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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

 Tunnistetiedot 
 

MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN muutoksen selostus, joka koskee   
19 päivänä joulukuuta 2021 päivättyä yleiskaavakarttaa 
 
Kaava koskee Ylikylän tiloja:  
 
Välimaa 484-417-2-265 ja osaa tilasta Välimaa 484-417-1-278      
 
 

 
Kaava alueen koko 6,844ha  
Asemakaavan tunnus:   484YKAM22021 
Asemakaavan päiväys:   19.12.2021 
Kaavaluonnos nähtävillä 7.10 – 8.11.2021 
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 Ylikylässä Tyykouran saaressa 3km 

etäisyydellä kuntakeskuksesta.    

    

  
 

 
1970 luvun kartasta on havaittavissa että kaava-alueella on asuttu tila. 

 



 
Ilmakuva 

 



 
 

Peruskartta alueesta 

 
 1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
 Lähtökohdat: 
 Kalastusmatkailuyritys osti kiinteistöt 2019 kalastusmatkailun tarpeisiin.  Nykyisessä  
  kaavassa kiinteistöille on osoitettu vakituisen asumisen rakennuspaikka (vanha  
  kalastajatila), yksi rakentamaton rakennuspaikka ja maa- ja metsätalousaluetta 
 
  Yleiskaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistöllä 484-417-14-149   
  kalastusmatkailutoimintaan liittyvä majoitus nykyisen kalastajatilan läheisyyteen.  
  Kaavan toisena tavoitteena in varmistaa alueen luontoarvojen säilymisen  
     varmistaminen.   
  

Perustelut kaavamuutoksen laatimiselle: 
Kalastusmatkailu on viime vuosina voimakkaasti. Kalastusmatkailusta on tullut kunnalle 
tärkeä elinkeino ja vetovoimatekijä. Kunta näkee kalastusmatkailun kehittymisen 
tärkeänä asiana ja haluaa tukea sen kehittämistä kaavallisin ratkaisuin. Muutettavalla 
alueella on jo nykyisellään rakennusoikeutta vakituiselle asumiselle ja yhdelle loma-
asunnolle. Tämä rakennusoikeus siirretään matkailupalveluiden käyttöön.    



 
1.3     Liiteasiakirjat 
 

- Kaavakartta määräyksineen 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 
 

2.TIIVISTELMÄ 

 
2.1.Kaavaprosessin vaiheet 
 
Kiinteistöjen omistaja on tehnyt kunnanhallitukselle esityksen kaavan muuttamisesta. 
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen kaavan muuttamisesta ja valinnut 
kaavamuutoksen laatijaksi Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy:n.  
 
Kaava oli nähtävillä luonnoksena 7.10 – 8.11.2021 
Nähtävillä ehdotuksena _________ 
Kunnanhallitus esitti kaavan hyväksymistä valtuustolle -------------- 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan. ----------- 

 

2.2. Yleiskaavamuutos 
 
Yleiskaavamuutoksessa poistetaan kaavasta yksi vakituisen asumisen 
rakennuspaikka, yksi lomarakennuspaikka ja maa- ja metsätalousalue. 
Kaavamuutoksessa osa kaavamuutosalueesta osoitetaan matkailupalveluille ja loput 
kaava-alueesta osoitetaan suojelualueeksi.  
 



3.LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1. kaavan lähtökohdat  
 
 
3.1.2.Alueen yleiskuvaus 
 
Kaava-alue sijaitsee Tyykouran alueella. Kaavamuutosalueet ovat olleet aiemmin omia 
saaria. Kaava-alueen eteläosassa on niemi, jolla on vanha asuinrakennus siihen 
kuluvine talousrakennuksineen. Tila on lohkottu 1913, jolloin tila on todennäköisesti 
rakentunut. Tilalla on ollut runsaasti rakennuksia mukaan lukien isohko navetta. 
Alueella on näin ollen laidunnettu karjaa. Tämä osa kaava-alueesta on ollut 
asuinkäytössä vielä viimevuosina. Kaava-alueen pohjoisosa on keski-ikäistä 
sekametsää, umpeen kasvaneita vesialueita ja rantaniittyä.  
 
 

 
Kaava-alue etelästä katsottuna 



 
Alueen nykytilanne 
 
 



3.1.3.Luonnonympäristö 
 
Luontoselvityksen on laatinut luontokartoittaja (EAT) Kristiina Peltomaa Puh. 045 
2550039. Maastotyöt tehtiin 12.6.2021 ja 3-4.7.2021. Määritettiin luontotyypit, 
kasvillisuus ja linnut.  
 
Luontoselvitys 
 
Johdanto 
Aluetta luonnehtii maankohoamisen vaikutus, joka on ajan saatossa muodostanut 
kolmesta luodosta yhtenäisen alueen. Yhdessä ihmistoiminnan vaikutuksen kanssa on 
tuloksena mosaiikki, toisaalta luonnon muodostamat merenrantakivikot,  rantaruovikot 
tervaleppävöineen ja toisaalta asumisen, metsänkäytön, karjanpidon, viljelysten, 
kasvimaiden ja puutarhan hoidon muokkaama ympäristö.  Ihmistoiminta on vaikuttanut 
pitkään, aina viime vuosiin saakka kartoitettavan alueen eteläosassa (alunperin 
Jumpiluoto).  
 
