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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

PAIMION KAUPUNKI 

VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Korttelia 1000 ja katualuetta.  

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Korttelit 1000 ja 1001 sekä katualuetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen 

piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Bu-

dapest, Unkari). Paimion kaupungin puolelta työtä on ohjannut 

kaavoitusinsinööri Juha Suominen. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 14.4.2015 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.6. – 28.6.2016 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 7.8. – 6.9.2017 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2017 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee entisen Paimion motellin (Hotelli Valtatie 

1) alueella noin kolmen kilometriä Paimion keskustasta kaakkoon. 

Suunnittelualuetta rajaavat Iso-Iivarintie idässä, maantie 110 ete-

lässä ja kartingrata-alue lännessä. Suunnittelualueen pohjoispuo-

lella on huoltoasema ja luoteispuolella ajoharjoittelurata. 

Kaava-alueen sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunni-

telmassa (liite 2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa ohjeellisesti rajattu suun-

nittelualue oikeusvaikutteisen Vistan osayleiskaavan mukaiseen 

käyttöön. Osayleiskaavassa alue on merkitty palvelujen ja hallin-

non alueeksi (P-3), joka on ensisijaisesti tarkoitettu paljon tilaa 

vaativan erikoiskaupan tarpeisiin. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee entisen Paimion motellin (Hotelli Valtatie 

1) alueella. Motellin päärakennus on purettu. Suunnittelualueella 

on voimassa rakennuslupa logistiikkakeskukselle. Alueen pohjois-

osa on rakentumaton. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 10,4 hehtaaria. 

Rakennettu ympäristö 

Motellin päärakennus on purettu. Suunnittelualueella on tällä het-

kellä rakennettuna vanha uimahalli sekä entisen hotellin rivitalo-

tyyppisiä majoitushuoneistoja, jotka on kaikki tarkoitus purkaa. 

Valokuvia majoitushuoneistoista: 
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Luonnonympäristö ja maisema 

Kaava-alueen pohjoisosassa on metsää, ja alueen eteläosa on en-

tisen motellin piha-aluetta, jossa on käynnissä louhintatyöt. Suun-

nittelualueen eteläosassa on kaksi kaivettua lammikkoa. 

Kaava-alueen maaperä koostuu kalliosta, hiekasta sekä täyte-

maasta. Kallioperä on alueen keskiosassa granaatti- ja (tai) kor-

dieriittipitoista kiillegneissiä ja pohjois- sekä eteläosassa graniit-

tia/mikrokliinigraniittia (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/ maanka-

mara/#). 

Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitys kevään ja kesän 2015 ai-

kana (liite 5). Luontoselvityksen on laatinut luontokartoittaja Ma-

rika Vahekoski Luontopalvelu Kraakusta. Luontoselvityksessä laa-

dittiin linnusto-, liito-orava-, viitasammakko-, putkilokasvi- ja 

luontotyyppiselvitykset sekä lepakkokartoitus. Kaava-alueella ei 

havaittu metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä 

tai luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä eikä vesilain mu-

kaan suojeltavia vesistöjä. Uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuk-

sella suojeltavia putkilokasveja ei myöskään löydetty. Kaava-alu-

eella ei havaittu myöskään viitasammakoita tai merkkejä liito-ora-

vasta. Alueella havaittujen lintulajien joukossa ei ollut uhanalaisia, 

alueellisesti uhanalaisia, Suomen vastuulajeja tai EU:n lintudirek-

tiivin I liitteen lajeja. Piha-alueella havaittiin 2─3 pohjanlepakkoa 

saalistamassa. Selvityksen mukaan alueen suunnittelussa tulee 

huomioida, että lepakoille jää suojaisia saalistuspaikkoja. 
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Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. 

Kaava-alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue, 

Saari-Nummensuo, sijaitsee noin 160 metriä kaava-alueesta lou-

naaseen. 

Valokuvia suunnittelualueelta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 
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Maanomistus 

Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja vähäisiltä osin 

Paimion kaupungin omistuksessa. 

Palvelut, työpaikat 

Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä palveluita. 

Kaava-alueen pohjoispuolella on huoltoasema, jonka yhteydessä 

on myös myymälätiloja. Kaava-alueen läheisyydessä on ajoharjoit-

telurata sekä kartingrata. Kaava-alueen itäpuolella on moto-

crosspyörille tarkoitettu moottorirata. Tällä alueella on käynnissä 

asemakaavahanke, ja alue suunnitellaan pääosin toimitilaraken-

nusten alueeksi. 

