täyde
ennysrakenta
amiseen sov
veltuvia alueita ja kohteiita. Suunnitttelun yhteyd
dessä määrittellään myös
s kyläkeskuk
ksen ulkopuo
olelle sijoittu
uvalle uudisrrakentamiselle asetettavia ympäristökuvaan ja ra
akentamista paan liittyviä
ä yleisiä ede
ellytyksiä.
Osayleiskaavass
sa osoitetaan erikseen ssellaiset alue
eet, joilla rak
kennuslupia v
voidaan myö
öntää suoraan
n osayleiskaavan perusteella ja/tai j oilla rakennusluvan myö
öntäminen e
edellyttää ase
emakaavan
laatimista.
Suu
unnittelualueen rajausta voidaan työ n kuluessa tarkentaa
t
tai muuttaa.

Suun
nnittelualuee
en alustava ra
ajaus osoiteka
kartalla
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4.

LÄ
ÄHTÖKO
OHDAT

4.1

Suu
unnittelualu
ueen kuvau
us
Kaasmarkku on asukasluvultaan Ulvilan
n kolmannek
ksi suurin ma
aaseutukylä,, joka sijaitsee PoriTam
mpere –valtatien (VT 11, Tampereen
ntie) varrella noin 8 km Ulvilan
U
ja no
oin 15 km Po
orin keskustastta itään.
Suu
unnittelualueen muodostavat Kaasma
arkun kylän keskusta se
ekä sitä ymp
päröivät maa
a- ja metsäta
alousalueet, joiden yhtee
enlaskettu p inta-ala on noin
n
630 ha.. Idässä suu nnittelualue rajautuu
Sola
an ja Ojalan tiloihin, etellässä Latomä
äkeen ja län
nnessä Kivim
mäkeen, Suollistontiehen ja valtatiehen 11. Pohjo
oisessa ja ettelässä suun nittelualue ulottuu
u
noin 0,5…1,5 km
m:n etäisyyde
elle valtatiesttä.

Suun
nnittelualuee
en alustava ra
ajaus ortokuv
vassa

Suu
unnittelualuetta jonkin ve
erran laajem
mmalla Kaasm
markun tilas
stoalueella on
n hieman alle 600 asukastta. Yrityksiä//yrittäjiä alu
enkunta. Ky
ueella toimii noin 30 ja erilaisia järjestöjä kymme
ylän julkisia
palv
veluita ovat mm. noin 70
0 oppilaan ky
yläkoulu (es
sikoulu ja ala
a-aste), terv
veydenhuollo
on toimipiste ja
a vanhustentalo. Kyläyhdistyksen to
oiminta on viireää ja sen tuloksena ky
kylään on rak
kennettu
mm. vanhan kiv
visillan kupeeseen sijoitttuva uimaran
nta ja jokiva
artta myötäillevä luontopolku.
Mais
semallisesti Kaasmarkun
n asutus on jjakautunut kolmeen
k
paikkaan: Leine
eperintien ja
a Tampereen
ntien väliselle alueelle sijoittuville Ru
ukoushuonee
enmäelle ja Fatiporiin, ssekä Tehtaan
nmäelle
Nak
kkila Anolaan
n johtavan Kivialhontien
K
varteen. Alu
ueita yhdistä
ävä jokivarre
en viljelysma
aisema ja
laaja kyläympärristö muodos
stavat osan laajemman alueen käsitttävästä valttakunnallises
sti ja maakunnallisesti arv
vokkaiden ku
ulttuuriympä
äristöjen ja maisema-alu
m
ueiden sarjassta. Lehtomainen
Kaasmarkunjoen varsi on lu
uonnonsuoje
elualuetta vanhan kivisillan ja Tehtaa
ansillan välis
sellä alueella.
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Alue
een sisäisen tieverkon ru
ungon muod
dostavat valttatien 11 ja kyläkeskusta
k
an välinen Kylänraitti,
K
läntteen Vanha-U
Ulvilaan johttava Kaasma
arkuntie, Leineperin ruukin kautta K
Kullaan kesku
ustaan kulkeva
a Leineperin
ntie sekä poh
hjoiseen Harj
rjunpään suu
untaan jatkuva Alamäenttie (yt 2554). Valtatien
11 liikennemäärrä oli Kaasm
markun kohda
alla vuonna 2010 noin 4500 ajon/vrrk, Kaasmark
kuntiellä ja
Lein
neperintiellä noin 500 ajo
on/vrk ja Ala
amäentiellä noin 130 ajo
on/vrk. Leine
eperintien liiikennemäärä k
kasvaa ruukissa järjestetttävien tapah
htumien aika
ana moninke
ertaiseksi ja kelirikon aik
kaan myös
osa pysäköinnis
stä ohjataan Kaasmarkku
uun.
4.2
4.2.1

