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Merikarvian rantayleiskaavan muutos Kräänholma/ Huvikumpu. Luonnosvaiheesta 

saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus ei anna lausuntoa, mutta toteaa kannanottonaan 

kaavanmuutosluonnoksesta seuraavaa: 

ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden 

osalta. 

ELY-keskus näkee tarpeellisena täydentää muutoksen perusteluja maankäyttö- ja 

rakennuslain 39 §:n (yleiskaavan sisältövaatimukset) näkökulmasta. 

Teknisinä huomioina ELY-keskus toteaa, että kaavakartalle merkitty olemassa oleva 

vakituinen asunto vaikuttaa olevan ristiriidassa kaavaselostuksessa todetun 

rakentamistilanteen (loma-asunnon) kanssa. Lisäksi kaavaselostuksen kohdan 5.2 

kaavamääräysteksti on syytä tarkistaa yhdenmukaiseksi kaavakartan kanssa. 

Kaavamääräyksessä olisi hyvä esittää myös sallittu kokonaiskerrosala. 

Lopuksi ELY-keskus kiinnittää huomiota pienialaisten rantayleiskaavanmuutosten 

määrään ja näkee jatkossa tarpeellisena arvioida rantayleiskaavan ajantasaisuutta myös 

laajemmin. 

Nämä kommentit on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen vesiyksikön kanssa. 

 

Vastine  

Kaavaselostukseen on täydennetty perusteluja yleiskaavan sisältövaatimusten osalta ja 

kaavamääräyksen osalta. Merikarvian rantaosayleiskaavassa ei ole nähty tarpeen 

määritellä asuinpientalojen rakennusoikeutta, koska asumiseen liittyvät rakentamisen 

tarpeet vaihtelevat suuresti. Yleiskaavassa on ympäristön kannalta erityisiä vaatimuksia 

edellyttäville asuinpientaloille omat määräykset, joissa rakennusoikeuden määrä on 

rajoitettu. Nyt käsillä olevaa kohdetta ei ole nähty sellaiseksi, että se edellyttäisi 

ympäristön kannalta rakennusoikeuden rajoittamista. Rakennusoikeus määräytyy 

rakennusjärjestyksen perusteella. Rakennusjärjestyksessä rakennusoikeus on 10% 

rakennuspaikan pinta-alasta.  

Yleiskaavan laajempi tarkastelu vakituisen asumisen kannalta on hankalaa, koska 

kunnalla ei ole tietoa mitkä loma kiinteistöjen omistajista olisivat jatkossa halukkaita 

muuttamaan kiinteistönsä vakituiseen asuinkäyttöön.    

Merikarvian ranta-alueilla on ollut runsaasti asutusta 1900 luvun alkupuolella. Asutuksen 

määrä on välillä vähentynyt ja on nyt taas lisääntymässä ranta-alueille. Tämä johtuu 

yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista, jotka ohjaavat asumista. Asumisen 



mahdollisuuksia on arvioitu lähialueen vakituisen asumisen, liikenneyhteyksien, 

palveluiden, vesi- ja jätevesihuollon kannalta. Merikarvian kunta ei näe rannalle sijoittuvaa 

asutusta kunnalle taloudellisena rasitteena. Merikarvian kunnan näkemyksen mukaan 

kunnassa on aina asuttu myös merenrannalla ja sen tulisi olla mahdollista myös nyt ja 

tulevaisuudessa.  

 

Satakunnan museon lausunto 

Merikarvian Kräänholman saaressa sijaitsevaa Huvikummun tilaa koskeva 
rantayleiskaavan muutos on tullut vireille 6.9.2021. Kaavamuutoksen tarkoituksena 
on mahdollistaa vakinainen asuminen Merikarvian rantayleiskaavassa loma-
asuntoalueeksi osoitetulla kiinteistöllä. Kiinteistöllä on vuonna 1975 rakennettu 
loma-asunto, saunarakennus ja varastorakennus. Noin neljän kilometrin päässä 
kuntakeskuksesta sijaitsevaan Kräänholman saareen on tieyhteys mantereelta. 