Kaava-alue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä kaupungin kes-

kustasta, joten keskustan palvelut ovat helposti saavutettavissa. 

Tapiolan kaupunginosassa alle kilometrin päässä kaava-alueelta on 

myös joitain kunnallisia sekä kaupallisia palveluita. YksYkkösen yri-

tysalueella moottoritieliittymän lähiympäristössä on useita yritys-

ten toimitiloja. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue on liitettävissä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 

Liikenne 

Kaava-alue rajautuu idässä Iso-Iivarintiehen ja etelässä maantie 

110:een (seututie 110). Kaava-alueen pohjoispuolella kulkee Aju-

rintie. Turku–Helsinki -moottoritien liittymä sijaitsee kaava-alu-

eesta noin 200 metriä pohjoiseen. 

Kaava-alueelta on laadittu liikenneselvitys (liite 6). Selvityksen on 

laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 28.4.2017. Selvityksessä 

on tarkasteltu suunnittelualueiden kytkeytyminen nykyiseen liiken-

nejärjestelmään, arvioitu uuden maankäytön synnyttämä liikenne 

sekä arvioitu sen aiheuttamat vaikutukset. 

Iso-Iivarintien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on liiken-

neselvityksen mukaan valtatien 1 ja seututien 110 välillä nykyisin 

noin 3000 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 9 % 

(Lähde: Liikennevirasto 2016). Eritasoliittymän pohjoisen puolei-

sen Iso-Iivarintien KVL on noin 3800 ajoneuvoa, ja raskaan liiken-

teen osuus tästä on noin 4 %. Seututien 110 KVL on keskimäärin 

2200 ajoneuvoa Iso-Iivarintien länsipuolella, ja liittymän itäpuo-

lella vastaava liikennemäärä on noin 2800 ajoneuvoa. Raskaan lii-
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kenteen osuudet ovat seututiellä 110 noin 14 % sekä itä- että län-

sipuolella. Valtatien 1 KVL eritasoliittymän länsipuolella on noin 

16600 ajoneuvoa, ja raskaan liikenteen osuus tästä on noin 11 %. 

Eritasoliittymän länsipuolella KVL on noin 15800 ajoneuvoa, josta 

raskaan liikenteen osuus on 10 %. 

Ajurintien nopeusrajoitus on 40 km/h, ja Iso-Iivarintien nopeusra-

joitus on 60 km/h. Seututien 110 nopeusrajoitus on Iso-Iivarintien 

liittymän länsipuolella 80 km/h ja itäpuolella 100 km/h. Valtatien 1 

nopeusrajoitus on 120 km/h. 

Ajoneuvoliikenteen yhteydet kaava-alueelle ovat hyvät sekä Pai-

mion keskustan suunnasta, valtatieltä 1 Turun sekä Helsingin 

suunnista ja myös kaava-alueen eteläpuolelta seututieltä 110. 

Iso-Iivarintien länsipuolella kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäy-

tävä, joka jatkuu myös kaava-alueen pohjoisosassa Iso-Iivarin-

tieltä Ajurintien suuntaan. Kaava-alue on hyvin saavutettavissa 

Paimion keskustasta myös pyörällä alueelle johtavaa kävelyn ja 

pyöräilyn liikenteen väylää pitkin. 

Kaava-alue on kohtalaisesti saavutettavissa julkisella liikenteellä. 

Turun seudun joukkoliikenne kulkee suunnittelualueen läheisyy-

destä Paimion keskustan ja Turun keskustan välillä. Seudullisen 

joukkoliikenteen palvelutaso suunnittelualueen läheisyydessä on 

tosin melko huono, vain muutama vuoro arkipäivinä. Lisäksi suun-

nittelualueen läheisyydessä kulkee kaukoliikenteen linja-autoyh-

teyksiä Turkuun, Raumalle, Helsinkiin ja Saloon. Kaukoliikenteen 

palvelutaso Turku–Paimio -välillä on kohtalaisen hyvä. Linja-autoja 

kulkee valtatien 1 eritasoliittymän ohi keskimäärin 1–2 tunnissa 

sekä Turusta Paimioon aamu- ja iltahuipputunteina vielä tätäkin 

useammin. Myös Saloon ja Helsinkiin kulkee linja-autoja keskimää-

rin 1–2 tunnissa ja aamu- sekä iltahuipputunteina yhteysvälistä 

riippuen vieläkin useammin. Raumalle kaukoliikenteen palvelutaso 

on edellisiä määräpaikkoja huonompi, noin 6–8 vuoroa päivässä. 

