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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavan selostus, joka koskee 4.4.2019 päivättyä ja 17.6.2020, 26.6.2020 ja 

27.4.2021 tarkistettua asemakaavakarttaa.  

 

Asemakaavan muutos koskee: 

30.1.1984 vahvistetun Someron Jaatilan kylän rakennuskaavan ja rakennuskaavan muu-

toksen katualuetta. 

 

10.7.1975 vahvistetun Someron rakennuskaavan muutoksen ja laajennuksen osaa kortte-

lista 2 ja 3 sekä puisto- ja katualuetta. 

 

16.3.1966 vahvistetun Someron rakennuskaavan liikennealuetta. 

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 3101–3105, osat kortte-

lista 2 ja 3 sekä lähivirkistys-, puisto-, maantie- ja katualuetta. 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee Someron keskustaajaman tuntumassa, Turuntien ja Jaatilantien 

risteyksen luoteispuolella.  

 

 

Suunnittelualueen sijainti. 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

- Kaupunki on tehnyt kaavoituspäätöksen 20.3.2017. 

- Kaava on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen 2017 yhteydessä. 

- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu elo-

kuussa 2017 ja tarkistettu maaliskuussa 2019. 

- Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 14.9.2017. 
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- Alueesta on laadittu talven 2018–19 aikana erityyppisiä rakennemalleja, joiden 

avulla tutkittiin alueelle soveltuvia kortteli-, katu- ja viheraluerakenteita sekä kytkeyty-

mistä muuhun liikenneverkostoon. 

- Kaavaluonnos on valmistunut huhtikuussa 2019. 

- Asemakaavan muutoksen 4.4.2019 päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) on 

asetettu nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 10.5.–10.6.2019 väliseksi 

ajaksi. 

- Kaupunki on pyytänyt lausunnot viranomaisilta valmisteluvaiheen kaavaluonnok-

sesta. 

- Kaavaluonnoksesta on saatu 5 lausuntoa ja 5 mielipidettä. Vastine saatuun palaut-

teeseen on liitetty kaava-asiakirjoihin. 

- Kaavaehdotus on valmistunut kesäkuussa 2020. 

- Ympäristölautakunta On käsitellyt kaavaehdotusta 24.6.2020. Lautakunnan esityk-

sen perusteella kaavaehdotusta on tarkistettu kaavan nimistön osalta. Lisäksi on tar-

kistettu korttelin 3101 tonttijakoa tonttien 2, 3 ja 4 sekä 5, 6 ja 7 osalta ja jatkettu ka-

tualueita siten, että em. korttelin tonteille 3 ja 6 on mahdollista tehdä tonttiliittymät. 

- Kaupunginhallitus on käsitellyt kaavaehdotuksen 1.7.2020 §133. 

- Kaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 

4.8.–3.9.2020 välisen ajan.  

- Kaavaehdotuksesta on saatu 7 lausuntoa ja 5 muistutusta, joissa osassa on useita 

henkilöitä muistutuksen jättäjänä. Lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastineet 

ja tehty vähäisiä teknisiä tarkennuksia kaavamääräyksiin melutason ja AO/s -merkin-

nän oalta. 

- Kaupunginhallitus on esittänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksy-

mistä kaupunginvaltuustolle kokouksessaan __.__.2021 §__. 

- Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 

__.__.2021 §__. 

- Kaupunki on kuuluttanut kaavan voimaantulosta __.__.202_. 

2.2 ASEMAKAAVA 

Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella laajennetaan Jaatilantien varren asuinaluetta 

länteen Mäntytien ja Taka-Simolantien väliselle peltoaukealle. 

 

Alue kytkeytyy suoraan aiemmin asemakaavoitetun asuinalueen länsireunaan tukeutuen 

olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon. 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. 

 



 
  

 

4 (15) 
 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Suunnittelualueen maasto ja rakennuskanta. 