Suu
unnittelutila
anne
Maakuntakaava

Sata
akunnan 1. maakuntaka
m
aava on hyvä
äksytty maakuntavaltuustossa 17.12
2.2009 ja va
ahvistettu
ymp
päristöministteriön päätöksellä 30.11
1.2011. Maa
akuntakaavassa suunnitttelualueelle on
o osoitettu lu
uonnonsuoje
elualue kohdemerkinnäll ä sl (SL-357
7, Kaasmarkun jokivarsi)), yhdysvesijjohto (V),
voim
malinja (Z) sekä
s
Kaasma
arkunjokea p
pitkin kulkev
va ohjeellinen melontare
eitti. Kohdem
merkinnällä
sm on osoitettu valtatien 11
1 eteläpuole lle ja Kivialh
hontien varte
een sijoittuva
at kiinteät muinaism
jään
nnökset (pro
onssikautisett hautapaika t 990 Pikatie
envarsi ja 95
58 Honkala) . Vanha-Ulvilan ja Leineperin kulttuurriympäristö- ja maisema
amatkailun kehittämisvy
k
yöhykkeen (m
mv-2) väliin on osoitettu suunnittelualueen kautta kulkeva ma
atkailun ja virkistyksen kehittämisen
k
n yhteystarve.
Suu
unnittelualueen länsiosa on osoitettu
u valtakunnallisesti merk
kittäväksi rak
kennetuksi kulttuuk
riym
mpäristöksi (kh-1,
(
Harjun
npäänjoen k
kulttuurimais
sema) ja kaa
akkoisosa ma
aakunnallise
esti merkittävä
äksi kulttuurriympäristöksi (kh-2, Lei neperin ruukinalue). Harjunpäänjoe
en kulttuurim
maisema sisältä
ää mm. maa
akunnallisestti arvokkaat Kaasmarkun kylä- ja ku
ulttuurimaise
ema-alueen sekä Suolisto
on kartanon. Kulttuurima
aisemien sarrja päättyy noin
n
kolmen kilometrin p
päässä Kaasm
markun
kesk
kustasta sija
aitsevaan, va
altakunnallissesti arvokka
aan rakennettun ympäristtön ja kulttu
uurimaiseman
n muodostav
vaan Leinepe
erin ruukinallueeseen ja kulttuurimaisemaan (kh
h-1).
Noin
n 400 metrin
n etäisyydellä suunnittel ualueesta po
ohjoiseen sijjaitsee Naturra2000-verk
kostoon
kuuluva luonnon
nsuojelualue
e Kaasmarku
unmäki (SL-2
2003, FI0200147, SCI = luontodirek
ktiivin mukais
set luontotyy
yppien ja lajiien elinympä
äristöjen suo
ojelualueet). Toinen maa
akuntakaava
aan merkitty lu
uonnonsuoje
elualue Töyrä
äänkallio (SL
L-359) sijaitsee noin 350
0 metrin pää
ässä suunnitttelualueesta lä
änteen.