Kuvio 1 
Merenrantaruovikko 
Merenrannan ilmaversoiskasvustolla vallitsee järviruoko. Sen juurilla kasvaa rentukkaa, 
pikkurantamataraa, isorantamataraa, luhtavuohennokkaa, suoputkea, merivalvattia, 
rantapiharatamoa ja merisuolaketta. Ruovikon ja hyvin kapean tervaleppävyöhykkeen 
välimaastossa viihtyy isolaukku, ketohanhikki, ruokonata, punakoiso, rantanätkelmä, 
ruokohelpi ja luhtakastikka. Metsänreunassa muutamat nauhamaisesti metsänreunaa 
myötäilevä tervaleppä puusto on lyhyttä ja pientä läpimitaltaan. Tervaleppien alla 
kasvaa terttualpia, ranta-alpia, nuokkuhelmikkää ja muutama keltaängelmä. 
 
Kuvio 2 
Käenkaalimustikkatyyppi (OMT) 
Pääpuulajina kuusi. Seassa muutamia koivuja, joista jotkut järeitä. Pari haapaakin 
löytyy. Kookkaamalla kuusi puustolla ikää n. 60vuotta. Puusto on tässä osin kookasta 
ja pitkärunkoista ja kasvavat tiheästi. Näin ollessa latvusto on monin paikoin 
sulkeutunut. Tämän vaikutuksesta kasvillisuus kenttäkerroksessa on niukanlainen. 
Kuviolla, paikoitellen pienikokoisemman ja n. 40- vuotiaan kuusen, kasvustoja joista 
jotkut ovat hyvinkin tiheitä etenkin kuvion eteläosassa.  Pensaskerroksessa kuusen ja 
pihlajan taimia sekä katajaa. Kenttäkerroksessa käenkaali, mustikka, metsäalvejuuri, 
metsämaitikka, kevätpiippo, riidenlieko ja metsätähti. Sammalkerroksessa 
metsäkerrossammal. Kuviolla sekä pystylahoa puuta että maalahoa puuta. 
 
Kuvio 3 
Kuviolle muodostunut selkeä tervaleppä vyöhyke, joka rajoittuu kuviolle 2. Tervalepät 
ovat lyhytkasvuisia ja niiden läpimitta on pieni. Pensaskerroksessa pihlajaa, katajaa 
sekä muutamia kuusen taimia. kenttäkerroksessa kasvaa runsaina kasvustoina 
mesiangervo, lillukka ja jokapaikansara. Lisäksi niittyleinikkiä ja keltaängelmää. 
Tervaleppävyöhykkeeseen rajoittuu ruovikko. Järviruokokasvusto on korkeaa n.2m ja 
kuvion länsiosa on hyvin märkää ja siinä muu kasvillisuus on hyvin vähäistä, 
muutamaa rentukkaa ja suoputkea lukuun ottamatta. Kuvion itäosa on taas kuivempaa 
ja kasvillisuus kenttäkerroksessa runsaampaa, joten löytyy rantanätkelmää, 
pikkurantamataraa, isorantamataraa, suoputkea, rentukkaa ja ranta-alpia. 
 



Kuvio 4 
Merenrantaruovikko 
(Merenrannan ilmaversoiskasvusto) 
Järviruokoa kattavasti koko kuviolla. Lisäksi runsaana ruokonata, ruokohelpi, 
luhtakastikka, sinikaisla ja jokapaikansara kasvustoja. 
Vedenrajassa kasvaa vesikuusta, merisuolaketta, merirannikkia ja suolavihvilää. 
Lisäksi kuviolla kasvaa suolasänkiötä, luhtakuusiota, vilukkoa, rantanätkelmää, 
rantalemmikkiä, rantapiharatamoa, merivalvattia, ketohanhikkia, maarianheinää ja 
hevonhierakkaa. 
 
Kuvio 5. 
Käenkaalimustikkatyyppi (OMT) 
Pääpuulajina kuusi jolla ikää n. 60 vuotta. Puusto kookasta ja pitkää mutta 
suurimmaksi osaksi valoisa ja jossain määrin avarakin metsikkö. Kuusten seassa 
järeitä koivuja ja muutama mänty. Pensaskerroksessa kuusen taimia, pihlajan taimia, 
katajaa ja lisäksi muutama taikinamarjapensas. Kenttäkerroksessa mustikka, 
käenkaali, mansikka, metsätähti ja metsäalvejuuri. Pohjakerroksessa 
metsäkerrossammalta ja seinäsammalta, lisäksi metsäliekosammalta mutta vain 
vähäisesti. Lahopuuta sekä pysty, että maalahoa. 
Kuvion kapeimmalla kohdalla itä länsisuunnassa muutaman metrin leveä 
tervaleppävyöhyke, jonka, länsiosassa hiirenportaan, rantayrtin, keltakurjenmiekan, 
mesiangervon ja ranta-alpin kasvustot. Lisäksi suo-orvokkia, puna-ailakkia, 
keltängelmää, lehtovirmajuurta ja jokapaikansaraa. 
 