Linja-autopysäkkejä on seututien 110 ja Iso-Iivarintien liittymän 

läheisyydessä sekä valtatien 1 eritasoliittymän etelä- ja pohjois-

puolilla erkanemis- ja liittymiskaistoilla. 

Kaava-alueen lähin pysäköintialue sijaitsee Ajurintien pohjoispuo-

lella sijaitsevan huoltoaseman piha-alueella, jossa on reilusti pysä-

köintipaikkoja. Myös kaava-alueen länsipuolella sijaitsevalla Varsi-

nais-Suomen ajoharjoittelurata Oy:llä on jonkin verran pysäköinti-

paikkoja suunnittelualueen lähellä. 
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Kaava-alueen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia liikenteen toimi-

vuus- tai sujuvuusongelmia. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 

10.6.2013 käynnistää Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, 

palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakunta-

kaava on nyt ehdotusvaiheessa. 

Ote vaihemaakuntakaavaehdotuksesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alue on osoitettu vaihemaakuntakaavaehdotuksessa työ-

paikkatoimintojen alueeksi (TP). Kaava-alue kuuluu teollisuuden ja 

logistiikan kehittämisen kohdealueeseen. 
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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 

 

Muutettavassa asemakaavassa suunnittelualue on liike- ja toimis-

torakennusten korttelialuetta (K) sekä katualuetta. Asemakaavan 

mukainen rakennusoikeus alueella on yhteensä 11 070 kerrosne-

liömetriä. 

Rakennusjärjestys 

Paimion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginval-

tuustossa 16.6.2011. 

Laaditut selvitykset 

Kaava-aluetta koskien on laadittu seuraavat selvitykset: 

• Entisen motellin alueen luontoselvitys (2015), Luontopalvelu 

Kraakku, liite 5 

• Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 – st 110 (2017), 

FCG Suunnittelu ja tekniikka, liite 6 
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• Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 – St 110 (2017), FCG 

Suunnittelu ja tekniikka, liite 7 

o Meluselvityksessä on huomioitu suunnittelualueen 

kytkeytyminen nykyiseen liikennejärjestelmään ja ar-

vioitu uuden maankäytön synnyttämän liikenteen ai-

heuttamat vaikutukset. Meluselvityksessä on käytetty 

alueelta laaditussa liikenneselvityksessä (liite 6) esi-

tettyjä tietoja, ja melulaskennassa on huomioitu 

suunniteltu uusi maankäyttö liikennemäärissä. Melu-

selvityksen tuloksilla ei ole erityistä vaikutusta kaava-

ratkaisuun. 

Kaavan pohjakartta 

Pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ase-

makaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Asemakaa-

van muutoshanke on saanut alkunsa maanomistajan (Pertti 

Huuhka) kaavoitushakemuksesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset ja vireille tulo 

Paimion kaupunginhallitus päätti käynnistää Valtatie 1:n asema-

kaavan muutoksen 1.4.2015. Asemakaavatyö on tullut vireille kuu-

lutuksella 14.4.2015. 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-

taa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 

suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on lueteltu osalli-

sina eri tahoja. OAS on liitteenä (liite 2). 

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa 

kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvai-

heessa Paimion kaupungille kuulutuksessa mainittuna ajankohtana 

ja siinä mainittuun osoitteeseen. 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavahankkeesta on pidetty viranomaisneuvottelu 6.5.2015 Varsi-

nais-Suomen ELY-keskuksessa (muistio liite 4). Lisäksi kaavahank-

keesta on pidetty työneuvottelu 9.5.2016. Työneuvotteluun osal-

listuivat Paimion kaupunki, kaavan laatija sekä maanomistaja. 

Kaavaluonnos 

Paimion kaupunginhallitus on käsitellyt 13.5.2016 päivätyn kaava-

luonnoksen kokouksessaan 1.6.2016 § 166. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 14.6. ─ 28.6.2016. Näh-

tävilläolon aikana ei tullut osallisilta mielipiteitä. 

Luonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen Pelastuslaitok-

selta sekä Caruna Oy:ltä. Lausunnot ovat selostuksen liitteenä 8. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoitti 23.6.2016, ettei se anna 

kaavaluonnoksesta lausuntoa. 
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Kaavan laatijan vastine lausuntoihin: 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunto (17.6.2016) 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä 

kaavaan. 

Caruna Oy:n lausunto (15.7.2016) 

Yleisiin kaavamääräyksiin lisätään teksti, että asemakaava-alueelle 

saa sallitun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa alueen sähkönjake-

lun vaatimat muuntamot. 

