KAAVASELOSTUS

SOMERO
VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
EHDOTUS

TYÖNUMERO: 20600874
PÄIVÄYS: 15.6. 2017, TARK. 21.6. 2017
Sweco Ympäristö Oy

Sweco Ympäristö Oy
PL 88, 00521 Helsinki
Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu
PL 453, 33101 Tampere
Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku
s elo s tu s_ so me r o_ v ali mo tie_ eh do tus . do c x

www.sweco.fi
etunimi.sukunimi@sweco.fi
puh. 010 2414 000

Y-tunnus 0564810-5

SOMERON KAUPUNKI
VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
EHDOTUS

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaava
Asemakaavan muutos koskee 12.7. 1984 vahvistetun asemakaavan
virkistys- ja katualuetta.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 3088-3090 sekä virkistys-, erityis- ja
katualuetta.
Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijoittuu Someron keskustan länsiosaan asuinalueiden jatkeeksi. Alue
rajautuu Kirkkojärven pohjoisrantaan ja pohjoisessa Kohnamäen
soranottoalueeseen suojapuustoineen.

Suunnittelualueen sijainti maastokartalla (MML Lupanumero 790/KP/11)
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2

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
-
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asemakaavoitus käynnistyi syksyllä 2016
osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 10.8. 2016
ympäristölautakunta hyväksyi valmisteluaineiston 26.10. 2016 (§ 87)
kaavaluonnos valmistui 10.10. 2016
ympäristölautakunta hyväksyi luonnoksen __
kaavaluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville
2.12. 2016 – 10.1. 2017 väliseksi ajaksi
asemakaavaehdotus valmistui 15.6. 2017
kaavaehdotus asetettiin nähtäville __ väliseksi ajaksi
kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan __
kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __
kuulutus kaavan voimaantulosta

3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Alueen kuvaus

Alue koostuu pääosin loivasti itään viettävästä rehevöityvästä niitystä asuinalueen
tuntumassa.

Alueen keskivaiheilla on purkukuntoisen autiotalon pihapiiri. Alueen länsiosan rinne
kasvaa tiheää vesakkoa.

Rantatöyrään puustoinen vyöhyke on luonnonarvoiltaan rikkaampi ja muodostaa
alueelle maisemallista suojaa Kirkkojärven järvimaisemaa päin. Töyrään alla
kulkee vilkas ulkoilureitti, ja rannan suojissa on pieni pumppaamorakennus.
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Ylempänä rinteessä, alueen länsipuolella, on kauas näkyvä harva mäntyinen
reunama, jonka suojiin jää entinen maanottoalue (Kohnamäki). Alueella on
polkuverkosto. Sorakuoppa odottaa maisemointia.

Ulkoilureitti johtaa keskustan asuinalueiden suunnasta Kohnamäen kevyen
liikenteen sillalle, joka kapeasta vesistön kohdasta vie Härkälän kartanon suuntaan
sekä eteenpäin järven eteläpuolisille alueille.

Alue on kohtalaisen näkyvä myös vastarannalta.
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Kyyräntietä on toteutettu vain itäpuolisille rivitaloille saakka.

Kyyräntien liikennesuunta on tilava, kun taas Valimotie on kapea asuntokatu.
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3.2

Inventoinnit
Vuonna 2014 tehdyn pohjatutkimuksen perusteella alueen maaperä on pääosin
hiekkapohjaista ja soveltuu hyvin tavanomaiseen pientalorakentamiseen. Pehmeitä
ja painuvia savimaita on vain alueen itäosassa kauempana harjusta.
Alueelta on laadittu luontoselvitys heinäkuussa 2016. Osa-alueet on kuvattu
lohkoittain. Niitty- ja metsäkuvioiden lisäksi alueella on pihapiirin ympäristössä
muita kulttuurivaikutteisia luontotyyppejä kuten pihaa haavikkoineen ja rehevöitynyt
ketolaikku. Rantapuustovyöhyke on todettu sopivaksi liito-oravan elinympäristöksi,
ja sieltä tehtiin useita jätöshavaintoja. Ranta jätetään rakentamisen ulkopuolelle:
sen kautta on nykyinen ulkoilureitti kevyen liikenteen sillan suuntaan.

