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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN muutoksen selostus, joka koskee
5 päivänä huhtikuuta 2021 päivättyä yleiskaavakarttaa
Kylässä Kasala tiloja:
Lehto 484-406-6-65 ja Koivula 484-406-6-58

Kaava alueen koko 1,2ha
Asemakaavan tunnus: 484YKAM12021
Asemakaavan päiväys: 05.04.2021
Kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
Hallitus ---------Valtuusto -----------Kaavan laatija:
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila OY Ilmari Mattila puh. 044-0839811
Seulakatu 4 38700 Kankaanpää
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi

1.1. Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitse Merikarvian Kasalassa, Holeerinniemen lounaisosassa.
Karjamaantie 161 ja 165 Merikarvia. Kaavamuutosalue sijaitsee 11 km etäisyydellä
keskustan pohjoispuolella. Tieyhteys keskustaan17km.

1972 luvun kartasta on havaittavissa että Lehdon tila on ollut asuttuna.

Ilmakuva

Peruskartta alueesta

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus
Merikarvian rantayleiskaavan muutos Kasala koskien tiloja Lehto 484-406-6-65 ja
Koivula 484-406-6-58.
Kaava-alueella sijaitsee kaksi kiinteistöä. Kiinteistöllä Lehto (pohjoinen) on 1920
rakentunut asuinrakennus, joka on ollut viime aikoina loma-asuntona. Kiinteistöllä
Koivula (eteläinen) on yksi toteutunut lomarakennuspaikka rakennukset ovat
rakentuneet 1968 ja 1994. Osayleiskaavan kiinteistölle Koivula on osoitettu olemassa
olevan rakennuspakan lisäksi yksi uusi lomarakennuspaikka. Alkuperäisen kaavaan
piirtovaiheessa on tapahtunut virhe ja kiinteistölle Koivula tarkoitettu olemassa olevan
lomarakennuspaikan merkintä on piirretty vahingossa tilan Lehto puolelle.
Rantayleiskaavamuutoksen tarkoituksena on korjata väärän tilan puolelle osoitettu
lomarakennuspaikka ja muuttaa tilan Lehto käyttötarkoitus lomarakennuspaikasta
alkuperäiseen käyttöön vakituisen asumisen rakennuspaikaksi.
Perustelut kaavamuutoksen laatimiselle:
- Virheen korjaaminen. Tilan Koivula osalle ei kaavassa tehdä muita muutoksia.
- Merikarvian rantayleiskaava-alueella on ollut yleisenä käytäntönä, että aiemmin
vakituisessa asuinkäytössä olleet kiinteistöt voidaan muuttaa alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen.
1.3

Liiteasiakirjat
- Kaavakartta määräyksineen
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2.TIIVISTELMÄ
2.1.Kaavaprosessin vaiheet
Kiinteistön Lehto omistajat ovat tiedustelleet vuonna 2020 Merikarvian kunnalta
kaavamuutoksen mahdollisuutta. Kunnanhallitus on tehnyt 15.2.2021 päätöksen 55§
kaavan muuttamisesta ja valinnut kaavamuutoksen laatijaksi Kaavoitus- ja
arkkitehtipalvelu Mattila Oy:n.
Kaava oli nähtävillä luonnoksena ______________
Nähtävillä ehdotuksena _________
Kunnanhallitus esitti kaavan hyväksymistä valtuustolle -------------Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan. -----------

2.2. Yleiskaavamuutos
Yleiskaavamuutoksessa siirretään väärän tilan puolelle osoitettu rakentunut
lomarakennus oikean tilan puolelle ja muutetaan tilan Lehto käyttötarkoitus lomaasumisesta vakituiseen asumiseen.

3.LÄHTÖKOHDAT
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1. kaavan lähtökohdat

3.1.2.Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Kasalan alueella Holeerinniemen lounaisosassa. Kaava-alueen
pohjoispuolella on venesatama-alue. Kaavamuutosalue sijaitsee 11 km etäisyydellä
keskustasta, sen pohjoispuolella. Tieyhteys keskustaan on 17km. Kaava-ale rajautuu
Karjamaantiehen.
Kiinteistö Lehto on vanha asuinpaikka ja Koivula 1968 rakentunut lomarakennuspaikka.

Tilan Lehto vanha asuinrakennus

Tila Lehto näkymä rannan suuntaan

Tilan Lehto ranta-alue

Tilan Lehto pohjoisosan puustoa

Tilan Lehto pohjoisosaa, jonka takana umpeen kasvanut lahti.

Tilan Lehto vuonna 1920 rakentunut asuinrakennus

Tilan Lehto asuinrakennuksen etujulkisivu.

