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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

KIRKONSEUTU 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
Asemakaavan muutos koskee: 
Merikarvian kunnan 
Kirkonkylän kortteleita 59-64, M-, LV-, LT- ja PL-ALUEITA sekä vesialuetta.  
Kaavatunnus 484AKAM12021 
Asemakaavalla ja -kaavan muutoksella muodostuu: 
Merikarvian kunnan 
Pappilan kylän korttelit 56, 59, 60, 61, 63, 419, 420, 421, VL-, LV-, TORI- ja katualueet sekä 
vesialue.  
Kaavamuutosalueen pinta-ala on 15,8 ha 
Asemakaavan päiväys 22.08.2021 
  
 
 
Laatija:  
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 
Ilmari Mattila 
Seulakatu 4  
38700 Kankaanpää 
p. 044-0839811 
www.kaavoituspalvelu.fi 
   
       
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä:    
Luonnos nähtävillä: 25.3-26.4.2021 
Kaavaehdotus nähtävillä:  
Hyväksymispäivämäärät:  
Kunnanhallitus      
Kunnanvaltuusto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



                                                              

 

1.2 Kaava-alueen sijainti   

Asemakaava-alue sijaitsee Merikarvian 1,6km keskustan länsipuolella Krookanlahden 
alueella. Tietä pitkin etäisyys keskustan palveluihin on 1,7km 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

KROOKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISOSA.  Kirkonseudun asemakaavan ja -
muutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan alueen nykyistä käyttöä ja 
tulevia tavoitteita. Kaava-alue on matkailutoiminnan kannalta keskeisin alue Merikarvian 
kunnassa. Krookan asemakaava on ollut hyväkymiskäsittelyssä vuonna 2018, jolloin 
hyväkymispäätös kumottiin käsittelyvirheestä johtuen. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa 
kaavan sisällöstä. Kaava on nyt otettu uudelleen valmisteluun ja sitä viedään eteenpäin 
laajuudesta johtuen kahtena eri kaavana: pohjoisosan ja eteläosan kaavat.      

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 
 1. Asemakaavan muutos 1:2000 

2. Tilastolomake / Seurantalomake 
 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 
lähdemateriaalista 

- Maisema-analyysi 
- Kaavakartta 
- Kaavamääräykset 
 
 
 

 
 
Näkymä kaava-alueelle Brändöön alueelta.  



2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävinä kunnantalolla 25.3-
26.4.2021 välisen ajan. Kunnanhallitus on päättänyt asettaa kaavamuutoksen ehdotuksena 
nähtäville ____________väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus on esittänyt kaavan hyväksymistä 
valtuustolle _____. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ______. 

2.2 Asemakaava 

Asemakaava-alue voidaan jakaa kolmeen erilaiseen kokonaisuuteen. Etäämmälle rannasta 
sijoittuva asumisen alue, jolle on osoitettu 8 asumiskäyttöön tarkoitettua korttelialuetta. 
Rantaan ja vesistöön sijoittuvat venevalkama-alueet ja vierasvenesataman ympäristöön 
liittyvä kokonaisuus, joka pitää sisällään torialuetta, matkailupalveluita ja virkistysaluetta.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistajat toteuttavat asemakaavan.  
 
 

 

Krookan rantaa kesäteatterin yläpuolelta. 



3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus   

Krooka on taajamakuvan ja toimintojensa osalta hyvin monimuotoinen. Alueelta löytyy 
perinteikästä pientaloasutusta, rantahuoneita, satama, savustamotoimintaa ja 
matkailupalveluita. Krookan alue on jaettavissa alla olevan kuvan mukaisesti useisiin 
aluekokonaisuuksiin.  
 

 



3.1.2 Luonnonympäristö 

Alueen maaperä vaihtelee kallioisista alueista pehmeämpiin peltoalueisiin. Alueella ei ole 
varsinaisesti luonnontilaisia alueita. Koko alue on kokonaisuudessaan ihmisen muokkaamaa.  
Yleiskaavan luontokartoituksessa alueelta ei alueelta löytynyt LS-lain tarkoittamia 
luontotyyppejä/kohteita eikä vesilain tarkoittamia kohteita.  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestö 
Krookassa on runsaasti vakituista asumista ja loma-asumista.  
 