Pumppaamolla käy liito-oravia.
Liite 2 Pohjatutkimusraportti
Liite 3 Luontoselvitys

Mäkelä on Pappilan maille 1760-luvulla perustetun torpan paikka (aiemmin
Ahdesenmäki), joka erotettiin itsenäiseksi tilaksi vuonna 1924.
(Lähteet:
Lehtonen, Kaarin. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri 2: Someron ja
Somerniemen kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta. Varsinais-Suomen
rakennuskulttuurityöryhmä, Turku 1990
Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä www.maanmittauslaitos.fi)
Yksinkertaisella purkukuntoisella autiolla asuinrakennuksella ei ole merkittäviä
rakennuskulttuurin arvoja. Rakennuksen ilme viittaisi viimeistään 1900-luvun
alkupuoliskolle (n. 1930-luvulle; epävarma kiinteistötietokannan vuosiluku 1925),
mutta ikkunanpuitteet ovat myöhemmin yleistynyttä mallia (1950-60-luvuilla).
Rakennus on painunut ja pahoin rapistunut.

6 (17)

Alueen kulttuuriympäristöarvot liittyvät sen asemaan järvimaisemassa sekä osaksi
Härkälän kartanon kulttuurimaisemassa, jossa suojaavalla rantapuustolla on suurta
merkitystä.
Entisen torpan alueelta tehtiin arkeologinen inventointi kesällä 2017. Sen mukaan
alueella on muutamia kellarikuoppia, mutta jotka eivät ole laskettaviksi
historiallisiksi muinaisjäännöksiksi.
Maakunnallisessa inventoinnissa (Varsinais-Suomen liitto) on alue määritelty
kokonaisuudessaan kuuluvaksi laajaan Someron-Somerniemen Pitkäjärven ja
Härkätien maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen. Rajaus
kattaa koko keskustataajaman.
3.3

Pohjavesi
Kaava-alue on kokonaisuudessaan pohjavesialuetta ja merkittävältä osaltaan
pohjaveden muodostumisaluetta Kohnamäki 0276101 (alueluokka I), joka on
kauttaaltaan tärkeää vedenhankinnan kannalta. Kaava-alueella on yksi
vedenottamo, jolla ei ole erityistä merkitystä taajaman vedenhankinnan kannalta.
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3.4

Maanomistus
Asemakaavoitus koskee kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä
761-421-2-178
Mäkelä
(pääosa; kaksi palstaa)
ja 761-421-2-118
Pumppula
(pumppaamon kiinteistö)
sekä osaa yleisten alueiden kiinteistöistä
761-421-5-191
Haavikko
(puistoa)
ja 761-3-9901-1
3. kaupunginosan kadut
(katualue)
Osa Mäkelän kiinteistöstä on asemakaavoitettu puistoksi osana viereisiä
asuinalueita.

Kiinteistörajat ortoilmakuvassa (MML Lupanumero 790/KP/11)
3.5

Yhdyskuntatekniikka
Alue sijoittuu taajaman yhdyskuntatekniikan ulottuville. Myös vanhemmalla
pientaloalueella on vesihuollon saneeraustarpeita: verkosto ei kaikilta osin ole
kaupungin hallinnassa. Varsin lähelle aluetta ulottuu kaupungin kaukolämpöverkko.
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3.6

Liikenne ja palvelut
Alueen laidalle on katuyhteydet pohjoisesta Valimotien kautta ja kaakosta
Kyyräntien kautta. Muodostuva lenkkikatu, erityisesti Kyyräntien suunta on
asuinalueen kokoojakatu. Keskustapalvelut ovat hyvin saavutettavissa.

3.7

Pohjakartta
Someron kaupunki ylläpitää ajantasaista asemakaavan pohjakarttaa.

3.8

Suunnittelutilanne
Kaavoitustilanne
Maakuntakaavoitus
Maakuntavaltuuston 11.12. 2006 hyväksymässä ja ympäristöministeriön 12.11.
2008 vahvistamassa Salon seudun maakuntakaavassa alue on taajama-aluetta A;
rantavyöhyke on osoitettu virkistysalueena V. Alue kuuluu lisäksi
pohjavesialueeseen sekä Someron - Somerniemen Pitkäjärven ja Härkätien
maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen rajauksen piiriin. Kirkkojärven
rantavyöhykkeen karkea rajaus virkistysalueena kattaa myös paljon taajaman
vanhaa omarantaista asutusta.

Ote maakuntakaavasta
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Yleiskaavoitus
Alueella on voimassa oikeusvaikutteeton 19.10. 1988 hyväksytty Someron
taajaman osayleiskaava. Siinä alue on esitetty pääasiassa puistoalueena VP ja
VP/s. Pumppaamolla on erityisaluevaraus ET.