Ote Satakunnan 1. maakuntak
kaavasta
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Valm
misteilla olev
va Satakunnan vaihemaa
akuntakaava
a 1 oli ehdottuksena nähttävillä syksy
yllä 2012.
Tuulivoiman tuo
otantoa käsitttelevässä va
aihemaakuntakaavassa ei ole osoite
ettu suunnitttelualuetta
kosk
kevia alueva
arauksia tai toimintoja.
t
4.2.2

Yleis
skaava

Suu
unnittelualueella on voim
massa vuonna
a 1975 hyvä
äksytty Ulvila
an yleiskaav
va. Yleiskaav
va on oikeusva
aikutukseton
n ja sisällöltä
ään vanhenttunut.
4.2.3

Asem
makaava

Suu
unnittelualueella on voim
massa kolme vuosina 198
88, 1989 ja 1994 hyväkssyttyä asemakaavaa.
Asemakaavoissa
a pääosa suu
unnittelualue
eesta on oso
oitettu maa- ja metsätal ousalueeksi (M), maatalousalueeksi (MT),
(
erillispientalojen ko
orttelialueek
ksi (AO) sekä
ä maatilojen
n talouskesku
usten korttelia
alueeksi, jolla ympäristö ja puusto tu
ulee säilyttää (AM/s). Ka
aasmarkunti en ja vt 11:n sekä Leineperintien ja Fatiporintien
F
risteyksissä on ympäristöhäiriötä aiheuttamatto
omien teollis
suusrakennustten korttelia
alueet (TY).
Asemakaavoitetttu osa Kaas
smarkunjoen
n varresta on
n osoitettu lu
uonnonsuoje
elualueeksi (SL-1).
VPK
K:n talo kortttelin 3 tontilla 1 sekä yk
ksi TY-alueellla korttelissa
a 5 sijaitseva
a rakennus on
o osoitettu
suojjeltaviksi rak
kennuksiksi, joiden säily
yminen on su
uotavaa (sr).

Ote asemakaavay
yhdistelmästä
ä

4.2.4

Valtakunnalliset alueidenkäytttötavoitteet

Valttakunnallisett alueidenkäy
yttötavoittee
et (Valtioneu
uvoston päättös 30.11.20
000) ovat sa
aaneet lainvoim
man 26.11.2
2001 ja niitä koskevat ta
arkistukset astuivat voim
maan 1.3.200
09.
Tavo
oitteet on ry
yhmitelty sisällön peruste
eella seuraaviin kokonaisuuksiin:
1. T
Toimiva aluerrakenne
2. E
Eheytyvä yhd
dyskuntarakenne ja eliny
ympäristön laatu
l
3. K
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkisty skäyttö ja lu
uonnonvarat
4. T
Toimivat yhte
eysverkostott ja energiah
huolto
5. H
Helsingin seu
udun erityisk
kysymykset
6. L
Luonto- ja ku
ulttuuriympä
äristöinä erity
yiset aluekokonaisuudett
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Alkuperäisiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tehdyt tarkistukset koskivat mm. yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden
edistämistä sekä ilmastonmuutokseen liittyvien tekijöiden huomioimista maankäytön suunnittelussa.
4.2.5

