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Merikarvian rantayleiskaavan muutos Kasala Tilat Lehto ja Koivula 

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet   
 

ELY-keskus 

ELY-keskus katsoo, että lausunnon antaminen ei ole tarpeen, mutta toteaa kommenttina 
kaavaluonnokseen seuraavaa: 

 

Rakennusoikeus 

Kaavakartasta ja kaavamääräyksestä ei ilmene asuinpientaloalueelle (AP-2) sallittua 
asuinrakennuksen rakennusoikeutta. Se on ilmoitettu kaavaselostuksessa, jonka mukaan 
se määräytyy kunnan rakennusjärjestyksen perusteella. Kaavamääräystä tulisi kuitenkin 
tarkentaa epäselvyyksien välttämiseksi. Loma-asuntoalueen (RA-2) määräyksessä tämä 
on ilmoitettu asianmukaisesti. 

Rakentaminen 

Kaavassa oleva rakentamiskorkeuden yleismääräys käy sellaisenaankin, mutta sitä voi 
ajantasaistaa seuraavasti:  

”Alin suositeltava rakentamiskorkeus, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessa 
vaurioituvia rakenteita, on kaava-alueella +2,10 N2000. Rakentamiskorkeudessa on 
huomioitava rakennustyyppi sekä rakennuspaikasta johtuvat olosuhdelisät, kuten aallokon 
vaikutus.” 

ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan luonnokseen muutoin kommentoitavaa. Asia on 
katsottu yhdessä vesiyksikön kanssa. 

 

Vastine 

Merikarvian rantaosayleiskaavan alkuperäisissä määräyksissä ei ole osoitettu 
rakennusoikeuden määrä asuinpientalojen korttelialueilla.  Merikarvian kaavoituksen 
käytäntönä on ollut, että vanhojen asuinpaikkojen muutoksissa takaisin asuinkäyttöön on 
käytetty alkuperäistä määräystä, jossa rakennusoikeuden määrää ei ole määritelty.  
Asuinrakennusten määrä tässä kohteessa rajattu yhteen asuinrakennukseen.  

Rakentamiskorkeutta koskevaa määräystä tarkistetaan ELYN esittämällä tavalla.  

 

 



Satakuntaliiton lausunto 

Merikarvian kunnan Rantaosayleiskaavan muutoksessa tulee huomioida Satakunnan 
maakuntakaavan yleinen rantarakentamista ohjaavan suunnittelumääräys, jonka mukaan 
rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja 
yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen 
saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee 
sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa mitoitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-
asutuksena mitoitus voi olla perustellusti suurempi. 
 
Satakuntaliitto korostaa edelleen, että alueella sijaitsevan loma-asutuksen muuttamista 
vakituiseen asumiskäyttöön tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti ja huomioida 
rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksissa maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 
Kaavaselostuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ratkaisun mitoitukseen, 
perusteluihin ja vaikutusten arviointiin. Lausunnolla olevassa Merikarvian 
rantaosayleiskaavan muutoksessa (Lehto) vaikutustenarviointi on vielä puutteellinen. 
 
Kaavaselostuksessa on kirjattu vireillä olevan kaavamuutoksen perusteluksi yleinen 
toteamus, että aikoinaan asuinkäytössä olleet kiinteistöt voidaan muuttaa 
kaavamuutoksella vakituisen asumisen rakennuspaikoiksi alueella. Jatkosuunnittelussa 
yleispiirteistä perustelua tulee täydentää. Käyttötarkoituksen muutoksissa oleellisia 
pohdittavia asioita ovat mm. alueen tukeutuminen lähialueen 
vakituiseen asumiseen, peruspalvelujen sijainti, alueen tieyhteydet (teiden kunnossapito, 
leveys ja kantavuus), palo- ja pelastusajoneuvojen toiminnan mahdollisuudet, vesihuolto ja 
jätevesien käsittely ja asuinrakennusten tekniset vaatimukset. Lisaksi tulee tarkastella, 
mitä taloudellisia vaikutuksia kaavamuutoksesta aiheutuu kunnalle tulevaisuudessa. 
 