3.1.3.Luonnonympäristö
Kaava-alueella löytyy luonnontilaista aluetta sen pohjois- ja eteläosista. Koska tilan
Koivula osalta kaavamuutoksella korjataan vain väärään paikkaan osoitettu
toteutuneen rakennuspaikan merkintä, ei tämän tilan osalta ole arvioitu
luonnonolosuhteita. Kaavamuutos ei muuta voimassa olevaa kaavaa.
Tilan Lehto osalta kaavamuutosalue on pääosin rakentunutta ja käytössä ollutta ja
olevaa aluetta. Ainoana luonnontilaisena alueena voidaan pitää kaavassa osoitetun
asuinpientaloalueen pohjoisreunaa, jonka reunassa on noin 10-20m leveä ja 80m pitkä
puustoinen alue. Tällä alueella on pääosin koivuja ja leppää. Alueesta on kuvat
selostuksessa.
Tilan Lehto kaavamuutoksen alaisella osalla ei ole huomioitavia luontokohteita.
Alueella tehdyn katselmuksen perusteella ei ole nähty tarpeelliseksi luontoselvityksen
laadintaa.

3.1.4.Rakennettu ympäristö
Tilalla Koivula on 1968 ja 1994 rakentuneet lomarakennukset, joilla ei ole
rakennushistoriallisia arvoja.
Tilalla Lehto on pieni 1920 rakentunut asuinrakennus, joka on melko huonossa
kunnossa. Rakennuksella ei ole kaavassa huomioitavia rakennushistoriallisia tai
maisemallisia arvoja. Tilalla Lehto on myös huonokuntoinen pieni ilmeisesti varastona
käytetty pieni hirsirakennus. Tämä rakennus on huonokuntoinen.

3.1.5.Maanomistus
Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.

3.2.Suunnittelutilanne
3.2.1. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011.
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallintooikeuden (KHO) päätöksellä.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 lainvoimainen 3.12.2014
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 lainvoimainen 17.5.2020
Maakuntakaavoissa ei kaava-alueelle ole osoitettu merkintöjä.

Rantayleiskaava
1997 laaditussa Merikarvian rantayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu RA
merkinnällä loma-asuntoalue.

4. YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Yleiskaavan suunnittelun tarve ja vaiheet

4.1.
Kiinteistön Lehto omistajat haluavat muuttaa asumaan jo aiemmin asuinkäytössä
olleelle tilalle, minkä johdosta he ovat esittäneet yleiskaavan käyttötarkoituksen
muuttamista loma-asumisesta vakituiseen asumiseen. Kiinteistön Koivula osalta
kaavamuutos koskee vain väärään tilan (Lehto) puolelle osoitetun rakennetun
rakennuspaikan siirtoa tilalle.
Kunnanhallitus teki 15.2.2021 päätöksen kaavan muuttamisesta 55§.
Kaavoittaja teki alueella katselmuksen 27.3.2021.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaselostus olivat nähtävillä
_______.
Yleiskaavamuutos oli nähtävillä ehdotuksena __________
Kunnanhallitus esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä ----------Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan -------------

4.2.

Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1. Osalliset
Varsinaisia osallisia kaavassa ovat kiinteistön omistajat, naapurikiinteistöjen
omistajat, ELY-keskus, Satakunnan museo ja Satakuntaliitto.
4.2.2. Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaavoituksen alkamisesta on kuulutettu lehti-ilmoituksella ja
naapurikiinteistöjä on informoitu kirjeitse.
Kaava on ollut nähtävillä luonnoksena ________, josta kuulutettiin lehtiilmoituksella.

Kaava oli nähtävänä ehdotuksena ________, josta on kuulutettu lehtiilmoituksella.
Viranomaisyhteistyö
Kaavasta ei ole käyty viranomaisneuvotteluja.

4.3.

Yleiskaavamuutoksen tavoitteet
Kiinteistön Lehto omistaja on esittänyt kaavan muuttamista siten, että väärään
paikkaan osoitettu lomarakennuspaikan merkintä osoitettaisiin tilalle Koivula,
jonka alueelle se kuulee. Lisäksi tilan Lehto omistaja on esittänyt tilalle osoitetun
käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseen asumiseen.
Rakennusoikeuden siirto on selkeä kaavaan tulleen virheen korjaaminen.
Käyttötarkoituksen muuttamista asuinkäyttöön voidaan pitää mahdollisena, sillä
käytäntönä Merikarvialla on ollut, että aiemmin asuinkäytössä olleet
rakennuspaikat voidaan muuttaa takaisin alkuperäiseen käyttöön.

4.5.

Yleiskaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoja.