Muut selvitykset ja suunnitelmat

Osayleiskaavan suunnittelun yhteydessä kootaan olemassa oleva yhdyskuntarakennetta ja väestöä, luonnonympäristöä, maisemaa ja kulttuuriperintöä, liikenneverkkoa, vesi- ja energiahuoltoa,
maaperä- ja pintavesiolosuhteita sekä mahdollisia ympäristöhäiriöitä koskeva tieto, jonka pohjalta laaditaan niitä koskevat yleispiirteiset selvitykset. Lisäksi tutkitaan aiemmin laadittujen selvitysten riittävyys sekä mahdollisten lisäselvitysten tarve.
Osayleiskaavan valmistelun aikana on laadittu seuraavat erillisselvitykset:
• Kaasmarkun osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitys, Suomen Luontotieto Oy
(2007)
• Kaasmarkun rakennusinventointi, Kirsi Niukko ja Eija Hesso (2009)
• Kaasmarkun osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi, Satakunnan Museo/Jouko Pukkila
(2010)
• Kaasmarkun osayleiskaava-alueen rakennusoikeuslaskelma, Ramboll Finland Oy (2011)
• Kaasmarkun osayleiskaavan maisemaselvitys, WSP Finland Oy (2012)
Muita kaavan suunnitteluun liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia ovat mm. Satakunnan 1. maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavojen taustaselvitykset, Kaasmarkun kyläsuunnitelma (20052010), Ulvilan muinaisjäännösinventointi (Titta Heikkinen 1996), Kaasmarkunjoen luontoselvitys
Kirkkosillan ja Tehtaansillan väliltä (Terhi Rajala 1998), Satakunnan perinnemaisemat (Suomen
ympäristökeskus 1996) ja Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995-1998 (Satakuntaliiton julkaisu A:249).

5.

PÄÄTÖKSET
Ulvilan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.5.2000 (Khall 214 §) hyväksynyt kaupungin
yleiskaavoituksen alustavan aikataulun ja työjärjestyksen.
Kaasmarkun osayleiskaavan vireilletulosta on kuulutettu 16.10.2008 ja Ulvilan valtuusto on päättänyt alueelle asetettavasta rakennus- ja toimenpidekiellosta 27.10.2008 (Kvalt 73 §).
Vireilletulon jälkeen osayleiskaavaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksissa 20.6.2011,
22.8.2011, 6.2.2012 ja 5.3.2012.

6.

KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Osayleiskaavaa valmisteltaessa arvioidaan siinä osoitettavien aluevarausten ja muiden toimintojen merkittävät välilliset ja välittömät vaikutukset mm.
• rakennettuun ympäristöön (yhdyskuntarakenne, taajamakuva, palvelut, liikenteen järjestäminen, tekninen huolto, kulttuuriperintö),
• luontoon ja luonnonympäristöön (maisema, luonnon monimuotoisuus, maaperä, vesistöt, ilma ja ilmasto),
• talouteen (työpaikat ja elinkeinotoiminta, kunnallistalous, energiatalous),
• terveellisyyteen ja turvallisuuteen (liikenneturvallisuus, ihmisten elinolot ja terveys, ympäristönsuojelu, ympäristöhäiriöt), sekä
• väestöön ja sosiaalisiin oloihin (sosiaalinen ympäristö, väestön määrä, eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet).
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7.

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

7.1

Osalliset
Osallisia ovat mm.
• suunnittelualueella sijaitsevien ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja työntekijät,
• alueella toimivat yritykset ja yhdistykset,
• Ulvilan kaupungin ao. hallintokunnat,
• viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (mm. Varsinais-Suomen
ELY-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan museo), sekä
• muut henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa.

7.2

Kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen ja
kaavaehdotuksen julkisesta nähtäville asettamisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä virallisissa tiedotuslehdissä (Ulvilan Seutu). Lisäksi kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa järjestetään avoimet yleisötilaisuudet.

LIITE 2

Asiakirjojen nähtävilläoloaikoina osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä (aloitus- ja luonnosvaiheet) ja muistutuksia (ehdotusvaihe) yhteystiedoissa mainituille henkilöille, jotka myös antavat asian käsittelyyn liittyviä lisätietoja.

8.

KAAVAN LAATIMISEN VAIHEET

8.1

Aloitusvaihe
Aloitusvaiheessa koottiin kaavaprosessin käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 2.12.2008.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan ja sen sisältöä päivitetään tarpeen mukaan kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa.

8.2

Valmisteluvaihe
Valmisteluvaiheessa analysoitiin olemassa olevat lähtötiedot ja laadittiin tarvittavat lisäselvitykset, sekä käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute. Näiden pohjalta laadittujen alustavien vaihtoehtotarkasteluiden myötä muodostettiin jatkotyöskentelyssä käytettävät
suunnittelun periaatteet ja kaavan tavoitteet.