Satakuntaliitto toteaa, että tämän ja vastaavanlaisten kaavamuutosten perusteeksi tulee 
kriteerejä loma-asuntojen muutoksille vakituiseen asumiseen vielä tarkastella erityisesti 
Merikarvian kunnan näkökulmasta. Perusteluja ja kriteerejä tarvitaan myös 
maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Kaikkien joskus asuttuina olleiden 
rakennuspaikkojen muuttaminen vakituiseen asumiseen ei todennäköisesti ota huomioon 
Merikarvian rantaosayleiskaavan monimuotoisuutta ja maanomistajien tasapuolista 
kohtelua. Rantayleiskaava on aikanaan laadittu kokonaisuutena ja nimenomaan loma-
asutuksen näkökulmasta. Asumisen tavat muuttuvat, rantayleiskaavan alueella on 
hyvin monenlaisia rakennuspaikkoja ja pysyvän asumisen tarpeet vaihtelevat eri 
kohteissa. Kategorinen käyttötarkoituksenmuutos läpi kaava-alueen ei välttämättä ota 
huomioon kaikkia tarvittavia näkökulmia.  
 
Pysyvän asumisen rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus tulee ilmoittaa kaavassa. 
Selostuksessa todetaan, että käytettävissä oleva rakennusoikeus määräytyy kunnan 
rakennusjärjestyksen perusteella. Satakuntaliiton näkemyksen mukaan kaavamuutoksen 
kartta voi ilman selkeitä rakennusoikeuden ilmoittavia kaavamääräyksiä jäädä epäselväksi. 
 
Kaavakartalla tulee vielä tarkentaa RA-2 korttelialueen merkintöjä: kartalla käytetään 
merkintää RA-2 ja siinä on osoitettu kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa ja selitteessä 
käytetään merkintää RA. 
Selostuksen perusteella saa käsityksen, että tilalle Koivula tavoitellaan kahta 
lomarakennuspaikkaa. Jatkosuunnittelussa tulee vielä pohtia, onko ratkaisu mahdollinen 
eli sopiiko alueelle kaksi loma-asuntojen rakennuspaikkaa. 
 



Satakuntaliitolla ei ole Merikarvian rantayleiskaavan (Lehto) muutoksen luonnosvaiheesta 
Satakunnan maakuntakaavojen perusteella muuta lausuttavaa. 

 

Vastine 

Satakuntaliitto on ollut mukana valmistelemassa vuonna 1997 vahvistettua Merikarvian 
rantayleiskaava. Tällöin on määritelty kaavan mitoitukselliset ratkaisut ja 
kaavamääräykset. Nyt tehtävä kaavamuutos on näiden mitoitusperiaatteiden ja 
kaavamääräysten mukainen lukuun ottamatta alkuperäistä AP määräystä, joka salli kaksi 
asuinrakennusta yhdelle rakennuspaikalle. Nyt käsillä olevassa kaavassa 
asuinrakennusten määrä on rajattu yhteen asuinrakennukseen. Nyt käsillä olevassa 
kaavassa ei lisätä rakennuspaikkojen määrää. Kaavamuutoksella siirretään alkuperäisen 
kaavan piirtovaiheessa väärän tilan puolelle osoitettu rakennuspaikka. Toisena 
muutoksena lomarakennuspaikka muutetaan vakituisen asumisen paikaksi. 

Merikarvian rantayleiskaavan osalta on ELY-keskuksen kanssa sovittu jo 20 vuotta sitten, 
että aiemmin asuinkäytössä olleet ja jossain vaiheessa kiinteistörekisteriin 
lomarakennuspaikan saaneet rakennuspaikat on mahdollista muuttaa takaisin 
asuinkäyttöön. Tällä ratkaisulla on pyritty säilyttämään Merikarvian alkuperäistä 
yhdyskuntarakennetta ja luonnetta kuntana, jossa on aina asuttu ranta-alueilla. Heti 
kaavan valmistumisen jälkeen käytetty ratkaisu, jossa vanhat asuinpaikat on ollut 
mahdollista muuttaa kaavamuutoksella asuinkäyttöön, on kiinteistöjen omistajien kannalta 
tasapuolinen. Käytännössä alkuaan asuinkäytössä olleille kiinteistöille on muodostunut 
juridisesti asuinrakennuksen rakennusoikeus.  