Ote valtuuston hyväksymästä osayleiskaavasta
Yleiskaavallinen tarkastelu
MRL 54 § 4 mom. mukaan ”Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin
otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. "
MRL 39 § mukaisten yleiskaavan sisältövaatimusten osalta on siis
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
"- - selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin (laadittavan yleiskaavan)
ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät."
Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on aluetta tarkasteltu kevyesti
yleisellä tasolla nämä sisältövaatimukset huomioiden.
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Kaava-alueen osalta olennaista on sen suhde virkistysalueiden ja kevyen
liikenteen reittien kokonaisuuteen Pappilan alueella. Maakuntakaavan mukaisella
virkistysalueella, joka käsittää Kohnamäen entisen sorakuopan sekä rantapuiston,
on merkitystä paitsi kehittyvänä virkistysalueena, myös maisemallisena
elementtinä.

(MML Lupanumero 790/KP/11)
Ilmakuvassa on esitetty osittain nykyiset, asemakaavatilanteen osoittamat sekä
yleiskaavallisena tavoitteena olevat yleiset virkistysalueet ja pääasialliset kevyen
liikenteen reitit, joista muodostuu yhtenäinen rannansuuntainen kevytyhteys
vesistölinjan eteläpuolelta saakka. Verkostoa muodostavat kokoojakatujen kevyen
liikenteen väylät, vanha rauhallinen tiestö, uusien asuinalueiden kuten
Pappilanpellon rakentumisen myötä toteutetut ulkoilureitit sekä kevyen liikenteen
sillat. Näiden kautta ulottuvilla ovat paitsi rantaluonto ja maisematila, myös
ydinkeskustan koulu-, urheilu-, kulttuuri-, hallinto- ja kaupalliset palvelut.
Kaava-alue täydentää yhdyskuntarakenteen kannalta juuri keskustan asuinalueita.
Rantavyöhykkeeseen suojakasvillisuuksineen ja sen toimiviin ja vakiintuneisiin
kevyen liikenteen yhteyksiin ei pidä puuttua, ja rakentaminen on pyrittävä
sijoittamaan maisemallisesti kestäville korkeusasemille mäen alempaan rinteeseen
ja suuntaamaan luontevasti kohti avointa tilaa. Alueen ollessa voimakkaasti
kulttuurivaikutteista (entinen torpan paikka ja talouskäytössä) on pusikoitumassa
olevia itäisimpiä niitynosia perusteltua hoitaa osana asuinalueiden läheisiä
virkistysalueita lisääntyvään luonnontilaisuuteen jättämisen sijaan. Tavoitetta
edistää uudisrakentamiskäyttö osalla aluetta.
Alue on yhdyskuntatekniikan ulottuvilla ja tiivistää asuttua keskustaa. Laaja
asumistarjonta on koko kaupungin etu.
Liite 5 Maisemallinen tarkastelu
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Asemakaavoitus
Kaavoitettava alue on pääosin asemakaavoittamaton ja rajautuu pientalo- ja
puistoalueisiin. Vajaasti toteutetun Kyyräntien koillispuolella on 12.7. 1984
vahvistetussa asemakaavassa esitettyä puistoa VP.

Ote asemakaavojen yhdistelmästä
Liite 6 Poistuva kaava
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve, tavoitteet ja käynnistäminen
Kaavamuutoksen tarkoituksena on ollut osoittaa alueelle tiiviihköä
pientaloasutusta. Kaavoitus käynnistyi heinäkuussa 2016.

4.2

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavatyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui
10.8. 2016.
Suunnitelmaan voi tutustua koko kaavan laadinnan ajan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koottiin luettelo osallisista.
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos oli MRL 62 § mukaisesti laadintavaiheen kuulemista varten
nähtävillä 2.12. 2016 – 10.1. 2017 välisen ajan.
Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 § mukaisesti nähtäville __ väliseksi ajaksi.
Viranomaisyhteistyö
Kaava on laadittu Someron kaupungin virkamiesjohdon, kaupunginhallituksen ja
kaavanlaatijakonsultin yhteistyönä.
Luonnosvaiheessa jättivät lausuntoja
Kaavan hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan __.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.
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4.3

Vaihtoehdot
Alkuvaiheessa alueelle tutkittiin eri rakenne- ja tehokkuusvaihtoehtoja ja
mahdollisuutta rakennettavien alueiden laajentamiseen. Rungoksi valikoitui
yksinkertainen pistokatuun perustuva vaihtoehto:
-

14 (17)