Kaavaehdotus 

Lisätty 31.10.2017: 

Paimion kaupunginhallitus on käsitellyt 8.6.2017 päivätyn kaava-

ehdotuksen kokouksessaan 28.6.2017 § 258. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 7.8. - 6.9.2017. Nähtä-

villä olon aikana ei tullut muistutuksia osallisilta. 

Kaavaehdotuksesta on saatu lausunnot Varsinais-Suomen ELY-

keskukselta, Varsinais-Suomen maakuntamuseolta, kaupungin 

tekniseltä lautakunnalta ja Caruna Oy:ltä. Lisäksi Varsinais-Suo-

men liiton maankäyttöjaosto on päättänyt, että se ei anna lausun-

toa (liite 9). Kaavan laatijan vastine lausuntoihin on liitteenä (liite 

10). 

Saatujen lausuntojen perusteella 8.6.2017 päivättyyn kaavaehdo-

tukseen on tehty seuraavat vähäiset muutokset: 

- Iso-Iivarintien ja Ajurinkulman liittymään on lisätty kaavakar-

talle lausunnossa esitetyt näkemäalueet. 

- Kaava-alueen lounaiskulmauksen rajausta on muutettu siten, 

että maantien 110 sivuoja jää kaava-alueen ulkopuolelle. 

- Asemakaavan yleisiin määräyksiin on lisätty vaatimus, että ase-

makaava-alueella päärakennusmassat tulee sijoittaa Iso-Iiva-

rintien suuntaisesti. 

Tehtyjen vähäisten muutosten jälkeen tarkistettua kaavaehdotusta 

(päivätty 31.10.2017) ei ole tarpeen asettaa yleisesti nähtäville uu-

delleen. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksessa osoitetaan kaava-alue osayleiskaavan mukai-

seen käyttöön. 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli 1.5.2017 useita muutoksia. Kaa-

vamuutoksen kannalta keskeisin muutos koskee vähittäiskaupan 

suuryksikön kokorajan nousua 2000 kerrosneliömetristä 4000 ker-

rosneliömetriin. Lainmuutoksessa luovuttiin lisäksi vähittäiskaupan 

suuryksiköiden laatuluokituksesta kaupan suuryksiköiden sijainnin 

ohjauksessa, ja kaupan laatuluokituksesta luopuminen koskee 

myös asemakaavamääräyksiä. 

Kaavamuutoksessa mahdollistetaan toimitilarakennusten, ympä-

ristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten 

sekä liike- ja toimistorakennusten rakentaminen kaava-alueelle. 

Vähittäiskaupan myymälätilojen rakentaminen mahdollistetaan 

Iso-Iivarintien varrelle, ja vähittäiskaupan yksikön pinta-ala jää 

alle laissa määritellyn suuryksikön kokorajan (4000 kerrosne-

liömetriä). 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 10,4 hehtaaria. Kaava-alueelle on 

osoitettu kaavamuutoksessa toimitilarakennusten korttelialuetta 

(KTY-1) noin 6,3 hehtaaria sekä liike- ja toimistorakennusten kort-

telialuetta (K-1) noin 3,0 hehtaaria. Muu alue kaavassa (noin 1,1 

ha) on katualuetta. 

4.2. Mitoitus 

Täydennetty 31.10.2017: 

Kaavamuutoksessa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 

46 130 kerrosneliömetriä. Lisäystä voimassa olevaan asemakaa-

vaan verrattuna on noin 35 060 kerrosneliömetriä. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

4.3. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 
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Korttelialueet 

 

Liikenne- ja katualueet 

Kadut 

Kaava-alueen pohjois- ja länsipuolella kulkee Ajurintie. Kaavamuu-

toksella muodostuu yksi uusi katu (Ajurinkuja), joka palvelee 

kaava-alueen sisäistä käyttöä. 

4.4. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutos ei lisää asutusta kaava-alueelle. 

Kaavahankkeen toteuttamisen odotetaan luovan uusia työpaik-

koja, millä on välillisesti positiivinen vaikutus Paimion kaupungin 

väestökehitykseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijaitsee maantien 110 varrella sekä moottoritien (val-

tatie 1) läheisyydessä liikenteellisesti hyvin saavutettavissa ole-

valla paikalla. Alueen pääkäyttötarkoitus muuttuu osayleiskaavan 

mukaiseen käyttöön. Kaava-alueelle mahdollistetaan toimitilara-

kennusten, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja va-

rastorakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten rakentaminen. 

