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Viite: Paimion kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 5.7.2017

Lausunto ehdotukseen asemakaavan muutokseksi "Valtatie 1", Paimio

Lausuntopyyntö koskee 8.6.2017 päivättyä ehdotusta. Suunnittelualue 
sijaitsee Ajurintien, Iso-Iivarintien ja maantien 110 rajaamalla alueella. 

Tavoitteena on suunnitella alue yleiskaavan mukaiseen käyttöön. Alueella 
sijainnut entinen Paimion motelli on purettu ja jäljelle jäänyt muu 
rakennuskanta on myös tarkoitus purkaa.

Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa palvelujen ja hallinnon aluetta 
P3. Alue on tarkoitettu paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 
tarpeisiin. Määräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti 
merkittävää vähittäiskaupan keskittymää. Alueiden yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa tulee rakentamistapaa ohjata yhtenäisen väylämaiseman 
muodostamiseksi pääliikenneväylien suuntiin. 

ELY-keskus on 23.6.2016 kommentoinut kaavan luonnosta. Kaavaa on 
tämän jälkeen tarkistettu ja täydennetty mm. melu- ja liikenneselvityksellä.

Maankäyttö- ja rakennuslakia on 21.4.2017 muutettu mm. vähittäiskaupan 
ohjauksen osalta. Muutoksen jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköiksi 
katsotaan yli 4000 k-m2 suuruiset myymälät. Lausunnolla oleva 
kaavaehdotus ei mahdollista vähittäiskaupan suuryksikön rakentamista. 
Kaavassa on rajattu rakentamista ja kaupan määrää muutoinkin siten, että 
toteutus ei merkitse sellaista myymäläkeskittymää, joka olisi 
vaikutuksiltaan verrattavissa suuryksikköön. ELY-keskuksella ei ole näiltä 
osin huomautettavaa.

Asemakaavassa ei ole osoitettu lainkaan näkemäaluevarauksia maantien 
2352 (Iso-Iivarintie) ja Ajurinkujan liittymään. Näkemäalueiden esittäminen 
on tärkeää mm. maantien suuntaisen kevyen liikenteen väylän takia. 
Ajurinkujalta tulee 15 metrin etäisyydeltä kevyen liikenteen väylän 
etureunasta mitattuna osoittaa 100 metrin näkemäalueet kumpaankin 
suuntaan maantietä. Näkemäalueet osoitetaan muun maankäytön päälle 
nä-merkinnällä varustettuna.

Maastotarkastelussa on ilmennyt, että kaava-alueen lounaiskulmauksessa 
(kuva) korttelialueeseen sisältyy maantien 110 sivuojaa. Tiealueen 
nykyisessä rajauksessa saattaa olla myös epätarkkuutta. Kaava-alueen 
kulmauksessa tulisi LT-alueeksi osoittaa (tai rajata kaava-alueen 
ulkopuolelle) alue, joka ulottuu kaksi metriä maantien sivuojan 

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1306785
mailto:kaavalausunnot@paimio.fi


  2 (2)
 

 
 
 

ulkoreunasta korttelin suuntaan. Maanrakennustoimenpiteillä ei saa 
vaarantaa maantien kuivatusjärjestelmää. Ojaluiskissa kulkee myös useita 
sähkö- ja telekaapeleita, joita ei saa vaurioittaa.

Yleiskaavassa on osoitettu mahdollisesti pilaantuneen maa-alueen kohde. 
Pilaantunut maaperä on huomioitu kaavaehdotuksen yleismääräyksissä. 
Kaavaan on tehty luontoselvitys, jonka mukaan alueelta ei ole löytynyt 
luontokohteita. ELY-keskuksella ei ole näiltä osin huomautuksia. 

Yleiskaavan mukainen ulkoilureitti päättyy suunnittelualueen länsireunaan. 
Tällä perusteella alueen läpi suunniteltu kevytliikenneyhteys on tärkeä.

Kaavoituksessa on vielä syytä varmistaa, että yleiskaavan määräys 
yhtenäisestä rakennustavasta pääliikenneväylien suunnilta riittävästi 
toteutuu.