Palvelut 
Kaupan palvelut ovat keskustassa noin 1 km etäisyydellä.   
  
Työpaikat 
Krookassa on kalastukseen ja matkailuun liittyviä työpaikkoja.   
 
Virkistys 
Krookan satama on Merikarvialaisille hyvin suosittu vapaa-ajan paikka. Alueella on 
vierasvenesatama, kesäteatteri, ravintola.  Kaava-alueen eteläpuolelta löytyy kunnan 
näyttelytila, matonpesupaikka ja veneiden laskupaikka. Taajamakuvallisesti viehättävä 
Krookan alue on myös suosittu ulkoilualue. Kunnan tarjoamat liikuntapalvelut, uimahalli ja 
urheilukenttä sijaitsevat 1 km etäisyydellä suunnittelualueesta. 
 
Liikenne 
Liikenne Krookaan ohjautuu Kauppatien ja Satamatien kautta.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Krookan lahti on kulttuuriympäristöllisesti merkittävä kohde. Alueen kulttuuriympäristö on 
muodostunut kalastustoiminnan, satamatoiminnan ja näihin liittyvän asumisen seurauksena. 
Tyypillistä Krookanlahdelle ovat rantavyöhykkeellä sijaitsevat rantahuoneet, jotka 
muodostavat keskeisen osan alueen taajamakuvasta mereltä katsottaessa. Ylempään 
vyöhykkeeseen on perinteisesti sijoittunut asuntorakentaminen. Krookan alueella on jäljellä 
huomattavan paljon vanhaa rakennuskantaa.  
 
Krookan alueella tapahtuvassa uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen rakentamisen 
ominaispiirteet (rakennusten sijainti, muoto, väritys ja sijainti toisiinsa nähden). Krookan 
alueen asuntorakentamiseen rakennuskanta on jaettavissa kahden tyyppisiin 
rakennuskokonaisuuksiin. Alueelta löytyy muutamia isompia, kaksi kerroksisia ja runsaammin 
koristeltuja asuinrakennuksia, joiden pihapiirin rakennuskantakin on isompaa. Näillä 
rakennuksille ei ole löydettävissä suoraan yhteneviä piirteitä, sillä ne ovat rakentuneet eri 
aikoina. Näille isommille asuinrakennuksille on kuitenkin tyypillistä hyvää käsityötaitoa 
vaativat koristeosat, jotka kertovat Merikarvian käsityöosaamisesta, joka perustuu laivojen 
rakentamiseen. Muu asuntorakentaminen on selkeästi hyvin pienipiirteistä. Asuinrakennukset 
ja pihapiirin rakennukset ovat pieniä. Pihoissa on tyypillisesti useita pienempiä rakennuksia.  
Nämä pienemmät rakennukset ovat harjakattoisia ja yksikerroksisia. Julkisivut ovat yleensä 
pystyrimalaudoitettuja ja perinteisesti punamullalla maalattuja. Nurkkalaudat ja räystäslaudat 
on maalattu valkoisiksi.   
 
Maakuntakaavassa alue on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. 
Kaava-alueelle on laadittu 2010 Krookan rakennuskannan inventointi (Mervi Lehto).   



 
 
Alueelle on laadittu arkeologinen inventointi keväällä 2017. Inventoinnissa ei löytynyt kiinteitä 
muinaisjäännöksiä.     
 
Tekninen huolto 
Alueella on kunnan vesi ja viemäriverkko.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaava-alueen eteläpuolella on Merikarvian saha, josta kantautuu ääniä kaava-alueelle.  
 
   
 
 

3.1.4 Maanomistus    

Alueella on useita maanomistajia. Myös kunnalla on maanomistusta alueella.   

3.2 Suunnittelutilanne ja esitetyn asemakaavan suhde muihin suunnitelmiin 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
astuivat voimaan 1.4.2018.  
 
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:  

• varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja 
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 

• auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun 
tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys  

• toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä 
valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä  

• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  

• Tehokas liikennejärjestelmä  

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto  
 



Maakuntakaava 
 
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on saanut lainvoiman korkeimman 
hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 joka 
sai lainvoiman 1.7.2021.  
 