Kräänholman saaren länsiosa ja myös suunnittelualueen länsireuna (mm. tilan 
saunarakennus) sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön 
(Alakylän kalastus- ja pientilat), joka on osoitettu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 
2 arvokkaana kulttuuriympäristönä merkinnällä kh2. Asia on jäänyt 
kaavaselostuksesta huomioimatta. Maakuntakaavakartasta asiaa onkin vaikea 
havaita, mutta karttarajaus on katsottavissa esim. Satakunnan Museon Y-Pakki – 
sovelluksesta, jonne Satakunnan maakuntakaavaa varten tehdyn Satakunnan 
rakennusperintö 2005 -selvityksen tiedot on viety 
http://www.y-pakki.fi/asp/ypakki_2005_det.aspx?ID=100346. Tieto olisi syytä kirjata 
kaavaselostukseen. 

Huvikummun tilan rakennuskanta on melko nuorta, eivätkä aikakautensa tyypilliset 
kesämökin rakennukset edusta Alakylän kalastus- ja pientilojen perinteistä 
rakennuskantaa. Tontti on kuitenkin hyvin avoin ja kiinteistöllä tapahtuvalla 
rakentamisella tulisi olemaan vaikutusta kulttuurimaiseman luonteeseen. Tontin 
uudessa kaavamääräyksessä (AP-2) ei oteta kantaa rakentamisen määrään, mikä 
mahdollistaisi tulevaisuudessa esimerkiksi nykyisen asuinrakennuksen 
laajentamisen tai korvaamisen nykyistä suuremmalla uudisrakennuksella. Siksi tulisi 
vähintäänkin kaavan yleismääräyksiin kirjata velvoite kulttuurimaiseman luonteen 
varjelemisesta ja suojapuuston jättämisestä rakennuksen ja rannan väliin. 

Satakunnan Museolla ei ole muuta huomautettavaa rantayleiskaavan muutoksesta. 

 

Vastine 

Kaavaselostusta täydennetään lausunnossa esitetyllä maakuntakaavan 

kulttuuriympäristöalueella. Kaava-alue ei kuitenkaan sijoitu varsinaisten Laaveen kalastus- 

ja pientilojen alueelle. Merikarvian yleiskaavamääräyksiä ei ole järkevää lisätä nyt kaava-

alueelle sijoittuvan saunan maisemoimiseksi kulttuurimaiseman suuntaan. Asiaan liittyvä 

ohjeistus lisätään kaavaselostukseen.     

Merikarvian rantaosayleiskaavassa ei ole nähty tarpeen määritellä asuinpientalojen 

rakennusoikeutta, koska asumiseen liittyvät rakentamisen tarpeet vaihtelevat suuresti. 

Yleiskaavassa on ympäristön kannalta erityisiä vaatimuksia edellyttäville asuinpientaloille 



omat määräykset, joissa rakennusoikeuden määrä on rajoitettu. Nyt käsillä olevaa 

kohdetta ei ole nähty sellaiseksi, että se edellyttäisi ympäristön kannalta 

rakennusoikeuden rajoittamista. Rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen 

perusteella. Rakennusjärjestyksessä rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-

alasta.  

 

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, että loma-asumisen rakennuspaikkojen muuttamista vakituiseen 
asumiskäyttöön tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti ja huomioida rakennuspaikan 
käyttötarkoituksen muutoksissa maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää ratkaisun mitoitukseen, perusteluihin ja vaikutusten arviointiin. Merikarvian 
rantayleiskaavan muutoksen tueksi ei ole esitetty mitoituslaskelmaa, josta kävisi ilmi, miten 
rakennusoikeus on alueella muodostunut ja miten se on yleiskaavaa laadittaessa jaettu 
maanomistajille. 
 
Satakuntaliiton näkemyksen mukaan rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutosta tulee 
aina tarkastella kunkin rakennuspaikan ominaisuuksista lahtien. Oleellisia tarkasteltavia 
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. Lisäksi tulee tarkastella, mitä taloudellisia 
vaikutuksia kaavamuutoksesta aiheutuu kunnalle tulevaisuudessa. Kaavaselostusta 
tulee täydentää edellä mainituilta asiakohdilta. Satakuntaliitto pitää hyvänä Merikarvian 
kunnan ja ELY-keskuksen välisessä kehittämiskeskustelussa vuoden 2021 alussa 
esitettyä ajatusta koko rantayleiskaavan uudistamisesta. Pysyvän asumisen edellytyksiä, 
kriteereitä ja vaikutuksia tulisi tarkastella rantayleiskaavan uudistamisen yhteydessä 
laajemmin. 
 
