MERIKARVIAN KUNTA
MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN
MUUTOS
POHJANSAHA / KOLMIRANTA
Koskien osaa tilasta Kolmiranta 484-407-6-101

KUNNAN KAAVATUNNUS 484YKAM52021
5.12.2021

Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
MERIKARVIAN RANTAYLEISKAAVAN muutoksen selostus, joka koskee
5 päivänä joulukuuta 2021 päivättyä yleiskaavakarttaa
Kylässä Pohjansaha osaa tilasta:
Kolmiranta 484-407-6-101

Kaava alueen koko 0,8ha
Asemakaavan tunnus: 484YKAM52021
Asemakaavan päiväys:
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 Pohjansahan kyläalueella niemessä osoitteessa
Kolmirannantie 54. Kaavamuutosalue sijaitsee 12 km etäisyydellä Merikarvian
keskustasta sen eteläpuolella ja 35km etäisyydellä Porin keskustasta.

Peruskartta alueesta

Ilmakuva

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus
Merikarvian rantayleiskaavan muutos Pohjansaha koskien osaa tilasta Kolmiranta 484407-6-101
Kaava-alueella sijaitsee alkuaan 1957 valmistunut loma-asunto ja muita rakennuksia.
Kiinteistö on siirtynyt nuoremmalle sukupolvelle, joka haluaa rakentaa nykyisen
lomarakennuksen paikalle omakotitalon, mistä johtuen kiinteistön omistaja hakee
rantaosayleiskaavan muutosta.
Kiinteistölle on rantaosayleiskaavassa osoitettu kaksi lomarakennuksen paikkaa, joista
toinen on rakentamaton.
Rantayleiskaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa vakituinen asuminen
kiinteistöllä muuttamalla rantaosayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi osoitettu merkintä
asuinpientaloalueeksi. Kaavamuutoksen yhteydessä poistetaan kaavasta toinen
lomarakennuspaikka asumiseen osoitettua aluetta pienennetään.
Perustelut kaavamuutoksen laatimiselle:
- Kiinteistöltä poistetaan muutoksen yhteydessä toinen lomarakennuspaikka.
- 1km etäisyydellä on 19 vakituisen asumisen statuksella olevaa kiinteistöä.
- Kiinteistöltä on hyvät liikenneyhteydet poriin
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 _____ päätöksen ____§
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 muutetaan kiinteistölle osoitettu loma-asuntoalueen
kaavamerkintä asuinpientaloalueen merkinnäksi, jolle osoitetaan yksi olemassa oleva
vakituinen asunto. Muutoksen yhteydessä poistetaan toinen lomarakennuspaikka ja
rakentamiseen osoitettua aluetta pienennetään.

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

3.1.2.Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Pohjansahan kyläalueella niemessä. Kiinteistölle kuljetaan asutun
kiinteistön kautta. Niemi/ kaavoitettava alue on suurelta osin olemassa olevan
lomarakennuksen pihapiiriä. Isolla osalla kiinteistön ranta-alueita hallitsee
ruoppaustoiminnan muokkaama ympäristö. Ruoppauksia/ maansiirtoja on tehty jo
useita vuosikymmeniä sitten. Kaava-alueella ei ole varsinaisesti luonnontilaisia alueita.

Iso loma-asunto, katos ja varastorakennus

Rannassa oleva saunarakennus

Eteläistä rantaa

Varasto ja venevaja

Pihapiirin koillispuoli

Lounaisosan ruoppauksella muodostunut niemi

Lounaisosan ruoppauksella muodostunut niemi

Kaava-alueen pohjoisreunan ruopatun uoman reunaa
3.1.3.Luonnonympäristö
Kaava-alueella ei ole alkuperäistä luonnontilaista ympäristöä. Alueella tehtiin katselmus
luontokartoittaja Kristiina Peltomaan kanssa, eikä alueella havaittu sellaisia
luonnonympäristöllisiä alueita, jotka olisivat edellyttäneet varsinaisen
luontokartoituksen laadintaa. Kaava-alue on kokonaisuudessaan ihmisen
muokkaamaa. Alueella tehdyn katselmuksen perusteella ei ole nähty tarpeelliseksi
luontoselvityksen laadintaa.
Kaavamuutoksella pienennetään rakentamiseen osoitettu alue koskemaan jo
rakentunutta pihapiiriä. Näin ollen luonnonympäristöön kohdistuva rakentamisen paine
vähenee.