Maakuntakaavoissa kaavamuutosalue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi A ja 
maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.  
Maakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta (A). Koko 
suunnittelualue alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (kh2).  
 

 
Ote satakunnan maakuntakaavasta 

 
Ote Satakunnan vaihemaakuntakaava  



 
 
 



 
 
 



 
Yleiskaava  
 
Alueella on voimassa Merikarvian Kirkonkylän-Tuorilan osayleiskaava, joka on hyväksytty 
19.3.2001.  
 
Yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi, yksityisten palvelujen ja 
hallinnon alueeksi, lähivirkistysalueeksi, vesiliikenteen alueeksi ja kulttuurihistoriallisesti sekä 
taajamakuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



Asemakaava 
 
Alueen asemakaava, joka on vahvistunut 28.4.1970. Alueelle on tehty joitakin 
asemakaavamuutoksia. Voimassa olevassa asemakaavassa  
alue on osoitettu erillispientaloille, matkailupalveluille, asuin- liike- ja 
kerrostalorakentamiselle, venevalkama-alueeksi, puistoksi ja maa- ja metsätalousalueeksi. 
  

 
Poistuva asemakaava 
 
 
 



 
Rakennusjärjestys  
 
Merikarvian rakennusjärjestys on tullut voimaan 18.12.2006. Suunniteltu hanke ei ole 
ristiriidassa rakennusjärjestyksen kanssa. 
 
Pohjakartta 
 
Kaavoituksen uusi pohjakartta on hyväksytty Maanmittauslaitoksessa 7.6.2010. 
 
Maisemahistoriallinen selvitys  
 
Krookan maisemahistoriallinen selvitys, joka on laadittu 2010 (Mervi Lehto).  
Ote maisemahistoriallisesta selvityksestä.  
 



 
Ote maisemahistoriallisesta selvityksestä.  
 
KROOKAN MAISEMAN ARVOT JA KEHITTÄMINEN 
 
Kulttuurimaiseman arvot muodostuvat avoimista viljelysmaisemista, kulttuurivaikutteisesta 
luonnosta ja ihmisen tekemistä rakennelmista. Krookka on kulttuuriympäristöllisesti 
merkittävä 
alue, jossa tärkeimmässä asemassa ovat rakennusten muodostamat kokonaisuudet ja 
avoimet merimaisemat. Myös alueen asukkaat näkivät Krookan kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaana ja säilytettävänä ympäristönä. Erityisesti alueen pienipiirteisyys miellytti 
asukkaita. 
 
Kulttuuriympäristöllisesti merkittäviä tiloja ja rakennuskokonaisuuksia ovat: 
 



1. Vanhat rantahuoneet ja suolaamot. 
2. Ydinkrookka kokonaisuudessaan. Siellä erityisesti Merituulentien vanhimmat rakennukset, 
sekä Kalliolinnan ja Kalliolan päärakennukset. 
3. Viertosen, Lindroosin ja Källin tilojen muodostama kokonaisuus. 
4. Rannan tila (Varvintie 26) 
5. Virtasen, Fratulan ja Järvisen tilojen muodostama kokonaisuus. 
6. Alueen vanhat kaupat 
7. Brandin ja Kalliorinteen tilat. 
 
Krookan alueella on vähän avointa peltomaisemaa, joten Vuorenpäänkujan ja Braandin 
ympäristön kulttuurimaisemat ovat maisemallisesti merkittäviä. Krookan maiseman erityisenä 
arvona voidaan pitää merinäkymiä. Näistä merkittävimpiä ovat näkymät Kunelinperältä 
Palosaarentieltä Krookanlahdelle, sekä Suulin- ja Varvintieltä avautuvat merimaisemat. Myös 
näkymät mereltä maalle ovat maisemallisesti merkittäviä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
Varvintien maisemalliseen solmukohtaan ja alueen siistimiseen. 
 
