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1. Perus- ja tunnistetiedot
1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee:
Kirkonkylän asemakaavan korttelialuetta 111, RT merkintä (telttailu ja retkeilyalue)
Asemakaavan muutos koskee osaa tiloja Huiloo 484-417-9-173, Rantametsä
484-417-2-262, Niemenkanta 484-417-9-192 ja Lillukka 484-417-2-157
Asemakaavalla muodostuu:
Kortteli 111 ja maa- ja metsätalousaluetta
Asemakaavan tunnus: 484AKM02021
Asemakaavan päiväys: 02.02.2022
Kaava-alueen koko: noin 2,8 ha
Kaavan laatija:

Arkkitehti Ilmari Mattila
puh. 044 0839811
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Seulakatu 4
38700 Kankaanpää
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi
www.kaavoituspalvelu.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä:
Luonnos nähtävillä: 2.12.2021 – 3.1.2022
Kaavaehdotus nähtävillä:
Hyväksymispäivämäärät:
Kunnanhallitus: ______
Kunnanvaltuusto: ________
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Sijainti
Asemakaava-alue sijaitsee Merikarvian 2 km etäisyydellä keskustasta sen
länsipuolella. Kaava-alue sijoittuu Pyrkköön eteläosassa ja Ringloonviikin
lahden itäpuolella

Kuva 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Merikarvian asemakaavan muutos Pyrkköö.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa telttailu- ja retkeilyalue maa- ja
metsätalousalueeksi ja osoittaa vakituisen asumisen rakennuspaikka olemassa olevalle
lomarakennuspaikalle.
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Kaavaselostuksen liiteasiakirjat
Liite1.
Liite2.
Liite3.
Liite 4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavakartta
Asemakaavamerkinnät ja –määräykset
Asemakaavan seurantalomake

2 Tiivistelmä
2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Kiinteistön Huiloo omistajat esittävät asemakaavan muuttamista siten, että
lomarakennuksen rakennuspaikkaosoitetaan asemakaavassa vakituisenasumisen
rakennuspaikaksi ja loppuosa kiinteistöstä maa- ja metsätalousalueeksi.
Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää kaavoituksen 15.11.2021.
Luonnos on valmistunut syksyllä 2021.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä
kunnantalolla 2.12.2021 – 3.1.2022 välisen ajan.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä _____________ välisen ajan.
Kunnanhallitus esitti valtuustolle kaavan hyväksymistä
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan

2.2

Asemakaava
Asemakaavalla osoitetaan erillispientalojen korttelialue sekä maa- ja metsätalousaluetta.
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3 Lähtökohdat
3.1

Selvitys kaava-alueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualueen sijaitsee Merikarvian keskustan länsipuolella Ringloonviikin
itärannalla. Kaava-alueella on yksi vapaa-ajan asunto. Muilta osin kaava-alue on
talousmetsää. Kaava-alueen eteläpuolella on runsaasti vakituista asutusta.

Kuva 2 Kaava-alue ilmakuvalla
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3.1.2 Luonnonympäristö
Kaava-alueen luonnonympäristö on pääosin talousmetsää. Hoidettua ympäristöä löytyy
lomarakennusten pihapiiristä ja sen pohjoispuoleista metsikköä voi pitää mökkiin liittyvänä
maisemallisesti hoidettuna alueena. Kaava-alueen ranta on eteläosalta ruovikkoinen. Alueella
tehtiin luontoarvojen katselmus 30.10.2021. Katselmuksessa arvioitiin, onko kaava-alueella
sellaisia luontoarvoja/ kohteita, jotka edellyttäisivät suojelua tai tarkempaa luontoselvitystä.
Kaava-alueella ei todettu olevan kaavassa suojelua edellyttäviä luontoarvoja/ kohteita.
Kaavamuutoksella ei tule muutoksia alueen maankäyttöön. Nykyiset talousmetsät säilyvät
nykyisessä käytössä ja asuinrakennuksen paikka pysyy nykyisellään.

kuva 3 Kartta alueen luonnonalueiden jakautumisesta

Alue 1
Alavampi alue, jolle lomarakennus muine rakennuksineen sijoittuu. Aluetta on siistitty ja
hoidettu mökin pihapiirinä. Ei huomioitavia luontoarvoja.
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Alue 2
Mökin pihapiiristä kohoava pienehkö metsäalue, jota on hoidettu mökkiin liittyvänä
maisemametsänä. Ei huomioitavia luontoarvoja.