3.1.4.Rakennettu ympäristö
Kiinteistöllä on alkuaan 1957/ 1960 ja 1973 rakentunut saunarakennus. Lisäksi
pihapiirissä on pieniä varastorakennuksia ja venevaja.
Rakennuksilla ei ole rakennushistoriallisia tai kulttuuriympäristöllisiä arvoja, jotka tulisi
huomioida kaavassa.
Kiinteistöllä on kunnallinen vesijohtoverkosto. Jätevesien käsittely tapahtuu kiinteistöllä.

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 hallintooikeuden (KHO) päätöksellä.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 lainvoimainen 3.12.2014
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 lainvoimainen 17.5.2020
Maakuntakaavoissa ei kaava-alueelle ole osoitettu merkintöjä.

Maakuntakaava

Vaihemaakuntaaka 2

Rantayleiskaava
1997 laaditussa Merikarvian rantayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu RA
merkinnällä loma-asuntoalue jolla on yksi olemassa oleva lomarakennuspaikka ja yksi
rakentamaton lomarakennuspaikka.

4. YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Yleiskaavan suunnittelun tarve ja vaiheet

4.1.
Kiinteistön omistajat ovat hankkineet kiinteistön omistukseensa vanhemmiltaan ja
haluavat rakentaa sille omakotitalon, mistä johtuen he hakevat kaavan
käyttötarkoituksen muuttamista loma-asumisesta vakituiseen asumiseen. Kiinteistön
lähiympäristössä on runsaasti vakituisessa asuinkäytössä olevia kiinteistöjä.
Kunnanhallitus teki _______ päätöksen kaavan muuttamisesta _____§.
Kaavoittaja ja luontokartoittaja tekivät alueella katselmuksen 31.10.2021.
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 kunnan nettisivuilla ja Merikarvia
lehdessä ja naapurikiinteistöjä on informoitu kirjeitse.
Kaava on ollut nähtävillä luonnoksena --------, josta kuulutettiin kunnan
nettisivuilla ja Merikarvia lehdessä.
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 Kolmiranta tilalla.
Kaavan tavoitteena on muuttaa kaavassa kiinteistölle osoitettua
käyttötarkoitusta. Kaavassa loma-asuntoalueeksi osoitettu rakennuspaikka
muutetaan asuinpientaloalueeksi. Samassa yhteydessä poistetaan kaavasta
toinen lomarakennuspaikka ja rakentamisen varattua aluetta pienennetään

4.5.

Yleiskaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoja.

5.YLEISKAAVAN KUVAUS
5.1. Kaavan rakenne
Kaavaratkaisu
Koska Pohjansahan kyläalue on ollut pitkään asuttua aluetta ja kiinteistölle on
olemassa hyvät liikenneyhteydet, nähdään kaavamuutos mahdolliseksi ja perustelluksi.
Aiemmin kaavassa rakentamiseen osoitettu aluetta pienennetään ja poistuvat
rakentamisen alueet osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi.
Kaavamuutoksella ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja rakentamiseen.
Muutoksessa käytetty kaavamerkintä mahdollistaa kiinteistölle yhden
asuinrakennuksen rakentamisen.
5.1.1. Mitoitus
Kaavassa ei ole osoitettu asuinpientalojen osalta enimmäisrakennusoikeutta.
Käytettävissä oleva rakennusoikeus määräytyy Merikarvian rantayleiskaavassa kunnan
rakennusjärjestyksen perusteella.
5.1.2. Palvelut
Kaava-alue sijaitsee noin 12km etäisyydellä Merikarvian keskustaajamasta ja Porin
keskusta 35km etäisyydellä.

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 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.

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 vähennetään kaavan rakennuspaikkoja. Kaavamuutoksella voidaan
nähdä olevan positiivinen vaikutus rakennettuun ympäristöön.
5.3.2. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksen alainen alue on jo nykyisellään loma-asunnon pihapiiriä tai hyvin
voimakkaasti muokattua ympäristöä. 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 05122021

Ilmari Mattila
Arkkitehti
Liitteet
Kaavakartta määräyksineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