Alueen kehittämisessä tulisi huomioida Krookan historia. Uudisrakentaminen tulisi sijoittaa 
Krookan pohjoisosaan selänteiden ja laaksojen välisille reunavyöhykkeille. Ranta on melko 
tiiviisti rakennettu ja sieltä löytyy vain muutamia uudisrakentamispaikkoja. Myös ydinkrookka 
on tiiviisti rakennettua. Ainoa avoin paikka sijaitsee Ydinkrookan lounaisnurkassa, joka on 
ollut 
historiallisestikin avointa lautakarkkojen aluetta. Aluetta tulisikin hyödyntää ensisijaisesti 
puistona. Matkailijoiden majoitukseen voisi käyttää alueella jo olemassa olevia rakennuksia. 
Esimerkiksi ravintola Villiruusua voisi laajentaa portaittain Varvintielle päin ja tehdä sen 
yläkertaan majoitustiloja matkailijoille. 
 
 
 
3.3 Rakennuskiellot 
Alueelle ei ole rakennuskieltoa. 
 



4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan tarve 

Voimassa oleva asemakaava on selkeästi vanhentunut, eikä vastaa alueen nykyistä käyttöä 
ja kunnan tavoitteita alueen nykyisestä ja tulevasta käytöstä. Asemakaavalla järjestellään 
alueen maankäyttöä vastaamaan maanomistajien ja kunnan tavoitteita alueen tulevasta 
maankäytöstä.  
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kaavamuutos on toteutettu hallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. 
 
Kaava on valmisteltu jo aiemmin yhtenä kokonaisuutena ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 
vuonna 2018. Kaava kumottiin käsittelytapavirheestä johtuen. Kaavan keskeiset ratkaisut on 
määritelty ja hyväksytty jo tässä edellisessä käsittelyssä. Kaava on nyt jaettu kahdeksi 
erilliseksi kaavaksi pohjoisosa ja eteläosa. Kaavaan on tehty tarvittavat päivitykset ja muut 
esiin nousseet muutostarpeet.   

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Kuulutus oli esillä kunnan ilmoitustaululla ja Merikarvia-lehdessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävänä 
25.3-26.4.2021 välisen ajan, jolloin osalliset voivat esittää mielipiteensä suullisesti tai 
kirjallisesti. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __________ välisen ajan, jolloin on ollut 
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset. Lausunnot on pyydetty _________..  
 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin 4 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Lausunnot ja huomautukset 
on käsitelty ja niihin on laadittu vastineet. 
 
Saadun palautteen perusteella kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: 
 

- Kaavamerkintöihin on lisätty ohjeellista tontinrajaa koskeva merkintä ja- 
- rakennusoikeutta koskeva merkintä on muutettu muotoon rakennusalan 

rakennusoikeus kerrosalametreinä. 
- Kaavan alin rakentamiskorkeus on tarkistettu tasoon +2,25m(N2000). 
- Kaavaselostusta on täydennetty /s merkinnässä mainittujen ominaispiirteiden osalta. 
- Näkemäalueet lisätty Merituulentien risteysalueille.  
- Tonttien rakennusaloja on tarkistettu siten, etteivät ne ulotu tien suoja-alueelle. 
- Rakennusinventoinnin tietoja on täydennetty kaavaselostukseen.  
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty.  
- Korttelin 57 AL-4 määräystä on tarkistettu pienentämällä rakennusten maksimikokoa. 
- Muuntamon rakennusala on osoitettu pohjoisosan VL alueelle.   
- Korttelia 63 laajennetaan tonttien 4 ja 5 osalta kiinteistön 484-417-4-88 alueelle. 

Laajennus rajautuu lännessä kunnallistekniseen linjaan.    
- Yleiskaavasta poikkeamisen perusteluita on täydennetty kaavaselostukseen.  

 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä _________. Kaavasta saatiin _____ lausuntoa ja _____ 
muistutusta. Saadun palautteen perusteella kaavaehdotukseen on tehty seuraavat 
muutokset.  

 



4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on säilyttää Krookan alueen merkittävät kulttuuriympäristölliset arvot ja 
osoittaa alueelle sen nykyisen käytön ja tulevaisuuden tavoitteiden mukaiset aluevaraukset. 
Aluetta kehitetään asumisen, virkistäytymisen ja matkailun tarpeisiin.   
 