8.3

Luonnosvaihe
Aloitus- ja valmisteluvaiheissa kootun lähtötietoaineiston, viranomaiskommenttien ja osallisilta
saadun palautteen pohjalta laadittiin osayleiskaavaluonnos, joka asetettiin julkisesti nähtäville
23.4.–18.5.2010 väliseksi ajaksi.
Nähtävilläoloaikana osallisille varattiin mahdollisuus jättää suunnitelmasta kirjallisia tai suullisia
mielipiteitä, ja viranomaisilta pyydettiin tarvittavat lausunnot. Luonnos esiteltiin myös avoimessa
yleisötilaisuudessa (5.5.2010). Lisäksi osallisille, kunnan luottamushenkilöille ja keskeisille viranomaisille järjestettiin myös muita tiedotus- ja esittely tilaisuuksia ja neuvotteluita. Nähtävilläoloaikana saatu palaute on käsitelty kunnassa ja siihen on laadittu tarvittavat vastineet.
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadun palautteen sekä kaavan laatimisen aikana valmistuneiden lisäselvitysten perusteella laaditaan 2. kaavaluonnos, joka asetetaan julkisesti nähtäville
palautteen saamista varten. Nähtävilläoloaikana osallisille varataan mahdollisuus jättää suunni-
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telmasta mielipiteitä yhteystiedoissa mainituille henkilöille, ja viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet.
8.4

Ehdotusvaihe
Luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta suunnitelma tarkistetaan
osayleiskaavaehdotukseksi, jonka Ulvilan kaupunginhallitus hyväksyy julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 päivän ajaksi.
Nähtävilläoloaikana ehdotus esitellään yleisötilaisuudessa ja osallisilla on mahdollisuus jättää
suunnitelmasta kirjallisia muistutuksia yhteystiedoissa mainituille henkilöille, ja viranomaisilta
pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Ehdotusvaiheessa voidaan tarvittaessa järjestää myös muita osallisille tarkoitettuja
tilaisuuksia ja viranomaisneuvottelu.
Ehdotusvaiheessa saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella suunnitelmaan voidaan tarvittaessa tehdä vähäisiä tarkastuksia ja muutoksia, jonka jälkeen se asetetaan Ulvilan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

8.5

Kaavan hyväksyminen
Osayleiskaavan hyväksyy Ulvilan valtuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Turun
hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

8.6

Alustava aikataulu
Ajankohta

Tapahtuma

loka-joulukuu 2008

Aloitusvaihe, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville
Valmistelu- ja luonnosvaiheet
Ehdotusvaihe
Kaavan hyväksyminen

joulukuu 2008 – kesäkuu 2013
heinä-lokakuu 2013
marras-joulukuu 2013

9.

YHTEYSTIEDOT
Asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä Ulvilan kaupungin internet-sivuilla (www.ulvila.fi > Palvelut >
Maankäyttöpalvelut > Kaavoitus) sekä kaupungintalon maankäyttöosastolla os. Loukkurantie 2,
Vanha-Ulvila.
Kirjallinen palaute toimitetaan osoitteeseen:
Ulvilan kaupunki, Maankäyttöosasto, PL 77, 28401 Ulvila
Palautetta voi toimittaa puhelimitse tai sähköpostitse seuraaville henkilöille, jotka
myös antavat asian käsittelyyn liittyviä lisätietoja:
Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, puh. 02 677 4622, sähköposti pauli.kekki@ulvila.fi
Maanmittausteknikko Arto Ahokas, puh. 02 677 4624, sähköposti arto.ahokas@ulvila.fi

Kaavan laatija:

Ramboll Finland Oy / Maankäyttöyksikkö
Projektipäällikkö Marjut Ahponen (YKS 414)
Työ nro 1510004096 (82122778)
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