Kuvio 6 
Järviruokokasvusto 
(Merenrannan ilmaversoiskasvusto) 
Pala suojaisaa merenrantalahdelmaa, jota suurelta osin vallitsee järviruoko. 
Järviruo´on seuralaisena jokapaikansaraa, rantanataa, pikkurantamataraa, 
isorantamataraa, ruokohelpeä, rentukkaa, suoputkea ja hevonhierakkaa. Lisäksi 
kuviolla kasvaa merisaraa, rantapiharatamoa, ketohanhikkia, mesiangervoa, 
rantanätkelmää, hiirenvirnaa, ranta-alpia ja terttualpia. Kuvion pohjoisosassa 
tervaleppää nauhamaisena kasvustona. 
 
Kuvio 7 
Rannikon kuiva lehtipuuvaltainen lehto (VU) 
Puustona runsaasti pihlajaa, joitakin kookkaita mäntyjä ja kuusia. Lisäksi puustoon tuo 
lisänsä muutamat tuomet ja tervaleppä. Pensaskerroksessa tuomi, taikinamarja, kataja 
ja tervaleppä. Kenttäkerroksessa käenkaali, metsälauha, kielo, kallioimarre, 
metsäalvejuuri, puna-ailakki ja tuoksusimake. Kuvio kivinen ja kallioinen. 
 
Kuvio 8 
Pihapiiri 
Pihapiiriä luonnehtii puutarhakasvien lisäksi heinäkasvillisuus, joka nousee entisten 
viljelyslohkojen pohjalta. 
Pihapiirin puutarhakasveista mainittakoon vuorirevonpapu, raparperi, isosydän, lupiini, 
isomaksaruoho, terttuselja, tarhatyräkki, kamsatkan maksaruoho, morsiusangervo, 
röyhytatar, huiskunauhus, punapajuangervo, taikinamarja, punaviinimarja, 
mustaviinimarja, kielo, juhannusruusu, valamonruusu, oranssikeltano, syreeni ja 
jättipalsami. Puina pihapiirissä tuomi, koivu ja päärakennuksen takana kookkaita 



haapoja n. 20 puun ryhmä. 
Kuviolla kuivahtanut kaivamalla muodostunut tai ylläpidetty lampi, jonka on valloittanut 
pullosarakasvusto, lisäksi pikkulimaskaa, luhtavillaa, tummarusokkia, harmaasaraa ja 
jokapaikansaraa. Lammen reunamilla useita humalakasvustoja. 
Lisäksi heinäkasvustoja, jotka koostuvat seuraavista heinälajeista: Niittynurmikka, 
nurmilauha, juolavehnä, timotei, niittypuntarpää, punanata, nurmirölli ja maarianheinä. 
Luonnonkukkia edustavat nurmitädyke, puna-ailakki, niittyleinikki, rönsyleinikki, 
rohtotädyke, metsätähti, käenkaali ja poimulehti. 
 
Kuvio 9. 
Rannikon kuiva ja lehtipuuvaltainen lehto (VU) 
Puustona pihlaja, tuomi ja tervleppä. Pensaskerroksessa pihlaja, taikinamarja ja kuusi. 
Kenttäkerroksessa käenkaali, lillukka, metsätähti, puna-ailakki, metsäalvejuuri, 
nokkonen, heinätähtimö ja karhunputki. lahopuuta sekä pysty- että maalahoa. 
Rantaviivaa (merenrantojen rantakivikko)tällä kuviolla luonnehtii järviruoko ja 
ruokohelpi kasvustot. Lisäksi rantanataa, luhtavuohennokkaa, merirannikkia, 
ketohanhikkia, rentukkaa, rantapiharatamoa, suolavihvilää ja suolasänkiötä. Puuston 
reunamilla tervaleppävesakkoa, kurtturuusua ja tyrniä. 
 

 

 



KASVILISTA 
Systematiikka Retkeilykasvion mukaisessa järjestyksessä. Retkeilykasvio 1998 
toimittaneet Hämet-Ahti ym. Julkaisija Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo 
 
Kasvilista 
Equisetaceae kortekasvit 
Metsäkorte ( Equisetum sylvaticum ) 
Dryopteris alvejuuret 
Kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas) 
Metsäalvejuuri ( Dryopteris carthusiana) 
Athyrium hiirenportaat 
Hiirenporras (Athyrium filix-femina) 
Gymnocarpium metsäimarteet 
Metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) 
Polypodium kallioimarteet 
Kallioimarre (Polypodium vulgare) 
Picea kuuset 
Kuusi ( Picea abies ) 
Pinus männyt 
Mänty ( Pinus sylvestris ) 
Juniperus katajat 
Kataja ( Juniperus communis ) 
Nuphar ulpukat 
Ulpukka (Nuphar lutea) 
Catha rentukat 
Rentukka (Catha palustris) 
Aconitum ukonhatut 
Tarhaukonhattu (Aconitum x stoerkianum) 
Hepatica sinivuokot 
Sinivuokko (Hepatica nobilis) 
Ranunculus  leinikit 
Rönsyleinikki ( Ranunculus repens ) 
Niittyleinikki (Ranunculus acris) 
Thalictrum ängelmät 
Keltaängelmä (Thalictum flavum) 
Humulus humalat 
Humala (Humulus lupulus) 
Urticaceae nokkoskasvit 
Nokkonen ( Urtica dioica ) 
Betulaceae koivukasvit 
Rauduskoivu ( Betula pendula ) 
Hieskoivu ( Betula pubescens ) 
Alnus lepät 
Tervaleppä (Alnus glutinosa)   
Stellaria tähtimöt 
Pihatähtimö (Stellaria media) 
Heinätähtimö ( Stellaria graminea ) 
Metsätähtimö (Stellaria longifolia) 
Silene kohokit 
Puna-ailakki (Silene dioica) 