4.5 Asemakaavan ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Asemakaavasta ei ole laadittu vaihtoehtoisia versioita.  

 



5.  ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Krookan asemakaavaratkaisu muodostuu neljästä selkeästi toisistaan eroavista alueista.  
1. Pohjoisimpana on Palosaarentien varteen osoitetun harvemman asumisen virkistysalueen 
kokonaisuus. 2. Keskellä kaava-aluetta on Satamatien ja Suulintien väliin jäävä vanha 
pientaloalue. Rantaan rajoittuva osa on jaettavissa kahteen kokonaisuuteen, joista pohjoisin 
on 3. vanhoista rantahuoneista koostuva aikanaan kalastuskäytössä ollut alue.  Kaava-
alueen eteläosassa on pääosin 4. yleisessä käytössä oleva alue, jolle sijoittuu Krookan 
torialue, vierasvenesatama, ravintola ja kesäteatterialue. Kaavaratkaisussa on huomioitu 
kunkin osakokonaisuuden omaispiirteet rakentamisen ohjauksessa ja suojelussa.  
 
Keskeinen lähtökohta kaavan laadinnassa on ollut olemassa olevan erityislaatuisen 
kulttuurimiljöön säilyttäminen tiestön ja olemassa olevan rakennuskannan osalta.    
 
Osakokonaisuudet 1 ja 2 on osoitettu pääosin pientalorakentamiseen. Alueella on myös 
runsaasti virkistysalueita, joista laajin sijoittuu kaava-alueen pohjoisosaan. Kaavaratkaisu 
perustuu näiden osa-alueiden osalta olemassa olevaan tieverkkoon ja alueille aiemmin 
rakentuneisiin pientaloasutukseen. Kaavaratkaisu on säilyttävä mahdollistaen kuitenkin 
pienimittakaavaisen pientalo-asutuksen täydentämisen. Kaavassa on osoitettu yksi uusi 
4400m2 suuruinen korttelialueen osa. Tämä alue on ollut aiemmin lautatapulialuetta. 
 
Osakokonaisuus 3 joka koostuu pääosin vanhojen rantahuoneiden pienistä kiinteistöistä joka 
on osoitettu pääosin suojeltavaksi kokonaisuudeksi. Alue on tärkeä Merikarvian identiteetin 
kannalta. Kaavoituksen yhteydessä on mietitty paljon keinoja rantahuoneiden 
säilymisedellytysten turvaamiseksi. Kaavassa on päädytty ratkaisuun, jossa rantahuoneita 
saa muuttaa kesähuonekäyttöön. Kaavaselostuksessa on esitetty ratkaisuja ikkunoiden 
toteuttamiseksi rantahuoneisiin. Tälle alueelle on osoitettu hyvin vähän 
lisärakentamismahdollisuuksia.  
 
Osakokonaisuus 4 on jo nykyisellään tärkeä virkistäytymisen ja kohtaamisen paikka 
Merikarvialaisille. Tällä alueella käy myös runsaasti matkailijoita autoilla ja veneillä.  
Kaavassa on luotu edellytyksiä alueen kehittämiseksi matkailun ja virkistyskäytön tarpeisiin.  
Tälle osakokonaisuudelle on osoitettu hyvin vähän uudisrakentamismahdollisuuksia. 
    

 
Krookan keskusta-aluetta     
   



 
 
 

 
Näkymä pohjoisesta Krookan alueelle   

5.2 Mitoitus 

 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on 15,8 ha = 158 000m2,   
  
Kaavassa on osoitettu 52 erillispientalotonttia, joista 9 kpl on uusia rakennuspaikkoja.  Asuin- 
ja liikerakentamisen tontteja on osoitettu 1kpl, joka on rakennettu.  Matkailu- ja 
palvelurakentamiselle on osoitettu 2 tonttia, jotka ovat rakennettuja.  
 
Kaava-alueen asukasmääräksi on arvioitu noin 110 henkeä. Osa asuinrakennuksista on 
lomakäytössä, joten vakituisten asukkaiden määrä on pienempi.  
 