 

Suunnittelualue koostuu Mäntytien ja Jaatilantien varrella sijaitsevista pientaloista sekä 

Mäkelän tilakeskuksesta piha-alueineen. Pääosa alueesta on Mäkelän tilaan kuulunutta 

peltoa, joka on nykyisin kaupungin omistuksessa. Lisäksi alueen länsipuolella Turuntien 

varrella kaava-alueeseen rajautuen sijaitsee kolme teollisuuskiinteistöä, joiden rakennus-

kannasta osa on palanut. Mäntytien katualueen länsipäätä ei ole rakennettu. Laajennus-

alue on liitettävissä viereisten alueiden vesi- ja viemäriverkostoon. 

 

 
Suunnittelualue idästä (kuva: Google). 
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Alueen itäreunassa sijaitseva Mäkelän tila on erotettu Ruunalan kantatilasta vuonna 1749. 

Tila sijaitsee vanhalla Jaatilan kylämäellä Mäkilän isojaon aikaisella tontilla. Tilan päära-

kennus on peräisin 1900-luvun alkupuolelta ja karjarakennus 1930-luvun alusta (lähde: 

Lounaispaikka, Turun maakuntamuseo). 

 

 Ote senaatinkartasta  

(lähde: Kansallisarkiston digitaalinen 

palvelu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote topografikartasta  

(lähde: Kansallisarkiston digitaalinen 

palvelu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Maanomistus 

Voimassa olevan asemakaavan mukaiset tontit sekä asemakaavan ulkopuoliset kiinteistöt 

ovat yksityisessä omistuksessa. Asemakaavoittamaton kiinteistö Jaatila 761-406-3-132 on 

kaupungin omistuksessa. Voimassa olevan asemakaavan mukaisten yleisten alueiden (vir-

kistys- ja katualueet) osalta ei ole tehty yleisen alueen kiinteistötoimituksia. 

 

Kaupunki laatii tarvittavat sopimukset yksityisten maanomistajien kanssa. 

3.1.3 Pohjakartta 

Asemakaava laaditaan kaavoituksen pohjakartalle 1:2 000.  

 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Kaavoitustilanne 

Maakuntakaavoitus 

Someron kaupungin alueella maakuntakaavan laatimisesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. 

Maakuntavaltuuston 11.12.2006 hyväksymässä ja ympäristöministeriön 12.11.2008 vah-

vistamassa Salon seudun maakuntakaavassa alue on taajama-aluetta A. Alue sisältyy 

myös aluerajaukseen: kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue (Someron- 

Somerniemen Pitkäjärven ja Härkätien kulttuurimaisemat). Turuntien varteen on osoitettu 

ulkoilureitti.  
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Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Varsinais-Suo-

men taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan. Hyväksymis-

päätöksestä on jätetty kaksi valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus määräsi 

kokouksessaan 27.8.2018 vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 

saanut lainvoiman. Vaihemaakuntakaavassa alueelle on osoitettu taajamatoimintojen alu-

etta (A). Alue sisältyy taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen. Turuntie on osoi-

tettu yhdystienä (yt). 

 

 
Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta. Alueen sijainti sinisellä ympyrällä. 

 

 
Ote vaihemaakuntakaavasta. Alueen sijainti sinisellä ympyrällä. 

 

Yleiskaavoitus 

Suunnittelualueella on voimassa Someron kunnanvaltuuston 19.10.1988 hyväksymä So-

meron taajaman alueen oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Kaavaa ei ole alistettu vah-

vistettavaksi. 
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Oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu: 

o Teollisuus ja varastoaluetta (T) 

o Asuntojen ja palvelujen aluetta (AL) 

o Pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) 

o Puistoaluetta (VP) 

 

 
Ote osayleiskaavasta (1988). 

 

Someron kaupunginhallitus on päätöksellään 2.9.2013 § 182 päättänyt laittaa vireille kaa-

vahankkeen Someron keskustaajamaa koskevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laa-

timiseksi. 

 

 
Ote asemakaavayhdistelmästä. Alustava kaavarajaus, joka on prosessin edetessä etelä-

osastaan supistunut.   