Koska alkueräinen kaava ei määritä vakituisen asumisen rakennusoikeutta on kiinteistön 
omistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi päädytty kaavamuutoksissa samanlaiseen 
linjaukseen.  

Koko Suomen osalta on vakituisen asumisen sijoittumiseen rannalle alettu suhtautua 
myötämielisemmin. Tähän ovat vaikuttaneet lisääntynyt etätyön määrä, kunnallisten 
vesijohtoverkostojen laajentuminen ranta-alueille ja halua antaa ihmisten päättää itse 
asuinpaikastaan. Ilmastonmuutokseen liittyvien seikkojen osalta ei haja-asutusluonteista 
asutusta voi enää pitää huonona ratkaisuna, jos käyttää uusiutuvaa sähköenergiaa 
asumiseen ja liikkumiseen. Ilmaston kannalta saattavat ongelmallisempia olla kaupunkien 
kaukolämpöön kytketyt asunnot.  

Kuntien itsemääräämisoikeutta on valtiovalan taholta lisätty. Kunnissa, joissa on paljon 
vesistöjä rannoilla asumista pidetään yleisesti hyvänä asiana. Kasvukeskusten 
ulkopuolisilla alueilla, joilla väestö vähenee rannoilla asumisen mahdollistaminen koetaan 
kunnissa taloudellisesti hyvänä asiana. Rannoille sijoittuva uusi asuminen tuo myös lisää 
asukkaita käyttämään jo aiemmin toteutunutta kunnan palveluinfraa. Uudet asukkaat 
tuovat myös elinvoimaa kyläalueille.      

Kaavan vaikutustenarviointia täydennetään kaavaselostukseen.  

RA kaavamääräystä tarkistetaan ehdotusvaiheeseen.  

 



Carunan lausunto 

 
Nykyinen suurjännitteinen jakeluverkko  
Kaava-alueella ei sijaitse Caruna Oy:n suurjännitteistä jakeluverkkoa. 
  
Muuta huomautettavaa  
Caruna Oy:llä ei ole muuta huomautettavaa rantayleiskaavan muutoksesta. 

 

Vastine  

Merkitään tiedoksi  

 

 

 

Satakunnan museon lausunto 

Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy/arkkitehti Ilmari Mattila on laatinut kahta Kasalan 
kylän tilaa koskevan Merikarvian rantayleiskaavan muutosluonnoksen. Kaavamuutosalue 
sijaitsee noin 17 kilometrin päässä kunnan keskustaajamasta pohjoiseen, Holeerinniemen 
lounaisosassa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tilan Lehto 484-406-6-65 
käyttötarkoitus loma-asumisesta (Loma-asuntoalue RA) vakinaiseksi asumiseksi 
(Asuinpientaloalue AP-2) sekä siirtää yksi lomarakennuspaikka Lehdon puolelta Koivulan 
puolelle.  

Suunnittelualue ei sijoitu itsessään mihinkään arvokkaaksi luokiteltuun 
kulttuuriympäristöön. Varsin lähelle sitä ulottuu kuitenkin maakunnallisesti merkittävä 
Kasalan kylä ja kulttuurimaisema, joka on huomioitu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 
2 merkinnällä kh. Kasalan kylän ranta-alueella voidaan silti katsoa olevan vähintäänkin 
paikalliseksi luokiteltavaa maisemallista merkitystä. Alueella on voimassa Merikarvian 
rantayleiskaava vuodelta 1997, jonka taustaselvitykseksi on tehty rakennusinventointi 
vuonna 1993 (Anneli Björkqvist/Merikarvian kunta). Lehdon tai Koivulan rakennuksia ei ole 
huomioitui inventoinnissa, joka oli kuitenkin varsin puutteellinen. Inventointitiedot on 
päivitetty vuonna 2009 (FM Hanna Partanen/Merikarvian kunta). Päivitysinventoinnissa 
tarkastettiin vain vuoden 1993 inventoinnissa mukana olleet kohteet. Uusia kohteita ei 
voitu resurssien niukkuuden vuoksi ottaa mukaan selvitykseen.  

