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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee kaavan laadinnan 

lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita sekä sisältää suunnitelman siitä, 

miten kaavan laadinnan aikana kuullaan osallisia sekä suunnitel-

man siitä, mitä kaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan.  

  

Suunnittelualue  

Suunnittelualue sijaitsee entisen Paimion motellin (Hotelli Valtatie 

1) alueella. Motellin päärakennus on purettu. Suunnittelualueella 

on voimassa rakennuslupa logistiikkakeskukselle. Alueen pohjois-

osa on rakentumaton.  

Suunnittelualuetta rajaavat Ajurintie pohjoisessa, Iso-Iivarintie 

idässä, Valtatie 110 etelässä ja kartingrata-alue lännessä.   

Alueen pinta-ala on noin 10 ha.  

 

Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus, ei mittakaavassa  

  

Tavoitteet ja tehtävä  

Tavoitteena on osoittaa ohjeellisesti rajattu suunnittelualue oikeus-

vaikutteisen Vistan osayleiskaavan mukaiseen käyttöön. Osayleis-

kaavassa alue on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi (P-3), 

  



  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  2 (7)  

  Paimion kaupunki, Valtatie 1:n asemakaavan muutos  

  

joka on ensisijaisesti tarkoitettu paljon tilaa vaativan erikoiskaupan 

tarpeisiin.  

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat  

Yleiskaava  

Suunnittelualueelle on hyväksytty oikeusvaikutteinen Vistan 

osayleiskaava (kaupunginvaltuusto 13.12.2012 § 90). Kaava on 

tullut voimaan Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 2.4.2014.  

 

Ote Vistan osayleiskaavasta, ei mittakaavassa  

Yleiskaavassa suunnittelualueelle kohdistuvat seuraavat merkin-

nät:  

  

  
Asemakaava  

Suunnittelualueella on voimassa 30.6.1995 vahvistunut Valtatie 

1:n asemakaava (laadittu kumotun rakennuslain mukaisena raken-

nuskaavana).  
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Ote muutettavasta asemakaavasta, ei mittakaavassa (suunnittelu-

alueen ohjeellinen rajaus)  

Muutettavassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu liike- 

ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Asemakaavan mukai-

nen rakennusoikeus alueella on yhteensä 11 070 kerrosneliömet-

riä.  

Tehtävät selvitykset  

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset.  

- Nykytilanne  

- Luontoselvitys (laadittu kesällä 2015) 

- Pilaantunut maa-alue (tarvittaessa)  
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Maankäyttösopimus  

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Asemakaa-

van muutoshanke on saanut alkunsa maanomistajan (Pertti 

Huuhka) kaavoitushakemuksesta.  

Kaava-alueen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista on tar-

koitus sopia maankäyttösopimuksella maanomistajan ja Paimion 

kaupungin kesken sen jälkeen, kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut 

julkisesti nähtävillä.  

Osalliset  

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset 

ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.  

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin:  

- suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maan-

omistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat  

- viranomaiset: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-

keskus, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Varsinais-Suomen 

pelastuslaitos/palotarkastaja  

Muut yhteisö- ja asiantuntijatahot:  

- Caruna Oy  

Vaikutusalue  

Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välit-

tömässä läheisyydessä olevat muut kiinteistöt.  

Osallistuminen  

Kaavaprosessin aikana osalliset voivat esittää mielipiteitä kaavan 

sisältöön.  

Suunnittelutyön kulku  

Vaihe   Tiedottaminen  Osallistuminen  

Vireille tulo   Kirje osallisille, ilmoitus 
virallisessa ilmoitusleh-
dessä, kunnan ilmoitus-
taululla ja internetissä   

  

Huomautukset kau-

punkiin.  
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Osallistumis- arvi-

ointisuunnitelma 

(OAS)  

Kirje osallisille, ilmoitus 

virallisessa ilmoitusleh-

dessä, kaupungin ilmoi-

tustaululla ja interne-

tissä. 