Yhdyskuntatalous 

Kaava-alue sijaitsee olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhtey-

dessä ja parantaa sen käyttöastetta. Kaavamuutos tuo uusia työl-

listämismahdollisuuksia. 

Palvelut 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan vähittäiskaupan myymälätilo-

jen rakentaminen kaava-alueelle. Vähittäiskaupan yksikön pinta-



Nosto Consulting Oy  19 (23) 

Paimion kaupunki: Valtatie 1:n asemakaavan muutos 
Kaavaselostus, Versio 1.1  31.10.2017 

 

ala jää alle laissa määritellyn suuryksikön kokorajan (4000 kerros-

neliömetriä). 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue on liitettävissä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alueella ei ole alueelle laaditun luontoselvityksen perusteella 

erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi huomioida kaavahankkeessa. 

Kaava-alueen piha-alueella havaittiin 2─3 pohjanlepakkoa saalista-

massa. Luontoselvityksen mukaan alueen suunnittelussa tulee 

huomioida, että lepakoille jää suojaisia saalistuspaikkoja. 

Suunnittelualueen pohjoisosa on nykyisin rakentamatonta metsä-

aluetta ja eteläosa on entisen motellin piha-aluetta, jossa on käyn-

nissä louhintatyöt. Kaavamuutoksella on vaikutusta alueen nykyi-

seen maisemarakenteeseen, sillä kaavamuutos mahdollistaa eri-

laisten toimitilarakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten si-

joittamisen alueelle. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue sijait-

see noin 160 metriä kaava-alueesta lounaaseen, eikä kaavamuu-

toksella ole vaikutusta pohjavesialueeseen. 

Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Liikenteelliset vaikutukset ja liikenneturvallisuus 

Kaavamuutos lisää toteutuessaan liikennemääriä olemassa ole-

vaan asemakaavaratkaisuun verrattuna. Myös raskaan liikenteen 

määrän arvioidaan lisääntyvän alueella jonkin verran. Kaavamuu-

toksen sekä kaava-alueen itäpuolella laadinnassa olevan Iso-Iiva-

rintien asemakaavan toteutumisen myötä alueen liikennemäärät 

tulevat kasvamaan erityisesti Iso-Iivarintiellä seututien 110 ja val-

tatien 1 välisellä osuudella. Liikennemäärien arvioidaan kasvavan 
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myös eritasoliittymän pohjoispuolelle jäävällä Iso-Iivarintiellä, sillä 

suurimman osan alueen kävijöistä arvioidaan tulevan Paimion kes-

kustan suunnalta. 

Kaava-alue rajoittuu idässä Iso-Iivarintiehen. Kaava-alueen itä-

puolella laadinnassa olevassa Iso-Iivarintien asemakaavassa Iso-

Iivarintie on tarkoitus osoittaa liikennealueeksi. 

Kaavaratkaisulla on vaikutuksia alueen liikennejärjestelyihin. Kaa-

vamuutoksessa osoitetaan yksi uusi katu (Ajurinkuja), joka palve-

lee kaava-alueen sisäistä käyttöä. Ajurinkujan liittymä on osoitettu 

kaava-alueen keskiosaan, ja viereisessä Iso-Iivarintien asemakaa-

vassa on osoitettu uusi kokoojakatu, joka liittyy Iso-Iivarintiehen 

samassa liittymäkohdassa. Iso-Iivarintielle on siis suunniteltu tule-

van nelihaaraliittymä, jonka kautta kuljetaan kaava-alueelle sekä 

viereisen Iso-Iivarintien asemakaavan alueelle. 

Iso-Iivarintien länsipuolella kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäy-

tävä, joka jatkuu myös kaava-alueelle Iso-Iivarintieltä Ajurintien 

suuntaan. Kaavassa osoitetaan lisäksi uusi kevyenliikenteen väylä 

Ajurinkujalta Ajurintielle. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen 

parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta alueella. 