Alue 3
Talousmetsäalue, joka on harvennushakattua tasalaatuista mäntymetsää. Ei huomioitavia
luontoarvoja.

Alue 4
Aikanaan avohakattu alue rannassa, jossa nyt tiheähköä pääosin kuusivaltaista puusto. Joukossa
mäntyä ja koivua. Ei huomioitavia luontoarvoja.

Alue 5
Alavampi ja kostea alue, jonka reunassa isohko avo-oja. Kaava-alueella muutama tervaleppä.
Ei huomioitavia luontoarvoja.

Alue 6
Vanhahako sekapuuvaltainen talousmetsä. Ei huomioitavia luontoarvoja.
Arvio kaavaratkaisun vaikutuksista luonnonympäristöön.
Kaavaratkaisu parantaa merkittävästi luonnonympäristön säilymisedellytyksiä, kun kaavasta
poistetaan laaja telttailu- ja retkeilyaluevaraus. Kaavamuutos alue osoitetaan pääosin maa- ja
metsätalousalueeksi, jolloin alue säilyy luonnonmukaisena. Alueen luontoarvot otetaan jatkossa
huomioon metsälain puitteissa, joka edellyttää luonnonarvojen huomioimista.
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Vapaa-ajan asunto sijoittuu alavammalle ja tasaiselle alueelle. Alue 1

Ranta vapaa-ajan asunnon pohjoispuolella. Alueet 1 ja 2
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Ranta vapaa-ajan asunnon eteläpuolella. Alue 1
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Eteläpuolen rantaa, jossa oja. Alue 4
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Lahden pohjukka, jossa muutama tervaleppä. Alue 5
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Rannan läheistä nuorta metsää. Alue 4

Etäämpänä rannasta oleva harvennettu mäntymetsä. Alue 3
12
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Yhdyskuntarakenne ja palvelut
Kaava-alue sijoittuu Merikarvian keskusta-alueen läheisyyteen. Kaupalliset palvelut
ovat lähimmillään 3,2km etäisyydellä. Vesi- ja Viemäriliittyminen on mahdollista
aivan mökin läheisyydessä. Liittymäputket on jo asennettu runkolinjaan. Kaava-alueella
on sähköverkko. Kulku kaava-alueelle tapahtuu Pyrkkööntien kautta. Kaava-alue on
jätehuollon piirissä.
Alueen rakennuskanta
Kaavamuutosalueella on yksi vapaa-ajan asunto. Rakennuspaikalla on 1971
valmistunut vapaa-ajan asuinrakennus 46m2, 2004 valmistunut saunarakennus
25m2ja vuonna 200 valmistunut varastorakennus 11m2.

Vapaa-ajan asuinrakennus
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Sauna ja varastorakennus

Liikenne
Liikenne alueelle tapahtuu Pyrkkööntien kautta.

3.1.4 Maanomistus

Kaavoitettava maa-alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.
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3.2.1 Kaava-alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat
päätökset
MAAKUNTAKAAVA
Lainvoimainen

13.3.2013

Lainvoimainen

20.9.2019

Vahv. pvm. / KV

12.9.1994

Nimi

Kirkonkylän- Tuorilan osayleiskaava

Vahv. pvm. / KV

11.1.2012

Nimi

Tattuu 3 asemakaavan muutos

Nimi

Satakunnan maakuntakaava
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

YLEISKAAVA
ASEMAKAAVA

Alueella ei ole rakennuskieltoa.
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Satakunnan maakuntakaava
Maakuntakaavoissa kaavamuutosalue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi

Satakunnan maakuntakaava

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
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Kirkonkylän-Tuorilan osayleiskaava
Yleiskaavassa alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi ja maa- ja metsätalousalueeksi
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Kirkokylän asemakaava 1970
Voimassa olevassa kaavassa kaava-alue on osoitettu merkinnällä RT telttailu- ja retkeilyalueeksi.