Lehdon asuinrakennus voidaan kaavaselostuksen valokuvien perusteella todeta varsin 
iäkkääksi. Pienikokoinen asuinrakennus (todennäköisesti alun perin Merikarvian rannikolle 
tyypillinen kalastajatila) on pitkänurkkainen. Ullakon ikkunaa ympäröi palkistokehys. Nämä 
piirteet viittaavat rakennusajankohtaan viimeistään 1800-luvun viime vuosina, eikä museo 
ei pidä kaavaselostuksessa mainittua vuotta 1920 uskottavana rakennusajankohtana. 
Rakennus- ja huoneistorekisterissä (mistä tieto lienee peräisin) rakennusvuodeksi 
kirjataan kaavamaisesti vuosi 1920, mikäli rakennuksen rakennusvuotta ei tunneta. 
Rakennuksessa lienee tehty muutoksia 2. maailmansodan jälkeisenä aikana, mistä 
kertovat asuinkerroksen muutamat pystyjakoiset ikkunat. Myös kuistiosa on selvästi muuta 



rakennusta nuorempi. Pienikokoinen ja vaatimaton rakennus lienee jäänyt vakinaisesta 
asuinkäytöstä jo vuosikymmeniä sitten.  

Satakunnan Museo katsoo, ettei ilmeisesti jo pitkään vapaa-ajan käytössä ollutta, meren 
rantaan rajautuvaa kiinteistöä tulisi maisemallisista syistä osoittaa rantayleiskaavan 
muutoksella asuinkäyttöön. Satakuntaliiton lausunnossa on esitetty kattavasti perusteita 
suunnittelualueen säilyttämiselle loma-asumiskäytössä. Satakuntaliiton tavoin museo pitää 
ongelmallisena myös sitä, ettei kaavassa osoiteta asuinpientalojen osalta 
enimmäisrakennusoikeutta vaan kysymys jää kunnan rakennusjärjestyksen varaan. Joka 
tapauksessa vakinaisen asunnon rakennuspaikalla rakennusoikeus on merkittävästi 
suurempi kuin loma-asunnon rakennuspaikalla, mikä mahdollistaa herkkään 
merenrantamaiseman näkyvämmän muutoksen kuin lomarakentaminen. 

Satakunnan Museolla ei ole arkeologisen perinnön osalta huomautettavaa 
rantayleiskaavan muutoksesta. 

 

Vastine 

Nykyistä asuinrakennusta koskevat tiedot päivitetään Satakunnan museon lausunnossa 
esitettyjen tietojen mukaisiksi.   

Merikarvian rantayleiskaavan osalta on ELY-keskuksen kanssa sovittu jo 20 vuotta sitten, 
että aiemmin asuinkäytössä olleet ja jossain vaiheessa kiinteistörekisteriin 
lomarakennuspaikan saaneet rakennuspaikat on mahdollista muuttaa takaisin 
asuinkäyttöön. Tällä ratkaisulla on pyritty säilyttämään Merikarvian alkuperäistä 
yhdyskuntarakennetta ja luonnetta kuntana, jossa on aina asuttu ranta-alueilla. Heti 
kaavan valmistumisen jälkeen käytetty ratkaisu, jossa vanhat asuinpaikat on ollut 
mahdollista muuttaa kaavamuutoksella asuinkäyttöön, on kiinteistöjen omistajien kannalta 
tasapuolinen. Käytännössä alkuaan asuinkäytössä olleille kiinteistöille on muodostunut 
juridisesti asuinrakennuksen rakennusoikeus.  

Merikarvian kaavoituksen käytäntönä on ollut, että vanhojen asuinpaikkojen muutoksissa 
takaisin asuinkäyttöön on käytetty alkuperäistä määräystä, jossa rakennusoikeuden 
määrää ei ole määritelty.  Asuinrakennusten määrä tässä kohteessa rajattu yhteen 
asuinrakennukseen. Koska alkueräinen kaava ei määritä vakituisen asumisen 
rakennusoikeutta on kiinteistön omistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi päädytty 
kaavamuutoksissa samanlaiseen linjaukseen.  

 

 