Kaava-alueelta sekä alueen itäpuolella laadinnassa olevalta asema-

kaava-alueelta laaditussa liikenneselvityksessä on arvioitu, että 

asemakaavojen toteutumisen myötä Iso-Iivarintien vuorokausilii-

kenne tulisi olemaan noin 4600 ajoneuvoa. Tästä liikennemäärästä 

voidaan kuitenkin ajatella noin 15 % suuntautuvan alueen useam-

paan eri toimintoon, minkä vuoksi uuden maankäytön tuottaman 

liikennemäärän voidaan ajatella olevan suunnittelualueilla yh-

teensä noin 3900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 2040 Iso-Ii-

varintien liikennemäärän arvioidaan olevan noin 6900 ajoneuvoa 

vuorokaudessa, kun uuden maankäytön synnyttämä liikennemäärä 

on lisätty nykyiseen liikennemäärään. Liikenneselvityksessä on ar-

vioitu, että uuden maankäytön synnyttämät liikennemäärät eivät 

vaadi ensivaiheessa merkittäviä toimenpiteitä Iso-Iivarintien lii-

kennejärjestelyjen ja liittymien toimivuuden parantamiseksi, sillä 

nykyiset liikennejärjestelyt riittävät hyvin myös tuleville liikenne-

määrille. 

Liikenneselvityksessä on arvioitu, että maankäyttömuutokset eivät 

tule vaikuttamaan valtatien 1 toimivuuteen ja sujuvuuteen. Lisään-

tyvät liikennemäärät eivät myöskään aiheuta sujuvuus- tai toimi-

vuusongelmia eritasoliittymän ramppien liikenteessä. Maankäytön 

synnyttämät liikennemäärät eivät ole niin suuria, että liikenteellisiä 
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toimivuus- tai sujuvuusongelmia esiintyisi myöskään seututien 110 

ja Iso-Iivarintien liittymässä. 

Kaavaratkaisu luo puitteet turvalliselle liikenneympäristölle, eikä 

kaavamuutos vaikuta liikenneturvallisuutta heikentävästi, mikäli 

asemakaavan mukaisen katuverkoston kaikessa yksityiskohtai-

sessa jatkosuunnittelussa huomioidaan liikenneturvallisuuteen vai-

kuttavat tekijät riittävässä laajuudessa. 

Vaikutukset elinkeinoelämään 

Kaavan toteuttamisella on positiivinen yritysvaikutus. Kaavahanke 

vahvistaa ja monipuolistaa Paimion kaupungin yritystoiminnan tar-

jontaa ja rakennetta ja edistää siten elinkeinoelämän toimintaedel-

lytyksiä kaupungin alueella. 

Sosiaaliset vaikutukset 

Asemakaavan muutoksella ei ole erityisiä vaikutuksia sosiaaliseen 

toiminta- ja kulttuuriympäristöön. Kaava-alueen välittömässä lä-

heisyydessä ei ole asutusta. Kaavamuutoksella voidaan kuitenkin 

arvioida olevan myönteistä vaikutusta elinkeinoelämän ja eri väes-

töryhmien kannalta uusien työpaikkojen myötä. 

Kaupalliset vaikutukset 

Kaava-alue sijaitsee melko lähellä Paimion keskustaa. Kaavamuu-

toksella mahdollistetaan vähittäiskaupan myymälätilojen rakenta-

minen kaava-alueelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Kaava-

alue on hyvin saavutettavissa eri kulkumuodoin, ja alueelle on 

myös mahdollista toteuttaa riittävät pysäköintitilat. Mikäli joukko-

liikenteen yhteyksiä kehitetään jatkossa paremmiksi, kaava-alue 

on helpommin saavutettavissa myös joukkoliikenteellä. 

Kaavassa mahdollistetaan vähittäiskaupan myymälätilojen raken-

taminen Iso-Iivarintien varrelle. Vähittäiskaupan yksikön pinta-ala 

jää alle laissa määritellyn suuryksikön kokorajan (4000 kerrosne-

liömetriä). Toimitilarakennusten korttelialueen kerrosalasta saa li-

säksi käyttää enintään 15 % (eli enintään noin 4860 k-m²) raken-

nuspaikan pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja muita sii-

hen verrattavia tiloja varten. Toimitilarakennusten korttelialueelle 

ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. 

Kaavan toteutumisen myötä alueen kaupallinen tarjonta lisääntyy 

jonkin verran, ja vaikutuksilla voidaan arvioida olevan paikallista 

merkitystä. 
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Ympäristön häiriötekijät 

Kaava-alueen eteläosaan on osayleiskaavassa osoitettu mahdolli-

sesti pilaantunutta maa-aluetta. Asemakaavan yleisissä kaava-

määräyksissä edellytetään, että alueella mahdollisesti olevat pi-

laantuneet maa-ainekset on selvitettävä ja poistettava tai käsitel-

tävä vaarattomiksi ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä.  
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaava-

selostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on 

kuulutuksella saanut lainvoiman. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Paimion 

kaupunki. 
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