Kaavassa ei ole osoitettu muodostuvan asuinpientalojen korttelialueen 
enimmäisrakennusoikeutta. Kaavaselostuksen mukaan käytettävissä oleva 
rakennusoikeus määräytyy Merikarvian rantayleiskaavassa kunnan rakennusjärjestyksen 
perusteella. Satakuntaliiton näkemyksen mukaan rantayleiskaavassa tulee osoittaa 
rakennusoikeuden määrä, jotta voidaan arvioida kaavan vaikutuksia 
lähiympäristöön kuten suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuvaan maakunnallisesti 
merkittävään kulttuuriympäristöön riittävällä tavalla. Lisaksi rakennusoikeuden 
merkitseminen kaavakarttaan edistäisi maanomistajien tasapuolista kohtelua.  
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
lainvoimaisuuden päivämäärät tulee korjata: Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on 



saanut lainvoiman 6.5.2016 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on saanut lainvoiman 
20.9.2019. 
 
Satakuntaliitolla ei ole Merikarvian rantayleiskaavan muutoksen luonnoksesta Kräänholma 
/ Huvikumpu Satakunnan maakuntakaavojen perusteella muuta lausuttavaa. 
 

 

Vastine 

Merikarvian rantaosayleiskaavan mitoituksessa on käytetty 8 rakennuspaikkaa/ 

mitoitussrantaviivakilometri. Loma-asunnot ja vakituiset asunnot on mitoitettu yhtenevästi 

yhtenä mitoitusrantapaikkana. Maatilojen ja kalastajatilojen tilakeskukset vähentävät 

kantatilan rakennusoikeutta 0,5 lay. Näin ollen yleiskaavan mitoitusperiaatteet eivät ole 

ristiriidassa nyt käsillä olevan kaavamuutoksen osalta.    

Kaavaselostukseen on täydennetty perusteluja MRL 39§:n yleiskaavan sisältövaatimusten 

osalta. Merikarvian rantaosayleiskaavassa ei ole nähty tarpeen määritellä asuinpientalojen 

rakennusoikeutta, koska asumiseen liittyvät rakentamisen tarpeet vaihtelevat suuresti. 

Yleiskaavassa on ympäristön kannalta erityisiä vaatimuksia edellyttäville asuinpientaloille 

omat määräykset, joissa rakennusoikeuden määrä on rajoitettu. Nyt käsillä olevaa 

kohdetta ei ole nähty sellaiseksi, että se edellyttäisi ympäristön kannalta 

rakennusoikeuden rajoittamista. Rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen 

perusteella. Rakennusjärjestyksessä rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-

alasta.  

Kaavaselostusta täydennetään lausunnossa esitetyllä maakuntakaavan 

kulttuuriympäristöalueella. Kaava-alue ei kuitenkaan sijoitu varsinaisten kalastus- ja 

pientilojen alueelle, joiden perusteella kulttuuriympäristömerkintä on osoitettu 

maakuntakaavaan. Kaavaselostukseen on lisätty ohjeistus maisema-arvojen 

huomioimiseksi rakentamisessa ja kiinteistön kasvillisuuden osalta.   

Yleiskaavan laajempi tarkastelu vakituisen asumisen kannalta on hankalaa, koska 

kunnalla ei ole tietoa mitkä loma kiinteistöjen omistajista olisivat jatkossa halukkaita 

muuttamaan kiinteistönsä vakituiseen asuinkäyttöön.    

Merikarvian ranta-alueilla on ollut runsaasti asutusta 1900 luvun alkupuolella. Asutuksen 

määrä on välillä vähentynyt ja on nyt taas lisääntymässä ranta-alueille. Tämä johtuu 

yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista, jotka ohjaavat asumista. Asumisen 

mahdollisuuksia on arvioitu lähialueen vakituisen asumisen, liikenneyhteyksien, 

palveluiden, vesi- ja jätevesihuollon kannalta. Merikarvian kunta ei näe rannalle sijoittuvaa 

asutusta kunnalle taloudellisena rasitteena. Merikarvian kunnan näkemyksen mukaan 

kunnassa on aina asuttu myös merenrannalla ja sen tulisi olla mahdollista myös nyt ja 

tulevaisuudessa.  

Maakuntakaavoja koskevat päiväykset on tarkistettu.  

 

  