Rumex hierakat 
Hevonhierakka (Rumex aquaticus) 
Niittysuolaheinä ( Rumex acetosa ) 
Ahosuolaheinä ( Rumex acetosella ) 
Violaceae orvokit 
Aho-orvokki (Viola canina) 
Suo-orvokki (Viola palustris) 
Keto-orvokki(Viola 
Metsäorvokki(Viola 
Salix pajut 
Kiiltopaju ( Salix phylicifolia ) 
Virpapaju ( Salix aurita ) 
Raita (Salix caprea) 
Populus haavat 
Haapa (Populus termula) 
Vaccinium puolukat 
Puolukka (Vaccinium vitis-idaea) 
Mustikka ( Vaccinium myrtillus ) 
Orhilia nuokkutalvikit 
Nuokkutalvikki (Orhilia secunda) 
Lysimachia alvet 
Ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) 
Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) 
Trientalis metsätähdet 
Metsätähti ( Triantalis europaea ) 
Glaux merirannikit 
Merirannikki (Glaux maritima) 
Euphorbia tyräkit 
Tarhatyräkki (Euphorbia cyparissias) 
Sedum maksaruohot 
Isomaksaruoho (Sedum telephium) 
Keltamaksaruoho (Sedum acre) 
Ribes herukat 
Punaherukka (Ribes spicatum) 
Mustaherukka (Ribes nigrum) 
Taikinamarja (Ribes alpinum) 
Parnassia vilukkokasvit 
Vilukko (Parnassia palustris) 
Filipendula angervot 
Mesiangervo (Filipendula ulmaria) 
Rubus vatukat 
Mesimarja ( Rubus arcticus ) 
Lillukka ( Rubus saxatilis ) 
Vadelma ( Rubus idaeus ) 
Rosa ruusut 
Juhannusruusu (Rosa pimpinellifolia) 
Kurtturuusu (Rosa rugosa) 
Geum kellukat 
Ojakellukka (Geum rivale) 
Potentilla hanhikit 



Ketohanhikki (Potentilla anserina) 
Fragaria mansikat 
Ahomansikka ( Fragaria vesca ) 
Alchemilla poimulehdet 
Poimulehti ( Alchemilla sp.) 
Sorbus pihlajat 
Pihlaja ( Sorbus aucuparia ) 
Prunus tuomet 
Tuomi ( Prunus padus ) 
Lupinus lupiinit 
Komealupiini (Lupinus polyhyllus) 
Vicia virnat 
Hiirenvirna (Vicia cracca) 
Metsävirna (Vicia  sylvatica) 
Lathyrus nätkelmät 
Niittynätkelmä (Lathyrus pratensis) 
Rantanätkelmä (Lathyrus palustris) 
Trifolium apilat 
Valkoapila (Trifolium repens) 
Puna-apila (Trifolium pratense) 
Lythrum rantakukat 
Rantakukka (Lythrum salicaria) 
Onagraceae horsmakasvit 
Maitohorsma ( Epilobium angustifolium ) 
Acer vaahterat 
Vaahtera (Acer platanoides) 
Oxalidaceae käenkaalikasvit    
Käenkaali ( Oxalis acetosella ) 
Impatiens palsamit 
Jättipalsami (Impatiens glandulifera) 
Anthriscus koiranputket 
Koiranputki ( Anthriscus sylvestris ) 
Aegopodium vuohenputket 
Vuohenputki (Aegopodium podagraria 
Aethusa hukanputket 
Hukanputki (Aethusa cynapium) 
Ligusticum rantaputket 
Rantaputki (Ligusticum scoticum) 
Angelica karhunputket 
Karhunputki (Angelica sylvestris) 
Peucedanum suoputket 
Suoputki (Peucedanum palustre) 
Rhamnus paatsamat 
Paatsama (Rhamnus frangula) 
Hippophae tyrnit 
Tyrni (Hippophae rhamnoides) 
Galium matarat 
Luhtamatara(Galium uliginosum) 
Rantamatara (Galium palustre) 
Pikkurantamatara (Galium ssp. palustre) 