 

Asemakaavoitus 

Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi asemakaavoittamatonta. Asemakaavan muutos 

koskee alueen eteläosassa voimassa olevia seuraavia asemakaavoja: 
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- 30.1.1984 vahvistettu Someron Jaatilan kylän rakennuskaava ja rakennuskaavan 

muutos 

- 10.7.1975 vahvistettu Someron rakennuskaavan muutos ja laajennus 

- 16.3.1966 vahvistettu Someron rakennuskaava 

 

Alueelle on osoitettu em. asemakaavoissa seuraavia aluevarauksia:   

o AO Erillispientalojen korttelialueet (osa korttelista 2 ja 3) 

o P  Puistoalue 

o LYT Yleisen tien aluetta (Turuntie) 

o Jaatilantien ja Mäntytien katualuetta 

3.2.2 Selvitykset 

Käytettävissä olevat selvitykset, viranomaistietokannat ja ylemmän tason kaavat otetaan 

huomioon asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavaa varten on laadittu luontoselvitys 

vuonna 2017. Muiden selvitysten tarvetta arvioidaan kaavaprosessin aikana. 

 

Liite 2: Luontoselvitys 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt kunnan aloitteesta laajentaa Jaatilantien varren 

asuinaluetta länteen, Mäntytien ja Taka-Simolantien väliselle peltoaukealle. 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTÖKSET 

Kaupunki on tehnyt kaavoituspäätöksen 20.3.2017. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 

kaavoituskatsauksen 2017 yhteydessä. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 

14.9.2017.  

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 Osalliset 

Maanomistajat ja asukkaat: 

- kaavoitettavan alueen maanomistajat 

- naapurialueiden maanomistajat  

- muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat 

- alueella toimivat yritykset ja yhteisöt 

 

Kaupungin hallintokunnat: 

- ympäristölautakunta 

- tekninen lautakunta 

- kaupunginhallitus 

- kaupunginvaltuusto 

 

Viranomaiset: 

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

- Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 

- Varsinais-Suomen liitto (tarvittaessa) 

- Varsinais-Suomen maakuntamuseo (tarvittaessa) 

- Tekninen johtaja 

- Rakennustarkastaja 
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- Someron kaupunki / Ympäristönsuojeluviranomainen 

- Someron kaupunki / Kehittämisasiantuntija 

- FSHKY / Terveydensuojeluviranomainen 

 

Yhdyskuntatekniikka: 

- Vesihuolto ja viemäröinti (vesilaitos) 

- Sähkö- ja puhelinyhtiöt  

 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 17.6.2020, 27.4.2021 

4.3.2 Vireilletulo 

Kaava on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen 2017 yhteydessä. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus  

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu elokuussa 

2017 ja tarkistettu maaliskuussa 2019 sekä kesäkuussa 2020. OAS pidetään kaupungin-

virastossa nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä tarkennetaan tarvittaessa kaavan ede-

tessä. 

 

Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetetaan nähtäville (MRL 62 §; 

MRA 30 §). Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta ja niihin tarvittaessa 

laaditut vastineet käsitellään sekä tehdään tarvittavat muutokset kaavakarttaan. 

 

Kaavaehdotus laaditaan luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden, lausuntojen sekä mah-

dollisten viranomaisneuvottelujen pohjalta. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 

päivän ajaksi (MRL 65 §; MRA 27 §). Mahdolliset lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuk-

sesta käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Kaavasta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 14.9.2017. Kaavan valmistelu-

vaiheessa pyydettiin kaavaluonnoksesta lausunnot viranomaisilta. Kaavaehdotuksesta 

pyydetään lausunnot.  

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

4.4.1 Kunnan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Jaatilantien varren asuinaluetta länteen, Mäntytien 

ja Taka-Simolantien väliselle peltoaukealle. Lisäksi tutkitaan alueelle johtavat nykyiset ka-

tuyhteydet, kunnallistekniset verkostot ja mahdolliset tarkennukset viereisiin kiinteistörajoi-

hin. 