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 
Kaava-alueen rakentamista ohjataan hyvin tarkkaan määritellyillä kaavamääräyksillä 
rakennusaloilla. Keskeisenä seikkana on ollut uuden rakentamisen sopeuttaminen 
rantamaisemaan ja kulttuuriympäristöön. Alueen virkistyskäytön turvaaminen ja väljyys on 
varmistettu kaavassa osoitetuilla laajoilla lähivirkistysalueilla.  
 
 



 

Näkymä vierasvenesatamaan 

 

 
Näkymä Suulintieltä 
 
 
 
 
 



5.4 Aluevaraukset 

5.4.1 Korttelialueet 

 
Alueelle muodostuu 18 korttelialuetta.  
 
 
AO-6  Erillispientalojen korttelialue.   8kpl 
 
Tontille saa rakentaa 1 tai 2 asuntoisen erillispientalon talousrakennuksineen. Rakennukset 
saavat alla maksimissaan 1½ -kerroksisia, jolloin ullakon tasolla kerrosalaan laskettavaksi 
tiloiksi saa käyttää enintään ½ 1-kerroksen pinta-alasta.  Rakennusten tulee olla 
harjakattoisia. Kattojen tulee olla väritykseltään tiilenpunaisia täi harmaita. Kattokaltevuuden 
tulee alla välillä 25-35 astetta. Rakennusten julkisivujen materiaalin tulee olla lautaa tai 
höylähirttä. Korttelialueella voi alla ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta elinkeinotoimintaa. 
Uudisrakennusten räystäskorkeus saa olla maksimissaan 4,6m mitattuna sokkelin 
yläpinnasta. Piha-alueesta saa laatoittaa tai asfaltoida maksimissaan 20% tontin pinta-alasta.  
 
 
AL-3 Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue 1kpl 
 
Rakennukset saavat olla maksimissaan 1½ -kerroksisia, jolloin ullakon tasolla kerrosalaan 
laskettaviksi tilaksi saa käyttää enintään 1-kerroksen pinta-alasta. Rakennusten tulee olla 
harjakattoisia. Kattojen tulee olla väritykseltään tiilenpunaisia tai harmaita. Kattokaltevuuden 
tulee olla välillä 25-35 astetta. Rakennusten julkisivujen materiaalin tulee olla lautaa tai 
höylähirttä.  
 
 
AL-4 Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue 1kpl 
 
Korttelialueelle saa rakentaa maksimissaan 2-kerroksisia rakennuksia. 
Korttelialueen kokonaisrakennusoikeus on 2000 k-m2. Rakennukset tulee jakaa 
maksimissaan 550 k-m2 massoihin. Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Kattojen 
tulee olla värityksettään tiilen punaisia tai harmaita. Kattokaltevuuden tulee alla 
välillä 25-35 astetta. Rakennusten julkisivujen materiaalin tulee 60% olla lautaa tai 
höylähirttä. Rakennuksiin saa sijoittaa myös matkailu- ja elinkeinotoimintaa palvelevia tiloja.   
 
 
RM-3 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue 1kpl 
 
Rakennukset saavat alla maksimissaan 1½- kerroksisia, jolloin ullakon tasolla 
kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi saa käyttää enintään ½ 1-kerroksen pinta-alasta. 
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Kattojen tulee olla väritykseltään tiilen punaisia tai 
harmaita. Kattokaltevuuden tulee alla välillä 25- 35 astetta. Rakennusten julkisivujen 
materiaalin tulee olla lautaa tai höylähirttä. Alueelle voidaan sijoittaa myös asuntoja. 
Asumiseen käytetty pinta-ala voi olla enintään 25% tontin käytetystä rakennusoikeudesta. 
 



 
Kattokaltevuuksien havainnekuva 

5.3.2 Muut alueet  

 
Virkistysalueet 
 
VL Lähivirkistysalue 
 
VL-3 Lähivirkistysalue 
 
Lähivirkistysalueelle saa rakentaa kesäteatteritoimintaa palvelevia rakennelmia ja 
rakennuksia. Rakennuksia saa rakentaa maksimissaan 5% puiston pinta-alasta.   
 