Syringa syreenit 
Syreeni (Syringa vulgaris) 
Sambucus seljat 
Terttuseljat (Sambucus racemosa) 
Linnaea vanamot 
Vanamo (Linnea borealis) 
Valeriana virmajuuret 
Lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia) 
Myosotis lemmikit 
Rantalemmikki (Myosotis laxa) 
Scutellaria vuohennokat 
Luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata) 
Galeopsis pillikkeet 
Kirjopillike (Galeopsis speciosa) 
Glechoma maahumalat 
Maahumala (Glechoma hederacea) 
Lycopus rantayrit 
Rantayrtti (Lycopus europaeus) 
Solanum koisot 
Punakoiso (Solanum dulcamara) 
Linaria kannusruohot 
Keltakannusruoho (Linaria vulgaris) 
Veronica tädykkeet 
Rohtotädyke ( Veronica officinalis ) 
Nurmitädyke ( Veronica chamaedrys ) 
Melampyrum maitikat 
Kangasmaitikka (Melampyrum pratense) 
Euphrasia silmäruohot 
Pohjansilmäruoho (Euphrasia frigida) 
Odontites sänkiöt 
Suolasänkiö (Odontites litoralis) 
Pedicularis kuusiot 
Luhtakuusio (Pedicularis palustris) 
Rhinanthus laukut 
Isolaukku (Rhinanthus serotinus) 
Plantago ratamot 
Piharatamo (Plantago major) 
Rantapiharatamo (Plantago ssp. intermedia) 
Meriratamo (Plantago maritima) 
Hippuris vesikuuset 
Vesikuusi (Hippuris vulgaris) 
Solidago piiskut 
Keltapiisku (Solidago virgaurea) 
Bidens rusokit 
Tummarusokki (Bidens tripartita) 
Achillea kärsämöt 
Ojakärsämö (Achillea ptarmica) 
Siankärsämö ( Achillea millefolium ) 
Tanacetum pietaryrtit 



Pietaryrtti ( Tanacetum vulgare ) 
Leucanthemum päivänkakkarat 
Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 
Artemsia marunat 
Pujo ( Artemisia vulgaris ) 
Tussilago leskenlehdet 
Leskenlehti ( Tussilago farfara ) 
Cirsium ohdakkeet 
Piikkiohdake (Cirsium vulgare) 
Suo-ohdake ( Cirsium palustre ) 
Leontodon maitiaiset 
Syysmaitiainen (Leontodon autumnalis) 
Sonchus valvatit 
Merivalvatti (Sonchus maritimus) 
Pilosella  harakankeltanot 
Huopakeltano (Pilosella officinarum) 
Oranssikeltano (Pilosella aurantiaca) 
Taraxacum voikukat 
Voikukka ( Taraxacum sp. ) 
Umbellata sarjakeltanot 
Sarjakeltano (Hieracium umbellatum) 
Paris sudenmarjat 
Sudenmarja (Paris quadrifolia) 
Convallaria kielokasvit 
Kielo (Convallaria majalis) 
Maianthemum oravanmarjat 
Oravanmarja ( Maianthemum bifolium ) 
Allium laukat 
Ruoholaukka (Allium schoehoprasum) 
Iris kurjenmiekat 
Keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus) 
Lemna limaskat 
Pikkulimaska (Lemna minor) 
Alisma sarpiot 
Ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica) 
Triglochin suolakkeet 
Merisuolake (Triglochin maritima) 
Potamogeton vidat 
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) 
Juncus vihvilät 
Jouhivihvilä (Juncus filiformis) 
Suolavihviä (Juncus gerardii) 
Luzula piipot 
Nurmipiippo (Luzula multiflora) 
Kevätpiippo (Luzula pilosa) 
Schoenoplectus järvikaislat 
Sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani) 
Eriophorum suovillat 
Luhtavilla (Eriophorum angustifolium) 
Eleocharis luikat 



Meriluikka (Eleocharis uniglumis) 
Carex sarat 
Jänönsara (Carex ovalis) 
Merisara (Carex mackenziei) 
Harmaasara (Carex canescens) 
 
Pallosara Carex globularis) 
Jokapaikansara (Carex nigra) 
Festuca nadat 
Ruokonata (Festuca elatior) 
Punanata (Festuca fubra) 
Lampaannata (Festuca ovina) 
Poa nurmikat 
Kylänurmikka (Poa annua) 
Niittynurmikka (Poa pratensis) 
Melica helmikät 
Nuokkuhelmikkä (Melica nutans) 
Elymus villivehnät 
Koiranvehnä (Elymus caninus) 
Juolavehnä (Elymus repens) 
Deschampsia lauhat 
Nurmilauha (Deschampsia cespitosa) 
Metsälauha ( Deschampsia flexuosa ) 
Hierochloe maarianheinät 
Niittymaarianheinä (Hierochloe hirta) 
Anthoxanthum simakkeet 
Tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum) 
Agrostis röllit 
Luhtarölli (Agrostis canina) 
Nurmirölli (Agrostis capillaris) 
Calamagrostis kastikat 
Luhtakastikka (Calamagrostis stricta) 
Phleum tähkiöt 
Nurmitähkiö, timotei (Phleum pratense) 
Alopecurus puntarpäät 
Nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) 
Rantapuntarpää (Alopecurus aequalis) 
 