4.4.2 Suunnittelualueesta johdetut tavoitteet  

Alueesta on laadittu talven 2018–19 aikana erityyppisiä rakennemalleja, joiden avulla on 

tutkittu alueelle soveltuvia kortteli-, katu- ja viheraluerakenteita. Samalla on tarkasteltu uu-

den alueen liittämis- ja laajentamismahdollisuuksia lähialueiden maankäyttö huomioiden. 
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Esisuunnitteluvaiheen luonnoksia aluerakenteesta. 

4.4.3 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Asemakaava-alue on suppea, eikä sillä ole valtakunnallista merkitystä. Asemakaavalla kui-

tenkin edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista etenkin toimi-

van yhdyskunnan ja kestävä liikkumisen näkökulmasta. 

 

Asemakaavalla edistetään verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta sekä 

tuetaan alueen elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Asemakaavalla luodaan edelly-

tykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riit-

tävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Lisäksi luodaan edellytykset resurssitehok-

kaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakentee-

seen. Uusi asuinalue on sijoitettu siten, että se on eri liikkumismuodoilla hyvin saavutetta-

vissa. 

 

Asemakaavalla edistetään myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tehokkaan lii-

kennejärjestelmän osalta kehittämällä olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja. 

Asemakaavalla ei myöskään vaaranneta terveellistä ja turvallista elinympäristöä, elinvoi-

maista luonnon- ja kulttuuriympäristöä tai luonnonvaroja eikä uusiutumiskykyisen energia-

huollon toteutumista. 

 

Asemakaavalla esimerkiksi huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-

destä ja viheralueverkoston jatkuvuudesta sekä maatalouden kannalta riittävän yhtenäis-

ten viljelyalueiden säilymisestä. 

 

Maakuntakaavoitus 

Kaava tukeutuu voimassa oleviin maakuntakaavoihin niitä tarkentaen. 

 

Yleiskaavoitus 

Asemakaavalla tarkennetaan yleiskaavan aluevarauksia tukeutuen sen perusratkaisuihin. 

 

Koska yleiskaava on oikeusvaikutukseton ja melko vanha, on asemakaavaa laadittaessa 

otettava huomioon soveltuvin osin MRL 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset 

(MRL 54 § 4mom.) ja tehdä yleiskaavallinen tarkastelu, jossa kaava-aluetta tarkastellaan 

laajempana kokonaisuutena. 
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Asemakaava-alueelle esitettävän maankäytön suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

(MRL 39 §): 

 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

Alue sopii hyvin täydentämään ja laajentamaan maltillisesti kaupunkirakennetta. Kaupun-

gin tonttitarjontaa monipuolistava kohde olemassa olevassa ja asemakaavalla mahdollis-

tettavan kaltaisessa kaupunkirakenteessa kiinni on taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 

ratkaisu. 

 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

Asemakaava-alue kytkeytyy välittömästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen täy-

dentäen ja laajentaen sitä maltillisesti ja suunnitelmallisesti. Asemakaavalla ei aiheudu 

epäsuotuisaa kaupunkirakennetta, jossa esimerkiksi kunnallistekninen verkosto aiheuttaisi 

satelliittikohteen olemassa olevaan verkostoon. Olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan 

käyttää hyväksi.  

 

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

Asemakaava-alueen asuinrakentaminen tuo alueelle lisää asuntoja erillispientaloihin ja 

asuinpientaloihin, jotka voidaan toteuttaa eri tavoin ja myös yhtiömuotoisena. Asuntotar-

jonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen vastaa paremmin erilaisiin asumisen tarpeisiin. 

 

Alue tukeutuu olemassa oleviin lähipalveluihin ja keskustan palveluihin, jotka sijaitsevat 

kävely- ja pyöräilyetäisyydellä. Esimerkiksi terveyskeskukseen ja lähimpiin päivittäistava-

rakauppoihin on alueelta matkaa noin puoli kilometriä. 