Lausunto on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen liikennevastuualueen 
kanssa.

yksikönpäällikkö Anna-Leena Seppälä

johtava maankäytön asiantuntija Risto Rauhala
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Tekninen lautakunta § 62 24.08.2017

Lausunto Valtatie 1:n asemakaavan muutosehdotuksesta ja Iso-Iivarintien
asemakaavaehdotuksesta

248/10/02/03/2017

TEKNLK § 62

Lyhennelmä Valtatie 1:n asemakaavan muutosehdotus
 Kaava-alueen pinta-ala on noin 10,4 ha ja se on pääosin

yksityisessä omistuksessa. Kaavamuutoksessa mahdollistetaan
toimitilarakennusten, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus-
ja varastorakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten
rakentaminen kaava-alueelle.

Iso-Iivarintien asemakaavaehdotus
 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 13,5 ha ja se on pääosin

yksityisessä omistuksessa. Paimion kaupungilla on maanomistusta
alueen luoteis- ja eteläosissa. Asemakaavalla mahdollistetaan Vistan
osayleiskaavassa osoitettu maankäyttö ja sillä lisätään yrityksille
tarkoitettua tonttitarjontaa.

Esittely Paimion kaupunki pyytää MRL 65 §:n ja MRA 27§:n mukaisesti tek-
ni sen lautakunnan lausuntoa Valtatie 1:n ja Iso-Iivarintien ase ma kaa-
vo jen muutosehdotuksista. Lausuntoa toivotaan 6.9.2017 men nes sä.
Kaava-aineisto on nähtävissä kaupungin internet-sivuilla:
www.paimio.fi/valtatie 1 ja www.paimio.fi/iso-iivarintie.

 Kaavatöitä on tehty yhteistyössä teknisen toimen infra- ja
vesihuoltohenkilökunnan kanssa ja kaavaehdotuksissa on pyritty
huomioimaan liikenne- ja vesihuoltoasiat. Molemmissa kaavoissa
tulee yksityisten maanomistajien kanssa laatia
maankäyttösopimukset ennen kaavojen valtuustokäsittelyä.
Sopimuksissa sovitaan katuverkon ja vesihuoltoverkon
rakentamisista ja rakentamisen korvauksista.

 Kaavaehdotuksia esitellään tarkemmin kokouksessa.  

Valmistelija ja
lisätietoja antaa tekninen johtaja Markku Kylén, p. 02 474 5400.

Päätösehdotus  Teknisen johtajan ehdotus:

 Tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Nosto
Consulting Oy:n laatimasta Valtatie 1:n asemakaavan
muutosehdotuksesta eikä Pai mion kaupungin tekniset- ja



ympäristöpalvelut toimialan laatimasta Iso-Iivarintien
asemakaavaehdotuksesta. Ennen kaavojen viemistä
valtuustokäsittelyyn tulee molemmista laatia maankäyttösopimukset
yksityisten maanomistajien kanssa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano kaupunginhallitus
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Valtatie 1:n asemakaavan muutos (ehdotus)

Viite Lausuntopyyntönne 5.7.2017

Nykyinen sähkönjakeluverkko

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukai-
sesti. Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä.
Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Vaikutukset sähkönjakeluun

Alueen tuleva rakentaminen edellyttää sähköhuollon varmistamiseksi mahdol-
lisesti usean uuden muuntamon rakentamista. Kaavaan ei ole kuitenkaan tar-
koituksenmukaista merkitä muuntamoiden rakennuspaikkoja, vaan niiden si-
jaintipaikat ja toteutustapa tullaan määrittelemään osana tulevien kiinteis-
töjen liittymäsuunnittelua.

Muuntamo- ja johtovaraukset

Kaavaan on lisätty merkintä, joka sallii puistomuuntamoiden rakentamisen
kaava-alueelle. Puistomuuntamoina käytämme Carunan rakentamistapaoh-
jeen mukaisia vakiorakenteisia ja -värisiä muuntamoita.

Siirtokustannusten jako

Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokus-
tannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjes-
tyy uusi pysyvä reitti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. asemakaavaehdotuksesta. Pyy-
dämme saada tiedoksi, kun kaava on hyväksytty.
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Mikko Vainikka

Rejlers Finland Oy

p. 040 801 1676

Liitteet Liite 1: Nykyinen sähkönjakeluverkko

Liite 2: Valtakirja, Caruna Oy, Mikko Vainikka



anitapen
Tekstiruutu
Nykyinen sähkönjakeluverkko

anitapen
Puhekupla
20 kV ilmalinja

anitapen
Puhekupla
Pylväsmuuntamo

anitapen
Puhekupla
0,4 kV ilmalinja

anitapen
Puhekupla
0,4 kV maakaapeli