Phragmites ruo’ot 
Järviruoko(Phragmites australis) 
 
Puutarhakasveja 
Vuorirevonpapu(Thermopsis montana) 
Punapajuangervo (Spiraea douglasii) 
Huiskunauhus (Lingularia tangutica) 
Raparperi (Rheum rhabarbarum) 
Särkynyt sydän (”Iso sydän”) (Lamprocapnos spectabilis) 
Kamsatkan maksaruoho (Sedum kamtschaticum) 
Morsiusangervo (Spiraea arquta) 
Röyhytatar (Koenigia divaricata) 



Valamonruusu (Rosa splendens) 

 
 
Linnut  (Systematiikka Mullarney & Zetterström Lintuopas 2010) 
 
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 
Merihanhi (Anser anser) 
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)Tukkasotka (Ayhya fuligula) EN 
Haahka (Somateria mollissima) EN 
Telkkä (Bucephala clangula) 
Isokoskelo(Mergus merganser) NT 
Silkkiuikku (Podicepps cristatus) NT 
Harmaahaikara(Ardea cinerea) 
Merikotka(Haliaeetus albicilla) Lailla rauhoitettu 
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 
Tuulihaukka (Falco tinnunculus) 
Meriharakka(Haematopus ostralegus) 
Punajalkaviklo (Tringa totanus) NT 
Lehtokurppa (Scolopax rusticola) 
Naurulokki ( Choicocephalus ridibundus ) VU 
Kalalokki ( Larus canus ) 
Harmaalokki (Larus argentatus) VU 
Merilokki(Larus marinus) VU 
Pikkulokki(Hydrocoloeus minutus) 
Kalatiira (Sterna hirundo) 
Lapintiira (Sterna paradisaea) 
Palokärki (Dryocopus martius)  
Käpytikka ( Dendrocopos major ) 
Haarapääsky (Hirundo rustica) VU 
Västäräkki (Motacilla alba) NT 
Punarinta ( Erithacus rubecula ) 
Mustarastas ( Turdus marula ) 
Pensaskerttu ( Sylvia communis ) NT 
Hernekerttu (Sylvia curruca) 
Ruokokerttunen(Acrocephalus schenobaenus) NT 
Rytikerttunen(Acrocephalus scirpaceus) 
Pajulintu ( Phylloscopus collybita ) 
Tiltaltti ( Phylloscopus collybita ) 
Hippiäinen (Regulus regulus) 
Talitiainen ( Parus major ) 
Sinitiainen ( Cyaniters caeruleus ) 
Varis ( Corvus cornix ) 
Peippo ( Fringilla coelebs ) 
Punavarpunen ( Carpodacus erythrinus ) NT 
Keltasirkku ( Emberiza citrinella ) 
 
 



 
Kuviolta 4 

 

 
Kuviolta 3 
 



 
Kuviolta 6 

 

 
Kuviolta 2 

 



 
Kuviolta2 

 

 
Kuviolta 3 

 



 
Kuviolta 5 

 

 
Kuviolta 5 suojeltavaksi esitetty alue 

 



 
Kuviolta 8 pihapiiri 

 

 
Kuviolta 7 

 



 
Kuviolta 9 

 

 
Kuviolta 9 

 



 
Merenrannalla viihtyvä kultaheinäsirkka. Kuvan yksilö on naaras. 
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Kaavoituksessa huomioitavat seikat 
 
Luonnonsuojeluasetuksen 10§:n nojalla esitetään suojeltavaksi kuviolla 5 punaisella 
rajauksella rajattu lehtolaikku.  Lisäksi suositellaan suojeltavaksi kuviot 7 ja 9 jotka 
omaavat rannikon kuivien lehtopuuvaltaisten lehtojen piirteitä. Lisäksi on vielä 
mainittava vieraslajit jättipalsami, lupiini ja kurtturuusu jotka suositellaan poistetavaksi.      
  
  

 
Pohjoisosan ranta-aluetta 
 
 

 



3.1.4.Rakennettu ympäristö 
 
Kaava-alueella on vuosisadan vaihteessa rakentunut pienehkä asuinrakennus. joka on 
vuorattu levyillä.  Pihapiirissä on lisäksi hirsinen aittarakennus, aitta, Rantaan sijoittuvat 
varastorakennukset, joista toinen huonokuntoinen ja vanha huonokuntoinen 
saunamökki, jonka katto vaurioitunut.  Rakennukset on tarkoitus kunnostaa 
matkailukäyttöön lukuun ottamatta huonokuntoista saunamökkiä ja toista varastoa, joka 
on huonokuntoinen. Rakennuksilla ei ole sellaisia rakennushistoriallisia, maisemallisia 
tai historiallisia ominaisuuksia, jotka edellyttäisivät niiden suojelua.   
 
Kaava-alueella on sähköverkko ja sinne on mahdollista tuoda kunnan vesi- ja 
viemäriverkko.  
 