 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-

, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 

talouden kannalta kestävällä tavalla;  

Asemakaava-alue kytkeytyy olemassa oleviin liikenneyhteyksiin ja joukkoliikenteeseen. Li-

säksi kaava-alueella on huomioitu eri liikennemuotojen toteuttaminen. Katualueiden levey-

dessä ja jalankululle ja polkupyöräilylle osoitetuilla alueen osilla on huomioitu kevyt liikenne 

sekä reittien muodostama verkosto. 

 

Energia-, vesi- ja jätehuollon osalta asemakaava-alue tukeutuu ja kytkeytyy olemassa ole-

viin verkostoihin, mikä on ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävä tapa. 

 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

elinympäristöön; 

Asemakaava-alueelle ei esitetä sellaista maankäyttöä, joka heikentäisi nykyisten asukkai-

den turvallisuutta, terveellisyyttä ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoista elinympäris-

töä. Eri väestöryhmien on mahdollista sijoittua alueelle monipuolisen asuntotarjonnan 

kautta, jolloin alueellista eriytymistä vältetään. Mahdollisia olemassa olevia asuinympäris-

tön epäkohtia on mahdollista ottaa mukaan suunnitteluun asemakaavaa toteutettaessa.  

 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

Asemakaava-alueelle esitettävällä maankäytöllä ei ole kunnan elinkeinoelämälle haitallisia 

vaikutuksia. Väestöpohjan on mahdollista kasvaa, mikä edesauttaa palvelujen kysyntää ja 

sitä kautta tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 

 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

Alueen asukasmäärän lisääntyminen aiheuttaa kasvua katuverkoston liikennemääriin. Lii-

kennemäärät vastaavat asumisesta aiheutuvaa liikennettä, jota alueella on jo entuudes-

taan, eikä melutasot siten aiheuta poikkeusta olemassa olevaan ympäristöön. 
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Rakentamisen aikaiset haitat ovat tilapäisiä. 

 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

Asemakaava-alue on pääasiassa peltoa, joka on ollut viljelykäytössä. Rakennetun ja ra-

kentamattoman maiseman suhde muuttuu vähäisesti, kun laajojen pohjoiseen avautuvien 

peltoaukeiden eteläisimmän kärjen luonteva osa kytketään osaksi olemassa olevaa kau-

punkirakennetta. 

 

Suhteessa maakuntakaavan ohjausvaikutukseen (VSMK) Rakentaminen kohdistuu au-

keamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen edistäen avoimen maisema-

tilan säilymistä. Alueelle ei osoiteta korkeaa rakentamista, joka edellyttäisi erikseen maise-

mavaikutusten arviointia. 

 

Asemakaavalla ei aiheuteta olennaista haittaa luonnonvarojen vaalimiselle. 

 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Asemakaava-alueelle mahdollistettava asuminen ei mittakaavaltaan aiheuta merkittävää 

käyttöpainetta olemassa oleville virkistysalueille ja -kohteille. Asemakaava-alueelle osoite-

taan tarvittavat lähivirkistys- ja puistoalueet, jotka kytkeytyvät liikenneväylien kautta laa-

jempaan viher- ja virkistysverkostoon. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suunnittelualue soveltuu hyvin mahdollistamaan 

asemakaavalle asetetut tavoitteet asuntotarjonnan monipuolistamisesta. 

 

Asemakaavoitus 

Asemakaavalla lisätään ja monipuolistetaan asuinrakentamisen tonttitarjontaa keskustan 

tuntumassa. Laajennusalue liitetään nykyiseen kaava-alueeseen siten, että aluetta voi-

daan myöhemmin laajentaa ja kytkeä se uusiin katuverkostoihin. 

4.4.4 Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet  

Valmisteluaineiston nähtävillä pidon yhteydessä saatuihin kannanottoihin perustuen, on 

kaavaluonnoksen mukaista rakennetta muokattu kaavaehdotusta varten. Suunnittelun ai-

kana on syntynyt tavoite sijoittaa AP-korttelit kaava-alueen länsireunaan, ohjata liikenne 

kaava-alueen keskivaiheen kautta sekä tarkastella viheralueiden sijaintia. 