 

Nähtävillä kaavaehdo-

tuksen asettamiseen asti  

 

Esitys viranomais-
neuvottelun järjes-

tämisestä 
 
 

 
Huomautukset kau-
punkiin tai kaavan 

laatijalle  

Valmistelumateri-

aali (kaavaluon-

nos)  

Kirje maanomistajille, il-
moitus virallisessa il-
moituslehdessä, nähtä-
villä 14 vrk kaupungin il-
moitustaululla ja inter-
netissä.  

  

Mielipiteet kaupun-
kiin tai kaavan laati-
jalle  

Kaavaehdotus  Kirje muussa kunnassa 

asuville maanomista- 
jille, ilmoitus virallisessa 
ilmoituslehdessä, näh-
tävillä 30 vrk ilmoitus-
taululla ja internetissä  

  

Lausuntopyyntö viran-
omaisille ja muille yh-
teistyötahoille  

  

Muistutukset ja lau-

sunnot kaupunkiin  

Hyväksyminen  Ilmoitus kaupunginval-
tuuston kokouksesta il-
moitustaululla ja inter-
netissä  

  

Valtuuston hyväksymis-
päätös lähetetään tie-
doksi muistutuksen teh-
neille, Varsinais-Suo-
men ELY-keskukseen 
sekä sitä pyytäneille. Li- 
säksi ELY-keskukseen 
lähetetään kaavakartta 

ja -selostus.  
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Valitusaika    Valitus Turun hal-
linto-oikeuteen vali-
tusosoituksen mu-
kaan  

  

ELY-keskuksen oi-
kaisukehotus  
  

Lainvoimainen 

kaava  

Ilmoitus ilmoitustau-
lulla, lehdessä ja inter-
netissä  

  

Ilmoitus ELY-keskukseen 
kaavan voimaan  

tulosta  

  

Voimaan tullut kaava lä-
hetetään Varsinais-Suo-
men maanmittaustoi-
mistolle, Varsinais-Suo-
men liitolle ja kunnan 
rakennusvalvontaviran-
omaiselle  

  

  

  

Viranomaisyhteistyö  

Aloitusvaiheessa (pidetty 6.5.2015) ja kaavaehdotuksen nähtävillä 

olon jälkeen järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelut. 

Muusta viranomaisyhteistyöstä sovitaan aloitusvaiheen viran-

omaisneuvottelussa.  

Arvioitavat vaikutukset  

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta:  

- Ympäristölliset vaikutukset  

- Maisemavaikutukset  

- Taloudelliset vaikutukset  

- Kaupalliset vaikutukset 

- Liikenteelliset vaikutukset  

- Sosiaaliset vaikutukset  

- Kulttuurivaikutukset  

- Mahdolliset muut vaikutukset  

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen 

yhteydessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selos-

tusosassa.  



  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  7 (7)  

  Paimion kaupunki, Valtatie 1:n asemakaavan muutos  

  

Tavoiteaikataulu  

1) Kaavatyön käynnistämispäätös sekä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma nähtävillä: huhtikuu 2015 (toteutunut 1.4.2015) 

2) Käynnistämisvaiheen viranomaisneuvottelu: toukokuu 2015 

(toteutunut 6.5.2015) 

3) Kaavan valmistelumateriaali nähtävillä: kesäkuu 2016  

4) Kaavaehdotus nähtävillä: lokakuu 2016  

5) Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa): joulukuu 2016  

6) Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös: helmikuu 2017 

Yhteystiedot  

Kaavan laatimisesta kaavan hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti 

vastaa Nosto Consulting Oy (y-tunnus 2343223-6).  

Kaavan laatija:  

Nosto Consulting Oy  

DI Pasi Lappalainen  

Purokatu 2 / 12, 21200 RAISIO 

puh. 0400 858 101  

pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi  

Kaupunki:  

Paimion kaupunki  

Kaavoitus  

PL 50, 21531 PAIMIO  

  

Juha Suominen kaavoitusinsinööri  

puh. (02) 474 5281 

juha.suominen@paimio.fi  

 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotuk-

set voi osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana.  

  

Nosto Consulting Oy  