 
Asuintilan pihapiiriä 
 

 
Asuinrakennus 1900 luvun vaihteesta 
 



      
Aitta                                                Navetta 
 

 
Sauna 
 

 
Saunan ranta 
 



 
Venevalkama itärannalla saunan edessä 
 

 
Varastorakennus länsirannalla 
 
 
 
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 hallinto-
oikeuden (KHO) päätöksellä.   
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 lainvoimainen 6.5.2016 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 lainvoimainen 20.9.2019 
 
Maakuntakaavoissa ei kaava-alueelle ole osoitettu merkintöjä.  
 

 

 
 
 

 

 
 



Rantayleiskaava 
 
1997 laaditussa Merikarvian rantayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu AP-
merkinnällä asuinpientaloalue, RA merkinnällä loma-asuntoalue ja M merkinnällä maa- 
ja metsätalousalue.   

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

4. YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
Yleiskaavan suunnittelun tarve ja vaiheet  
 
 
4.1.  

 
Kalastusmatkailuyritys osti kiinteistöt 2019 kalastusmatkailun tarpeisiin. Alueelle on 
tarkoitus toteuttaa kalastusmatkailuun liittyviä majoitus, kokoontumis- ja huoltotiloja. 
Alueelle suunniteltu uusi toiminta edellyttää kaavan muuttamista. Kiinteistöjen uusi 
omistaja haluaa säilyttää kaava-alueen mahdollisimman luonnontilaisena, mikä 
edellyttää myös kaavan tarkistamista.  



 
Kunnanhallitus teki päätöksen kaavan muuttamisesta  
 
Kaavoittaja teki alueella katselmuksen 17.10.2020. 
Luontokartoittaja teki luontokartoitusta alueella 10-11.6.2021  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaselostus olivat nähtävillä 
7.10.2021 – 8.11.2021. 
 
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan 
museolta ja Carunalta. Kaavamuutoksesta saatiin kaksi mielipidettä.  
 
Saatujen lausuntojen mielipiteiden perusteella kaavaehdotukseen on tehty seuraavat 
muutokset: 
 
1. Kaavamuutoksella osoitettavaa rakennusoikeuden määrää on pienennetty 200k-

m2. Rakennusoikeus poistettiin kokonaan M-2 alueelta.  
2. Luontoselvityksessä osoitetut uhanalaiset luontotyypit kuviolla 7 ja 9 on lisätty 

kaavaan suojelumerkinnöin.  
3. Vastaavasti RM aluetta on hieman laajennettu kiinteistön keskellä. 
4. Kaavan pohjoisosaan osoitettu venevalkama on poistettu  
5. Kaavamääräyksiä on tarkennettu 
6. Vaikutusten arviointia on täydennetty 
7. Maakuntakaavan lainvoimaisuuspäivämäärät on tarkistettu    

 
 
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 7.10 – 8.11.2021, josta kuulutettiin 
lehti-ilmoituksella. 
  



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

 
4.3. Yleiskaavamuutoksen tavoitteet 

 
Kaavan tavoitteena on muuttaa asuinrakentamiseen ja lomarakentamiseen 
osoitetut rakennusoikeudet matkailupalvelujen käyttöön. Matkailupalvelut 
sijoitetaan jo pitkään asuinkäytössä olleelle eteläiselle niemelle. Kaavan 
tavoitteena on säilyttää muut alueet luonnontilaisina, kuitenkin siten, että 
matkailuun liittyvät polut, kevyet rakenteet ja vähäinen matkailua palveleva 
rakentaminen olisi mahdollista toteuttaa.    
 

 
4.5.    Yleiskaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 

                 Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoja.  
 

 

5.YLEISKAAVAN KUVAUS 
 
5.1. Kaavan rakenne 
 

Kaavaratkaisu 
 
Kalastusmatkailu on noussut Merikarvian kunnassa tärkeään rooliin elinkeinotoiminnan 
ja kunnan tunnettavuuden kannalta. Merikarvialla elinkeinotoiminta on aikanaan 
perustunut suurelta osin kalastukseen. Kalastusmatkailu jatkaa tätä merellisten 
elinkeinojen perinnettä ja sille pitää pystyä luomaan mahdollisuuksia myös 
kaavoituksen keinoin. Satakunnan tulevaisuuden linjauksissa kalastusmatkailu on 
nostettu kehitettäväksi toiminnaksi. Jotta kalastusmatkailulle voidaan luoda 
toimintaedellytyksiä Satakunnassa edellyttää se myös kaavoituksellisia ratkaisuja, jotka 
tukevat toiminnan kehittymistä. Tässä yhteydessä pitää huomioida, että Merikarvian 
rantaosayleiskaavan matkailukäyttöön osoitettuja alueita on aiemmissa 
kaavamuutoksissa muutettu kaavamuutoksilla normaaleiksi vapaa-ajan asunnoiksi.     
 