 

 
Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet aluerakenteesta. 
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4.5 MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN 

4.5.1 Valmisteluvaihe 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62 §; MRA 30 §). 

Kaavaluonnoksesta saatiin viisi mielipidettä sekä lausunnot Varsinais-Suomen ELY-

keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä, Varsi-

nais-Suomen pelastuslaitokselta ja Caruna Oy:ltä. 

 

Mielipiteet ja lausunnot on koottu sekä laadittu niihin vastineet. Vastineista käy ilmi, onko 

mielipide tai lausunto vaikuttanut kaavan sisältöön. 

 

Liite 5: Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen 

4.5.2 Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty viranomaistahojen lausunnot 

(MRL 65 §; MRA 27 §). Kaavaehdotuksesta on myös voinut jättää muistutuksensa. kaava-

ehdotuksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELY-

keskukselta, Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta, Forssan seudun hyvinvointi-

kuntayhtymältä, Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta, Caruna Oy:ltä ja Someron Vesi-

huolto Oy:ltä. Muistutuksia saatiin viideltä eri taholta, joissa osassa oli useita henkilöitä 

muistutuksen jättäjänä. 

 

Lausunnot ja muistutukset on koottu sekä laadittu niihin vastineet. Vastineista käy ilmi, 

onko lausunto tai muistutus vaikuttanut kaavan sisältöön. 

 

Liite 6: Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE  

Asemakaavan laajennuksen ja muutoksen pinta-ala on yhteensä 6,3723 hehtaaria.  

Asemakaavalla on osoitettu: 

- Erillispientalojen korttelialueeksi (AO) 10 rakennuspaikkaa, joiden pinta-ala on 

yhteensä 1,1117 hehtaaria. Rakennuspaikoista 7 kpl on rakentamattomia. 

- Erillispientalojen korttelialueeksi (AO/s) Mäkelän tilakeskuksen rakennuspaikka, 

jonka pinta-ala on 1,1960 hehtaaria. 

- Asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-1) 4 uutta rakennuspaikkaa, joiden pinta-ala 

on yhteensä 0,3829 hehtaaria. 

- Asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-2) 8 uutta rakennuspaikkaa, joiden pinta-ala 

on yhteensä 0,8371 hehtaaria. 

- Lähivirkistysalueeksi (VL) 0,4521 hehtaaria.  

- Puistoalueeksi (VP) 0,5995 hehtaaria. 

- Maantien alueeksi (LT) 0,0629 hehtaaria 

- Katualueeksi 1,5749 hehtaaria 

Liite 4: Seurantalomake  

Uudet rakennuskorttelit sijaitsevat Mäntytien ja Taka-Simolantien välisellä peltoalueella 

osin Taka-Simolantiehen rajautuen. Kaava mahdollistaa tiiviimpää rakentamista AP-

kortteleihin. Rakennusten huolellisella ja yhtenäisellä sijoituksella saadaan muodostettua 

suojaisia sisäänkäynti- ja oleskelupihoja hyviin ilmansuuntiin. 
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Kulku uudelle alueelle on järjestetty kahta reittiä. Eteläosaan saavutaan Jaatilantieltä, joka 

risteää uudeksi alueen liikennettä kokoavaksi kaduksi, jolle on pohjoisosassa kaksi suoraa 

tonttiliittymää. Katuverkosto alueella on kampamainen mahdollistaen lumenpoiston katu-

alueiden päissä. Kääntöalueita voidaan hyödyntää mm. vieraspysäköintiin. Toinen kulku-

reitti alueelle on Taka-Simolantien jatkeelta, joka on luonteeltaan pihakatu. Kevyt liikenne 

on ohjattu viheralueiden kautta ympäröivään katuverkostoon. 

