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KUNNAN KAAVATUNNUS 484YKAM42021 
                          22.1.2022 
 
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 



1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

 Tunnistetiedot 
 

MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN muutoksen selostus, joka koskee   
22 päivänä tammikuuta 2022 päivättyä yleiskaavakarttaa 
 
Kylässä Alakylä osaa tilasta:  
 
Huvikumpu 484-401-6-89  
 
 

 
Kaava alueen koko 0,4ha  
Asemakaavan tunnus: 484YKAM32021 
Asemakaavan päiväys:    
Kaavaluonnos nähtävillä 28.10.2021. – 29.11.2021 
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 Kräänholman saaressa.osoitteessa Laaveentie 

125. Kaavamuutosalue sijaitsee 4 km etäisyydellä keskustasta sen eteläpuolella. 

Tieyhteys keskustaan on 4km.    

 

   
 
 

 

 
 



 
 

Ilmakuva 

 
 

 
Peruskartta alueesta 

 



 1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Merikarvian rantayleiskaavan muutos Kräänholma koskien osaa tilasta Huvilumpu 484-
401-6-89 

 
Kaava-alueella sijaitsee 1975 valmistunut loma-asunto ja muita rakennuksia.  
Kiinteistön omistajat ovat omistaneet kiinteistön pitkään ja kunnostaneet kiinteistöä ja 
sen rakennuksia tulevaa vakituista asumista ajatellen. Kiinteistön omistajat haluaisivat 
muuttaa kiinteistölle, mistä johtuen he hakevat kaavan käyttötarkoituksen muuttamista 
loma-asumisesta vakituiseen asumiseen. 

 
Rantayleiskaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa vakituinen asuminen 
kiinteistöllä muuttamalla rantaosayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi osoitettu merkintä 
asuinpientaloalueeksi.  
 
Perustelut kaavamuutoksen laatimiselle: 
- Kiinteistö sijaitsee varsin lähellä keskustaa 4km.  
- 1km etäisyydellä on 23 vakituisen asumisen statuksella olevaa kiinteistöä.  
- Kräänholman saaressa on 5 vakituisen asumisen statuksella olevaa kiinteistöä.  
- Kiinteistöä ja rakennuksia on kunnostettu vakituisen asumisen tarpeisiin. 

  
1.3     Liiteasiakirjat 
 

- Kaavakartta määräyksineen 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 
 

2.TIIVISTELMÄ 

 
2.1.Kaavaprosessin vaiheet 
 
Kiinteistön Huvikumpu omistajat ovat tiedustelleet vuonna 2021 Merikarvian kunnalta 
kaavamuutoksen mahdollisuutta. Kunnanhallitus on tehnyt 6.9.2021 päätöksen 258§ 
kaavan muuttamisesta ja valinnut kaavamuutoksen laatijaksi Kaavoitus- ja 
arkkitehtipalvelu Mattila Oy:n.  
 
Kaava oli nähtävillä luonnoksena 28.10.2021. – 29.11.2021 
Nähtävillä ehdotuksena ---------- 
Kunnanhallitus esitti kaavan hyväksymistä valtuustolle -------------- 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan. ----------- 

 

2.2. Yleiskaavamuutos 
 
Yleiskaavamuutoksessa muutetaan kiinteistölle osoitettu loma-asuntoalueen 
kaavamerkintä asuinpientaloalueen merkinnäksi.  
 
 
 
 



3.LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1. kaavan lähtökohdat  
 
 
3.1.2.Alueen yleiskuvaus 
 
Kaava-alue sijaitsee pitkään asutulla Kräänholman saarella. Saarelle on nykyisin 
siltayhteys pohjoisesta ja etelästä. Saari on vesijohdon piirissä. Kaava-alue sijoittuu 
Kräänholman länsirannalle. Kiinteistö viettää merelle päin ja asuinrakennus sijoittuu 
ylemmäs etäämmälle rannasta. Kiinteistö on ollut pitkään lomakäytössä ja pihapiiri on 
hyvin hoidettu.  
 

 
Näkymä venevalkaman takana olevalta saunalta mökin suuntaan 



 
Näkymä venevalkaman takana olevalta saunalta länteen 

Piharakennus 
 



 
Näkymä loma-asunnolta länteen 

 
Hoidettua pihapiiriä  



 
Pihapiiriä 

 
Varastorakennus 



 
Asuinrakennus 

 
Varastorakennus etupihalla 
 
 
 
 



3.1.3.Luonnonympäristö 
 
Kaava-alueella ei ole luonnontilaista ympäristöä. Kiinteistön kaavamuutosta koskeva 
alue on kokonaisuudessaan hoidettua pihapiiriä.   
 
Alueella tehdyn katselmuksen perusteella ei ole nähty tarpeelliseksi luontoselvityksen 
laadintaa.    

 
 

3.1.4.Rakennettu ympäristö 
 
Kiinteistöllä on alkuaan 1975 rakentunut vapaa-ajan asunto, jota on laajennettu 1999 
samalla on tehty varasto ja autokatos. Sauna on rakennettu 2019.   
 