W vesialue 
 
LV-2 Venevalkama 
Alueella on kulttuuri historiallisesti arvokkaita rantahuoneita. Alueen rakennuskantaa 
voidaan käyttää loma-asumiseen. Rakennuksien merkittävistä korjaus- ja 
muutostäistä on pyydettävä Satakunnan museon lausunto. Uudisrakentaminen tulee sovittaa 
olemassa olevaan rakennuskantaan. Rantahuoneiden käyttömahdollisuus vapaa-ajan 
käyttöön ja yöpymiseen arvioidaan soveltuvuuden perusteella tapauskohtaisesti. 
 
Rantahuoneiden säilymisen kannalta on olennaista, että niitä voidaan hyödyntää 
lomakäyttöön. Tällöin omistajilla on intressi rakennusten kunnostamiseen. Rantahuoneet ovat 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja ne ovat maisemallisesti hyvin merkittäviä mereltä 
Krookan aluetta katsottaessa. Suojeltujen rantahuoneiden julkisivuihin ei saa tehdä isoja 
muutoksia. Sisätilojen osalta rakentamista voidaan toteuttaa tarpeiden mukaan, kuitenkin 
huomioiden vanhan hirsirakenteen säilymisedellytykset. Jos rakennuksia otetaan loma-
asumiseen, suositeltavaa on että ikkuna-aukot ja kulkuyhteys toteutetaan ohessa olevan 
esimerkin mukaisesti. Esimerkissä on rantahuoneiden olemassa olevia oviaukkoja 
suurennettu ja vastaavasti ovia suurennettu vanhan mallin mukaisesti. Isompaan aukkoon 
ovien taakse on sijoitettu ovella varustettu lasiseinä, jolla rakennukseen saadaan valoa ja iso 
näkymä meren suuntaan. Kun rakennus ei ole lomakäytössä ovet suljetaan ja rantahuone 
näyttää ulospäin alkuperäiseltä. Rakennusten läheisyyteen on tarpeen vaatiessa mahdollista 
sijoittaa loma-asumista palvelevia pieniä rakennuksia/ rakennelmia.  
 



 
 
 



LV-3 Venevalkama 
 
Vierasvenesatama 
 
LV-5 Venevalkama 
 
Venevalkama-alue, jolla on kulttuuriympäristöllisiä arvoja. laitureiden maksimikoko on 20 m2. 
Laitureiden rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa.   
 
Ohjeellinen hulevesien viivyttämiseen varattu alue.  
 
 
5.4.3. Muut merkinnät 
 
/s  Alue, jolla ympäristö säilytetään 
 
Rakennuksissa tehtävät korjaustyöt sekä uudisrakentaminen on toteutettava siten 
eitä ne sijoittelun, muodon. värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat 
alueella olevien perinteisten rakennusten ominaispirteitä. Arvokas rakennuskanta tulee 

mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Kulttuurihistoria arvoja omaavien rakennuksia muuttaviin 

toimenpiteisiin ryhdyttäessä on Satakunnan museolle varattava tilaisuus lausunnon 

antamiseen.     

 
 sr-1  Suojeltava rakennus 1-luokka  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 57§:n nojalla määrätään, että kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien muutos- ja 
korjaustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja 
kulttuurihistoriallinen luonne säilyy. Ennen rakennusta muuttaviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä on Satakunnan museolle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.  
 
sr-2  Suojeltava rakennus 2-luokka 
 
Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä. 

Rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä pihapiirin 

uudisrakentaminen tai muut lähiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, 

että kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Ennen 

rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee 

museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.  
 

 
5.4.4. Yleismääräykset  
 

1. Kaava-alueen alin Keskiveden mukainen rakentamiskorkeus tulee olla + 2,25mN2000.  
 
Korttelialueilla tulee huolehtia hulevesien viivyttämisestä ja ohjaamisesta hallitusti 

tonttikohtaisilla tai korttelikohtaisilla järjestelmillä ennen alueelliseen hulevesijärjestelmään 

johtamista.   



Hulevesien puhdistamisessa tulee huolehtia toiminnan laadun niin vaatiessa.  Tonttien 

pinta-alasta tulee olla vähintään 10% vettä läpäisevää. Alueella tulisi välttää tarpeetonta 

katu- ja pysäköintialueiden päällystämistä. 
 