 

Uusi alue on erotettu Mäkelän piha-alueista ja rakentuneista tonteista viheralueilla tai piha-

kadulla. Lisäksi alueelle on osoitettu istutettavia alueita ja rakentamattomia vyöhykkeitä 

paremman viihtyisyyden mahdollistamiseksi. Mäkelän pihapiiriä ympäröivät korkeimmat 

kohdat ja kalliorinteet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle, jotta vanhan asuinympäristön 

asema maisemassa säilyy.  

 

Alueen keskiosaan jää rauhallinen puistoalue, jonne on osoitettu leikkialue. Kaava mah-

dollistaa puiston kehittämisen asukkaiden yhteisenä oleskelu- ja ulkoilupaikkana. Alueen 

maamerkkinä toimii vanha muuntamo.  

5.2 KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.2.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

Asemakaava laajentaa Jaatilan ja Rankkulan välistä asuinalueiden vyöhykettä keskustan 

pohjois- ja luoteisosassa. Rakentamiseen otettava peltoalue sijaitsee lähes kokonaan ra-

kentamisen ympäröimänä, joten vaikutukseltaan kaava tiivistää nykyistä aluerakennetta. 

Alue muodostaa selkeästi uuden kokonaisuuden, mutta mittakaavaltaan ja kooltaan se so-

peutuu olemassa olevaan lähiympäristöönsä. 

5.2.2 Vaikutukset maisemaan ja luontoon  

Kaavan laajentaminen lisää rakentamista alueella, joka on ollut viljelyskäytössä. Peltoalue 

on kuitenkin sijainnut rakennettujen alueiden ympäröimänä, joten kaukomaisemassa muu-

tos ei ole merkittävän suuri. Alue jää Turuntieltä katsottaessa osittain vanhan teollisuus-

korttelin rakennusten katveeseen. 

 

Rakennettujen tai aiemmin rakentamiseen kaavoitettujen alueiden osalta kaavalla ei ole 

suurta vaikutusta. Mäkelän tilan entiset pellon reuna-alueet muuttuvat rakentamisen myötä 

puisto- ja viheralueiksi. 

5.2.3 Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon 

Alue on liitettävissä viereisten alueiden kunnallistekniikkaan ja katuverkostoon. Hulevesien 

poisjohtamiseksi on laadittavana suunnitelma kaavaprosessin rinnalla. Tavoitteellinen to-

teuttaminen ajoittuu vuodelle 2022. Alueen pohjoisreunaa myötäilevä Taka-Simolantie 

osoitetaan kaavassa pihakaduksi. Asemakaavan toteutuessa ajoneuvoliikenteen määrä 

kasvaa uusien rakennuspaikkojen aiheuttaman asukasliikenteen verran. 

5.2.4 Muut vaikutukset 

Alueen toteutusvaiheessa aluetekniikan ja rakennusten rakentaminen työllistävät suoraan 

tai epäsuorasti alan ammattilaisia. Alueelle muuttavat lisäävät asukkaiden määrää, minkä 

vaikutuksesta palvelujen kysyntä kaupungin keskustassa ja lähialueella lisääntyy. Muita 

merkittäviä vaikutuksia ei voida katsoa tulevan. 

5.3 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä. 
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5.4 NIMISTÖ 

Kaava-alueen nimistö perustuu olemassa olevaan tilanteeseen ja kaupungin ohjeisiin. Ni-

mistö on valikoitunut kaupungin yleisen käytännön mukaisesti. 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

Rakentamista ohjaavat kaava-asiakirjat rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 

Alueen toteuttaminen on mahdollista Someron kaupungin ja maanomistajien toimesta ase-

makaavan saatua lainvoiman. 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Kaupunki seuraa kaavan toteutusta tonttivarausten ja rakennuslupakäsittelyjen yhtey-

dessä. 

 

 

Turussa 4.4.2019, 23.6.2020, 26.6.2020, 27.4.2021 

Sweco Infra & Rail Oy 

 

 

Petri Hautala   Anna-Maria Latosaari 

maanmittausinsinööri  arkkitehti, YKS-663 
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