Rakentaminen on helposti sovitettavissa maastonmuotoihin ja
korkeusasemiin
Taloudellinen kadun mitta ja muoto tasaisella maastonosalla
Kaikki tontit rajautuvat vapaa-alueisiin, jolloin ne ovat yhtälailla kiinnostavia
potentiaalisille rakentajille
Tontit avautuvat samaan tapaan avoimeen maisemaan
Tontit ovat muodoltaan yksinkertaisia
Alueesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus
Rakentaminen sijoittuu rakennettavuusselvityksen mukaiselle
kantavimmalle maaperälle

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Asemakaavan rakenne
Alueelle osoitetaan pientaloasumista (AO, AP) jatkona viereisille tiiviille
asuinalueille. Lisäksi esitetään katu- ja puistoaluetta (VP) sekä pumppaamon
kiinteistö omana kokonaisuutenaan (ET). Rantavyöhykkeen puustoinen puisto ja
ET-alue on lisäksi osoitettu luonnon- ja maisema-arvoja huomioon ottavalla
lisämääreellä –s-1. Alueelle muodostuu tiivis yhdeksän ohjeellisen tontin
aluekokonaisuus pistokadun varteen sekä yksittäinen suurempi tontti Kyyräntien
pohjoispuolelle. Pääliikenne on syytä ohjata Kyyräntieltä.

5.2

Mitoitus
Alueen sijoittuessa tiiviin keskustataajaman asuinalueelle on tonttikoot pyritty
pitämään sopivan niukkoina halutun tehokkuuden saavuttamiseksi.
Ohjeellisten AO-tonttien koot vaihtelevat 1194 ja 1560 m2 välillä. AP-alueen pintaala on 2282 m2. Tontit on pyritty pitämään leveydeltään vielä kohtalaisina.

5.3

Kaavan vaikutukset
Kaavan suhde ylempiin kaavoihin
Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan puuttuessa asemakaavoitusta ohjaa
maakuntakaava. Maakuntakaavan karkea virkistysaluevaraus Kirkkojärven
ympäristössä toteutuu ja vahvistuu osaltaan kaava-alueen rannan osalta.
Kaavan suhde muihin asemakaava-alueisiin ja rakennettuun ympäristöön
Alue liittyy ympäröiviin asemakaava-alueisiin ja tiivistää keskustan asuinalueiden
kokonaisuutta.
Liikenteelliset vaikutukset
Kaavan toteutuminen lisää paikallisesti alueen liikennettä. Kyyränkadun toteutus
loppuun saakka sujuvoittaa erityisesti kevyttä liikennettä asuinalueilta rannan
suuntaan.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavalla vahvistetaan rantavyöhykkeen luonnon- ja maisema-arvot. Puistoalueina
esitetään erityisestä niiden kannalta merkittävät ylärinteen reunat, joihin pääsee
kasvamaan sorakuopan suojapuustoa, sekä rantavyöhyke.
Vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin
Suuri osa Someron keskustan asuinalueista sijoittuu pohjavesialueille.
Rakentaminen ei merkittävästi vaikuta pohjaveden laatuun. Viemäröinnissä ja
hulevesijärjestelyissä tulee pyrkiä erityiseen huolellisuuteen läheisten
vedenottamoidenkin vuoksi.
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Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset
Alueen väkiluku nousee jonkin verran, ja virkistysmahdollisuudet paranevat.
Taloudelliset vaikutukset
Kustannuksia kaupungille tuo kunnallistekniikan toteutus. Tontinmyynnistä
kaupunki saa tuloja.
Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtioneuvosto on 30.11. 2000 (tark. 13.11. 2008) päättänyt valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan
alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden
toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta.
Kaava vastaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin:
5.4

kaava vahvistaa olevaa taajamarakennetta osoittamalla asumista
kaupunkikeskustan yhteyteen
alueen ympäristöön jää edelleen riittävän laajoja viheralueita
toteutuessaan kaava edistää kunnan taloudellista kasvua
kaavan aluevarauksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön
luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
pohja- ja pintavesien suojelutarpeet on otettu huomioon.

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

5.5

Nimistö ja numerointi
Valimotie ja Kyyräntie ovat nykyisiä kadunnimiä. Uusi pistokatu saa nimen
Mäkelänkuja. Korttelit saavat numerot 3088-3090.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan kaavanmukaisesta toteuttamisesta vastaa Someron kaupunki.

Turussa 15.6. 2017, tark. 21.6. 2017
Sweco Ympäristö Oy
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Arkeologinen selvitys
Maisemallinen tarkastelu
Poistuva kaava
Seurantalomake (täydentyy myöhemmin)
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