5.YLEISKAAVAN KUVAUS
5.1. Kaavan rakenne
Kaavaratkaisu
Merikarvian rantayleiskaavan osalta yleisenä käytäntönä on ollut, että
lomarakennuspaikoiksi osoitetut aikoinaan asuinkäytössä olleet kiinteistöt on voitu
muuttaa kaavamuutoksella vakituisen asumisen rakennuspaikoiksi. Lehtosen tilan
osalta kaavamuutosratkaisu perustuu tähän lähtökohtaan. Kaavamääräyksenä on
käytetty vastaavissa muutoksissa käytettyä merkintää.
Tilan Koivula osalta on tehty vain alkuperäisen kaavan piirtovaiheessa tapahtuneen
virheen korjaaminen.

5.1.1. Mitoitus
Kaavassa ei ole osoitettu asuinpientalojen osalta enimmäisrakennusoikeutta.
Käytettävissä oleva rakennusoikeus määräytyy kunnan rakennusjärjestyksen
perusteella.
Lomarakennuspaikkojen osalta yhden lomarakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala
saa olla enintään 140 k-m2.
.

5.1.2. Palvelut
Kaava-alue sijaitsee noin 17km etäisyydellä Merikarvian keskustaajamasta.
5.1.3. Alin perustamistaso
Alin rakentamiskorkeus on N2000+2,10. Korkeus sijaitsee rakennusten perustuksissa
olevan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella.

Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden määrittely

Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tulisi
sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita.

5.2. Aluevaraukset
AP-2 Asuinpientaloalue.
Alueelle saa sijoittaa enintään yhden asuinrakennuksen. Asuin ja talousrakennukset
on sijoitettava vähintään 30 metrin päähän rannasta, mikäli maisemalliset syyt eivät
vaadi sijoitusta lähemmäs rantaa. Sauna joka sijoitetaan 30 m lähemmäs rannasta
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Kaikkien alle 30m päässä
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sijaitsevien rakennusten harjakorkeus
saa olla kerrosalaltaan enintään 20 k-m2. Sauna on sijoitettava vähintään 15 m päähän
sokkelista mitaten saa olla enintään 3,5m.
Loma-asuntoalue
Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa vain yhden yksikerroksisen loma-asunnon, joka
on sijoitettava vähintään 30 metrin päähän rannasta, mikäli maisemalliset syyt eivät
vaadi sijoitusta lähemmäs rantaa. Talousrakennukset on sijoitettava vähintään 30m
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Kaikkien alle 30m päässä
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sijaitsevien rakennusten harjakorkeus
sokkelista mitaten saa olla enintään 3,5m.
Kaikkien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140 k-m2, josta
lomarakennus enintään 80 k-m2 ja sauna enintään 25 k-m2, minkä lisäksi
päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja sauna 15m päähän saa rakentaa
35 k-m2 tulisijattomia talousrakennuksia.

Yleismääräykset:
Yleismääräyksissä on määräys jätevesien käsittelystä.
Yleismääräyksissä on määritelty alin tulvaherkkien rakenteiden perustamistaso.
Merkinnät ja määräykset ovat kaavaselostuksen lopussa liitteenä.

5.3. Kaavan vaikutukset
5.3.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavamuutoksella ei lisätä tai siirretä rakennuspaikkoja. Rakentaminen voi lisääntyä
asuinkäyttöön osoitetulla rakennuspaikalla. Kaava-alue tai sen lähiympäristö ei ole
merkittävä rakennetun ympäristö arvojen osalta, joten kaavamuutoksella ei ole
huomioitavaa vaikutusta rakennettuun ympäristöön.
5.3.2. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaava muuttuu vain tilan Lehto osalta, jonka kaavamuutokseen rajoittuvalla osalla on vain
vähäisesti luonnontilaista aluetta. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luontoon tai
luonnonympäristöön.

5.3.3. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kaavalla mahdollistetaan asuminen toisella kiinteistöllä. Tällä on tiettyjä vaikutuksia
yhdyskuntarakentamiseen. Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ei voida pitää
merkittävinä.
5.3.4. Vaikutukset ihmiseen
Kaavamuutoksella mahdollistetaan omistajan asuminen kiinteistöllä. Tällä voidaan katsoa
olevan positiivisia vaikutuksia ihmisiin.

5.3.5. Vaikutukset maisemaan
Kaava-alue ei ole maisema-arvoiltaan merkittävä. Kaavamuutoksella ei muodosteta uusia
rakennuspaikkoja. Rakentamisen määrä voi kaava-alueella lisääntyä, mutta sillä ei
huomioitavia vaikutuksia maisemaan.

5.4. Ympäristön häiriötekijät
Ei häiriötekijöitä
5.6. Kaavamerkinnät ja määräykset liitteenä

6. YLEISKAAVAN TOTEUTUS
6.1. Toteuttaminen ja ajoitus
Kiinteistön omistajat toteuttavat kaavan.

Kankaanpäässä 05042021

Ilmari Mattila
Arkkitehti
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

