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1. Suunnittelualue  

Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) suunnittelualue 
koskee Ulvilan kaupungissa sijaitsevia kiinteistöjä tai niiden osia 
seuraavasti:  

 Utula RN:o 886-401-3-429 (osa)  
 Heinilä RN:o 886-401-5-17 
 Malminpää RN:o 886-401-3-261 (osa) 
 Renfors RN:o 886-401-1-468 (osa) 
 Pori-Friitala maantie RN:o 886-895-0-2551 (osa) 

Asemakaavan muutos koskee katualuetta Sammontien ja Louhen-
kujan liittymäalueella.  

Suunnittelualueen rajaus on osoitettu kannessa olevassa kartassa ja 
se on kooltaan noin 3,62 ha.  

Kaava-alueen rajaus saattaa muuttua työn kuluessa erityisesti ka-
tualueiden ja yleisen tien osalta.  

2. Suunnittelun tavoitteet 

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Hannulan teollisuusalueelle tyypil-
lisiä toimintoja, joten laadittava asemakaava on lähinnä toteava eikä 
niinkään maankäytön muutosta tarkoittava. Alueella sijaitsee kah-
den yrityksen, UTU Oy:n ja Kuljetus Mika Merisalo Oy:n toimitilat, 
jälkimmäisellä kiinteistöllä on lisäksi asuinrakennus. Asemakaavan 
tavoitteena on osoittaa nämä toiminnat mahdollistava, Hannulan te-
ollisuusalueelle sopiva pääkäyttötarkoitus. UTU Oy:n tontilla tavoit-
teena on huomioida yrityksen laajentumistavoitteet sekä uusi liit-
tymä Sammontielle.  

3. Suunnittelun lähtökohdat 

Suunnittelualue sijaitsee Ulvilan kaupungissa Hannulan kaupungin-
osassa vajaan 1 km:n päässä keskustasta luoteeseen Satakunnan-
tien, Ahjontien ja Sammontien rajaamalla alueella.  

Alue on pääasiassa asemakaavoittamatonta, mutta se sijaitsee ase-
makaavoitetun alueen sisällä. Suunnittelualueeseen kuuluu vähäi-
nen asemakaavoitettu alue, katualueen osa (Sammontien ja Lou-
henkujan liittymäalue), pinta-alaltaan noin 0,05 ha (noin 520 m2). 
Asemakaava on vuodelta 1987.  

Alueella sijaitsee kohdassa 2 mainitut yritysten toimitilat ja yksi 
asuinrakennus. Satakunnantien varressa kulkee erillinen kävely- ja 
pyöräilyväylä. UTU Oy:n tonttiin rajautuva tien osa on hoidettua 
puistomaista aluetta, jolla on täysikasvuista, näkymää rajaavaa 
puustoa (mäntyä, kuusta ja koivua). 



Asemakaavatyön yhteydessä laaditaan pilaantuneiden maiden 
(pima) selvitys.  

4. Vaikutusalue 

Asemakaavan vaikutukset kohdistuvat suunnittelualueelle ja lä-
hiympäristöön.  

5. Osalliset 

Osallisia ovat kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien tilojen 
omistajat, lähialueiden maanomistajat ja asukkaat sekä ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä 
(MRL 62 §).  

Muita osallisia ovat ainakin kaupungin hallintokunnat ja lautakunnat 
sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan 
museo, Satakunnan pelastuslaitos, Caruna Oy ja DNA Oyj.  

6. Selvitettävät vaikutukset 

Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana 
saada tietoa ratkaisun merkityksestä ja siten parantaa lopullisen 
suunnitelman laatua.  

Todennäköisesti merkittävimmät asemakaavan vaikutukset, joita 
suunnittelun yhteydessä tulee selvittää, ovat:  

 vaikutukset kaupunkikuvaan 
 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 vaikutukset liikenteeseen ja liikenneverkkoon 
 vaikutukset yritystoimintaan 
 vaikutukset yhdyskuntatekniikkaan 

Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvi-
oidaan suunnittelutyön yhteydessä.  

7. Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt 

Vireilletulosta ilmoitetaan Ulvilan Seutu-lehdessä, kaupungin ilmoi-
tustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla (www.ulvila.fi). Vireille-
tulon yhteydessä asetetaan nähtäväksi myös osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. OAS on julkaistu myös kau-
pungin internet-sivuilla ja on saatavissa Ulvilan kaupungintalolta 
kaupunkikehityksen vastuualueelta osoitteesta Loukkurantie 1, 
28450 Vanha-Ulvila.  



Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 30 vrk:n ajan arviolta syk-
syllä 2022. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot ja osallisilla on 
mahdollisuus antaa siitä mielipiteensä.  

Asemakaavaehdotus tullaan asettamaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi 
MRL:n edellyttämällä tavalla. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä 
olon aikana kuullaan osallisia ja he voivat esittää kysymyksiä joko 
suullisesti tai kirjallisesti. Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoite-
tut asemakaavaehdotusta koskevat muistutukset on tehtävä kaava-
ehdotuksen nähtävänä oloaikana kirjallisena kaupunkikehitykseen, 
osoite PL 77, 28401 Ulvila.  

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.  

Asemakaavan laatimisen yhteydessä neuvotellaan eri viranomaista-
hojen ja kaupungin hallintokuntien kanssa sekä pyydetään tarvitta-
vat lausunnot.  

8. Yhteystiedot 

Ulvilan kaupunki, kaupunkikehitys  
Kaupunkisuunnittelun johtaja 
Juha Virola 
p. 0400-134718 
sp. etunimi.sukunimi@ulvila.fi  

Asemakaavan laatii konsulttityönä Sweco Infra & Rail Oy:  
Kaavoitusarkkitehti, YKS-492 
Pasi Vierimaa 
p. 0400-689918  
sp. etunimi.sukunimi@sweco.fi  

9. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää palautetta yllä 
mainituille henkilöille tai sähköpostiosoitteeseen kaupunkikehi-
tys@ulvila.fi 
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Kaupunkikehityksen vastuualue  