 

Kasvillisuuteen merkittäviä muutoksia tehtäessä edellytetään maisematyölupaa.  
 
Olemassa olevan rakennuskannan kunnostuksessa tulee huomioida tulvakorkeuden 
alapuolelle jäävien rakenteiden mahdollisen kastumisen jälkeinen kuivuminen. 
 
 
5.5 Poikkeaminen yleiskaavasta  
 
Asemakaavaratkaisu poikkeaa joiltakin osiltaan vuonna 2001 laaditusta Kirkonkylän-Tuorilan 
osayleiskaavasta. Poikkeamat eivät ole merkittäviä, ja ne ovat tulkittavissa osayleiskaavan 
tarkentumiseksi asemakaavoituksessa. Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu 
omakotiasutusta yleiskaavaa laajemmin. Tällä ratkaisulla täydennetään olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta ja vahvistetaan Merikarvian roolia merellisen asumisen kuntana.     
Kunnan näkemyksen mukaan asemakaava toteuttaa yleiskaavan keskeisiä tavoitteita 
Krookan osalta. Yleiskaavan tavoitteena on, että Krookan alueella olisi asumisen, palvelujen, 
venevalkama-alueiden, ja virkistyksen toimintoja. Esitetty asemakaava tukee erittäin hyvin 
tätä tavoitetta.  
  



5.6 Kaavan vaikutukset  

5.6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asemakaava täydentää Merikarvian keskustaan tiivisti liittyvän Krookanlahden asumisen, 
loma-asumisen ja matkailun keskittymää. Alueen kulttuurihistorialliset arvot on pyritty 
varmistamaan tarkalla rakentamisen ohjaamisella. Kaavassa osoitettu lisärakentaminen on 
osoitettu alueen perinteistä rakentamisen sijoittumista noudattaen. Asemakaava mahdollistaa 
alueen lisärakentamisen, mutta säilyttää alueen ominaispiirteet.   
 

5.6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaava-alueella ei ole luonnontilaisia alueita, joten kaavalla ei ole huomioitavia vaikutuksia 
luonnonympäristöön. Kulttuurimiljööseen liittyvien kasvien säilyttämiseksi ja huomioimiseksi 
on kaavassa määräys mikä edellyttää maisematyölupaa, jos kasvillisuuteen tehdään 
merkittäviä muutoksia.   
 
5.6.3. Vaikutukset ihmisten elinolosuhteisiin ja ympäristöön 
 
Kaavalla mahdollistetaan Krookan alueen asumisen, virkistäytymisen ja palveluiden 
kehittyminen.   
 
5.6.4. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 
Alueen kaavoitusta voidaan pitää Merikarvian merenrantaan suuntautuvan matkailun ja 
asumisen täydentämisenä. Merikarvian kunta näkee Krookan lahden osana sen 
keskustaajamaa.    
 
5.6.5. Vaikutukset kuntatalouteen 
 
Krookan kaavoitus mahdollistaa alueen kehittymisen asumisen, loma-asumisen ja matkailun 
tarpeisiin. Kaavalla on positiivisia vaikutuksia kunnan asukasmäärän kehittymiseen, 
matkailun ja siihen liittyvien palveluiden kehittymiseen.  
 

 

 
 



5.7 Ympäristön häiriötekijät 

 
Kaava-alueen huomioitavia häiriötekijöitä ovat eteläpuolella sijaitsevalta sahalta ja 
Satamatieltä kantautuva melu. Melun vaikutusten arvioinnissa on käytetty 2014 sahan 
kaavoituksen yhteydessä laadittua meluselvitystä, joka kertoo melun nykyisen tason. 
Liitteenä olevien selvityskarttojen perusteella ei melutaso nouse pohjoisosan kaavassa 
ohjearvoja suuremmaksi.   
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 
5.8 Kaavamerkinnät ja –määräykset liitteenä 
 
 
 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
Alueen toteutus käynnistyy maanomistajien toimesta kaavan vahvistamisen jälkeen.  
 
 
 
                      
Kankaanpäässä 22.08.2021 
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