Rakennuksilla ei ole rakennushistoriallisia tai kulttuuriympäristöllisiä arvoja, jotka tulisi 
huomioida kaavassa.   
 
Kiinteistöllä on kunnallinen vesijohtoverkosto. Jätevedesien osalta harmaavedet on 
käsitelty saunalla ja asunnolla imeytyskenttillä, minkä lisäksi 5000L jätevesisäiliöt 
molemmille rakennuksille.  
 
 
3.1.5.Maanomistus 

 
Kiinteistö on 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 hallinto-
oikeuden (KHO) päätöksellä.   
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 lainvoimainen 6.5.2016 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 lainvoimainen 20.9.2019 
 
Länsiosa kaava-alueesta on vaihemaakuntakaava 2:ssa osoitettu arvokkaaksi 
kulttuuriympäristöksi   
 

 

 
 

 
 



 
 
     Kaava-alueella ova sauna sijoittuu kulttuuriympäristöalueelle.  
 



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 omistajat ovat omistaneet kiinteistön pitkään ja kunnostaneet kiinteistöä ja 
sen rakennuksia tulevaa vakituista asumista ajatellen. Kiinteistön omistajat haluaisivat 
muuttaa vakituisesti asumaan kiinteistölle, mistä johtuen he hakevat kaavan 
käyttötarkoituksen muuttamista loma-asumisesta vakituiseen asumiseen. 
Kaavamuutosalue sijaitsee varsin lähellä keskustaa ja muutettavan kiinteistön 
lähiympäristössä on runsaasti vakituisessa asuinkäytössä olevia kiinteistöjä. 
 
Kunnanhallitus teki 6.9.2021 päätöksen kaavan muuttamisesta 258§. 
 
Kaavoittaja teki alueella katselmuksen 15.8.2021.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaselostus olivat nähtävillä 
28.10.2021. – 29.11.2021 
 
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 kunnan nettisivuilla ja Merikarvia 
lehdessä ja naapurikiinteistöjä on informoitu kirjeitse.  
  
Kaava on ollut nähtävillä luonnoksena 28.10.2021. – 29.11.2021, josta 
kuulutettiin kunnan nettisivuilla ja Merikarvia lehdessä. 
 
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot ELY-keskukselta, Satakunnan 
museolta ja Satakuntaliitolta. Lisäksi saatiin yksi mielipide.  
 
Saatujen lausuntojen pohjalta on kaavaselostukseen tehty seuraavat 
muutokset: 
 
-Satakunnan museon lausunnon perusteella kulttuuriympäristöalueen rajaus 



selkiytyi ja kaavaselostusta on täydennetty tältä osin.  
-Kaavaratkaisun perusteluja on täydennetty MRL 39§:n sisältövaatimusten 
arvioinnin osalta 
-Kaavaselostukseen on tehty pieniä korjauksia.  
 
Kaava oli nähtävänä ehdotuksena ----------, josta on kuulutettu kunnan 
nettisivuilla ja Merikarvia lehdessä. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Koska kaavamuutos on tulkittava vähäiseksi ei siitä ole käyty 
viranomaisneuvotteluja.  
 
 

4.3. Yleiskaavamuutoksen tavoitteet 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuminen Huvikumpu tilalla.  
Kaavan tavoitteena on muuttaa kaavassa kiinteistölle osoitettua 
käyttötarkoitusta. Kaavassa loma-asuntoalueeksi osoitettu rakennuspaikka 
muutetaan asuinpientaloalueeksi.   
 

4.5.    Yleiskaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
                 Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoja.  
 

 

 

5.YLEISKAAVAN KUVAUS 
 
5.1. Kaavan rakenne 
 

Kaavaratkaisu 
 
Koska Kräänholman saari on ollut pitkään asuttua aluetta ja kiinteistö sijaitsee varsin 
lähellä (4km kunnan keskustasta) on käyttötarkoituksen muutos nähty perusteltuna.  
 
Aiemmin kaavassa rakentamiseen osoitettu alue säilyy ennallaan. Kaavan 
käyttötarkoitus muuttuu vapaa-ajan asumisesta vakituiseen asumiseen.  
 
Koska kiinteistön rakentaminen on jo toteutettu asumisen tarpeisiin ei 
kaavamuutoksella ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja rakentamiseen.     
 
Muutoksessa käytetty kaavamerkintä mahdollistaa kiinteistölle yhden 
asuinrakennuksen rakentamisen.  
 
Kaavaratkaisun arviointi MRL 39§:n sisältövaatimuksiin.  

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 



1km etäisyydellä kaavoitettavasta kiintietöstä on 23 vakituisen asumisen statuksella 
olevaa kiinteistöä ja Kräänholman saaressa on 5 vakituisen asumisen statuksella 
olevaa kiinteistöä. Alueella on hyvä tiestö ja alue sijaitsee vain 4km etäisyydellä 
keskustasta. Kaavaratkaisu on yhdyskuntarakenteen ja taloudellisuuden kannalta hyvä. 
Merikarvian kunnan näkemyksen mukaan kunnassa on aina asuttu myös meren 
rannalla ja sen tulisi olla mahdollista myös nyt ja tulevaisuudessa.  