Kaavaratkaisu perustuu alueen alkuperäiseen käyttöön. Vanhan maatilan pihapiiri on 
osoitettu matkailupalvelujen käyttöön. Tämä alue on laajuudeltaan 2,6ha. Tälle alueelle 
on osoitettu rakennusoikeutta 800k-m2. Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu myös 
toinen pienempi matkailualuevaraus, jolle saa rakentaa matkailupalvelua palvelevia 
rakennuksia 100 k-m2. Alueen rakennusoikeuden määrä on haluttu pitää maltillisen, 
jotta kohteen perinteinen ilme säilyisi.  Kun olemassa olevan rakennuskannan käytetty 
rakennusoikeus ja vanhan kaavan rakentumaton lomarakennuspaikka huomioidaan on 
alueelle osoitettu lisärakentamista 430k-m2. Tätä elinkeinotoimintaan liittyvää 
rakennusoikeuden nostoa voidaan pitää maltillisena 6,844ha suuruisella 
matkailutoimintaa palvelevalla alueella.  



 
 
Ennen uudisrakentamisen toteuttamista tulee alueesta toimittaa rakennusvalvonnan 
hyväksyttäväksi alueellinen rakentamissuunnitelma.  
 
Pääosa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Luontoselvityksessä 
suojeltavaksi esitetyt neljä kohdetta on osoitettu kaavassa suojelumerkinnöillä.  
 

 

5.1.1. Mitoitus 
 
Kaavassa on osoitettu matkailupalvelualueille rakennusoikeutta 800 k-m2 + 100k-m2.  
 
Nyt laadinnassa olevaa rantaosayleiskaavan lähtökohtia ei voida rakennusoikeuden ja 
matkailutoimintaan käytettävien alueiden osalta verrata normaaliin rantojen 
kaavoitukseen, jossa osoitetaan rakennuspaikkoja loma-asutukseen ja vakituiseen 
asumiseen. Elinkeinotoimintaan liittyvässä matkailualueiden kaavoituksessa ei ole 
mahdollista soveltaa normaaleja rantarakennusoikeuden mitoitukseen liittyviä 
mitoitusnormeja.   

    
5.1.2. Palvelut 
 
Kaava-alue sijaitsee noin 3km etäisyydellä Merikarvian keskustaajamasta.   
 

5.1.3. Alin perustamistaso  
 

Alin rakentamiskorkeus on N2000+2,10.  Korkeus sijaitsee rakennusten perustuksissa 
olevan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella. Rakentamiskorkeudessa 
on huomioitava rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja matalissa lahtien pohjukoissa 
tuulen aiheuttama paikallinen kallistus. 
 

 
Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden määrittely 
 



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

 
 
 
 
5.2. Aluevaraukset 
 

Matkailualue  RM-2 
 

Alueelle saa sijoittaa matkailupalvelua palvelevia rakennuksia. 
Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 800k-m2. Aluetta 
ei saa lohkoa erillisiksi rakennuspaikoiksi. Ennen uudisrakentamisen 
toteuttamista tulee alueesta toimittaa rakennusvalvontaan alueellinen 
rakentamissuunnitelma. Alueen luonnonympäristö tulee säilyttää pääosin 
nykyisellään. 
 
 
Matkailualue  RM-3 

 
Alueelle saa sijoittaa matkailupalvelua palvelevia rakennuksia. 
Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100k-m2. Aluetta 
ei saa lohkoa erillisiksi rakennuspaikoiksi. Alueen luonnonympäristö tulee 
säilyttää pääosin nykyisellään. 

 
Maa- ja metsätalousalue 
 
Alueella ei saa tehdä avohakkuita. Alueelle saa toteuttaa matkailupalveluiden 
tarpeisiin kulkuväyliä ja kevyitä rakenteita, kuten laavuja.  



 
Suojelualue 
 
Alue tulee säilyttää luonnontilaisena. Alueella ei saa tehdä luonnonympäristöä 
muuttavia toimenpiteitä. 
 
 

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 positiivisia vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Kaavoituksen kautta 
tulee olemassa olevan vanhan rakennuskannan kunnostus mahdolliseksi.  
Lisärakentaminen on pientä suhteessa alueen pinta-alaan.    
 
5.3.2. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Kaavamuutoksessa osoitetuilla määräyksillä varmistetaan alueen luontoarvojensäilyminen. 
Kaavalle parannetaan alueen luontoarvojen säilymistä. Alueelle on tehty luontokartoitus 
alueen luontoarvojen selvittämiseksi.   
 
5.3.3. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 
Kaavalla lisätään matkailupalvelutoimintaa Merikarvialla. Tätä toimintaa on pyritty 
kehittämään Krookan läheisyydessä, jolloin toiminta ei leviä laajemmalle alueelle. 
Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ei voida pitää merkittävinä.   

 
5.3.4. Vaikutukset ihmiseen 
 
Kaavamuutoksella mahdollistetaan Merikarvian matkailupalvelujen kehittyminen ja 
pystytään tarjoamaan paremmin kalastukseen liittyviä palveluita. Hankkeella lisätään 
harrastusmahdollisuuksia ja kotimaan matkailua. Lisääntyvä matkailuun liittyvä 
veneliikenne voi aiheuttaa häiriötä lähiympäristöön.   
 
5.3.5. Vaikutukset maisemaan 
 
Kaava-alue ei ole maisema-arvoiltaan merkittävä. Alueelle määrätty hakkuukielto 
varmistaa maisema-arvojen säilymistä. 
 
 



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

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