 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 
 
Alueella on olemassa oleva tiestö ja sähköverkko. Olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen ja lomarakennuskannan ottaminen vakituiseen asumiseen on 
järkevämpää kuin uudisrakentaminen.    

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

Kiinteistö ja lähellä sijaitsevat palvelut täyttävät asumisen tarpeet ja palveluiden 
saatavuuden.  

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, 
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

Kaava-alue ei ole joukkoliikenteen tai yhdyskuntatekniikan piirissä. Merikarvialla ei ole 
varsinaisesti joukkoliikennettä ja pääosa Merikarvian asutuksesta on haja-
asutusluonteista.  

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta 
tasapainoiseen elinympäristöön; 

Kaavaratkaisu tarjoaa kiinteistön omistajille heidän toivoman turvallisen ja terveellisen 
elinympäristön.  

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

Uudet asukkaat lisäävät kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.  

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

Loma-asunnolla asumisen mahdollistaminen vähentää asuntojen määrän tarvetta. Ei 
tarvita vakituista asuntoa ja loma-asuntoa. Tällä ratkaisulla vähennetään myös 
ajoneuvoliikenteen tarvetta. Tällä on positiivinen merkitys ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi.  

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 



Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai 
luonnonarvoihin.  

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Meri tarjoaa asukkaille hyvän virkistysmahdollisuuden.  

 
 

5.1.1. Mitoitus 
 
Kaavassa ei ole osoitettu asuinpientalojen osalta enimmäisrakennusoikeutta. 
Merikarvian rantaosayleiskaavassa ei ole nähty tarpeen määritellä asuinpientalojen 
rakennusoikeutta, koska asumiseen liittyvät rakentamisen tarpeet vaihtelevat suuresti. 
Yleiskaavassa käytettävissä oleva rakennusoikeus määräytyy Merikarvian 
rantayleiskaavassa kunnan rakennusjärjestyksen perusteella ollen 10% 
rakennuspaikan pinta-alasta.  
 
    
5.1.2. Palvelut 
 
Kaava-alue sijaitsee noin 4km etäisyydellä Merikarvian keskustaajamasta.   
 
 
5.1.3. Kaava-alueen rakentamisessa huomioitava 
 
Kaava-alueen länsipuoleinen Laveen alue on arvokasta kulttuuriympäristöä. Tästä 
johtuen kiinteistön länsirajalle tulisi istuttaa kasvillisuutta jotta saunarakennus ei näkyisi 
suoraan kulttuuriympäristöalueelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5.1.3. Alin perustamistaso  
 
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. 

 
 
 

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 lähennäs rantaa. Sauna joka sijoitetaan 30 m lähemmäs rannasta saa olla 
kerrosalaltaan enintään 20 k-m2. Sauna on sijoitettava vähintään 15 m päähän 
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, mikäli maisemalliset syyt eivät vaadi 
sijoitusta lähemmäs rantaa. Kaikkien alle 30 m päässä keskiveden mukaisesta 
rantaviivasta sijaitsevien rakennusten harjakorkeus sokkelista mitaten saa olla enintään 3,5m. 
 

 
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 vähäisessä 
määrin 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 
 
Kaavamuutoksen alainen alue on jo nykyisellään loma-asunnon pihapiiriä. 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön.   
 
 
5.3.3. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 
Kaavalla mahdollistetaan asuminen kiinteistöllä. Tällä on tiettyjä vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, mutta vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä kunnan kannalta 
merkittävinä. Kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla, joilla väestö vähenee rannoilla 
asumisen mahdollistaminen rantakiinteistöillä koetaan kunnissa hyvänä asiana. Rannoille 
sijoittuva uusi asuminen tuo kuntaan lisää asukkaita käyttämään jo aiemmin toteutunutta 
kunnan palveluinfraa. Uudet asukkaat tuovat myös elinvoimaa kyläalueille ja verotuloja 
kunnalle. Kunta on arvioinut kaavamuutoksen taloudellisesti ja kunnan elinvoiman 
kannalta myönteiseksi.        

 
5.3.4. Vaikutukset ihmiseen 
 
Kaavamuutoksella mahdollistetaan omistajan asuminen kiinteistöllä. Tällä voidaan katsoa 
olevan positiivisia vaikutuksia ihmisiin. Asuminen keskustan ulkopuolisilla ranta-alueilla 
lisää näiden alueiden elinvoimaa ja vakituinen asuminen lisää alueen valvontaa ja 
turvallisuutta.     
 
 
5.3.5. Vaikutukset maisemaan 
 
Kiinteistön rakentaminen on jo toteutunut, joten kaavamuutoksella ei  
ole 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 22012022 

 
Ilmari Mattila  
Arkkitehti 

Liitteet 
 

Kaavakartta määräyksineen 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 



 
 



 

 

 