Poistuva Asemakaava
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1

Asemakaavamuutoksen tarve
Merikarvian kirkonkylän asemakaava on valmistunut vuonna 1970. Kaava-alue on
osoitettu tuolloin retkeily ja telttailualueeksi. Merikarvian kunnalla ei ole tarvetta ottaa
asemakaavassa telttailuun ja retkeilyyn osoitettua aluetta kaavassa osoitettuun käyttöön.
1994 valmistuneessa Merikarvian kirkonkylän-Tuorilan osayleiskaavassa alue on
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi ja alueelle on osoitettu yksi lomarakennuspaikka
toteutuneen lomarakennuksen kohdalle.
Kiinteistön Huiloo 484-417-9-173 omistaja on tehnyt esityksen asemakaavan
muuttamiseksi maa- ja metsätalousalueen osoittamista nykyisen käytön mukaiseksi ja
esittänyt lomarakennuspaikan osoittamista vakituiseen asumiseen. Nyt laadittavan
kaavamuutoksen yhteydessä muutetaan retkeily- ja telttailualue maa- ja
metsätalousalueeksi myös kahden muun kiinteistön osalta, joiden alueelle retkeily- ja
telttailualuetta on myös vähäisessä määrin osoitettu.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää kaavoituksen 15.11.2021.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Kaavaluonnos
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
asettamisesta kuulutetaan kunnan nettisivuilla, Merikarvia-lehdessä ja kunnan
ilmoitustaululla (MRL 63 §). Yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen
vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.
Kaavaluonnos on valmistunut syksyn 2021 aikana. Luonnos esitellään
kunnanhallitukselle, joka asettaa sen nähtäville ja siitä tiedotetaan kuulutuksella
Merikarvia-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Kiinteistöjen omistajia, naapureita ja
viranomaisia informoidaan kirjeitse hankkeen etenemisestä ja pyydetään tarvittaessa
lausunto.
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Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja tällöin viranomaisille ja muille osallisille tarjotaan
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 30 päivän nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla
on mahdollisuus tehdä kirjallisesti huomautus kaavaluonnoksesta. (MRL 62 §).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos ovat olleet
nähtävillä 2.12.2021 – 3.1.2022 välisen ajan.
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot ELY-keskukselta ja Satakuntaliitolta.
Kaavaan ei tehty muutoksia saatujen lausuntojen perusteella. Kaavaselostusta on
täydennetty useista kohdin saadun palautteen pohjalta.
Kaavaehdotus
Luonnosvaiheesta saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan
vastineet. Kaavaluonnokseen tehdään palautteen pohjalta tarvittavat muutokset.
Kaavaehdotus käsitellään kunnanhallituksessa, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan
nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläoloaikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä
kirjallisesti muistutus kaavaehdotuksesta.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä _______ välisen ajan, jolloin on ollut mahdollisuus
esittää kirjalliset muistutukset.

Kaavan hyväksyminen
Kaavaan tehdään saadun palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen kaava
viedään hyväksymiskäsittelyyn. Kunnanhallitus esittää valtuustolle kaavan
hyväksymistä ja kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan. Hyväksytty kaava asetetaan
nähtäville. Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien
valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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Asemakaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa telttailu- ja retkeilyalue nykyistä käyttöä
vastaavasti maa- ja metsätalousalueeksi ja osoittaa vakituisen asumisen rakennuspaikka
olemassa olevalle lomarakennuspaikalle.

5. Asemakaavamuutoksen kuvaus
5.1

Kaavan perustelut ja rakenne
Nykyinen kaava on selvästi vanhentunut, eikä vastaa alueen nykyistä käyttöä ja kunnan
maankäytöllisiä tavoitteita. Kaavan ajanmukaisuuden kannalta on järkevää osoittaa
kaava-alue nykyisen maankäytön mukaisesti. Kaava-alue sijoittuu lähelle keskustaa ja
vakituisen asumisen osoittaminen nykyiselle lomarakennuspaikalle on näin ollen
perusteltua.
Kaava-alue muodostuu laajasta maa- ja metsätalousalueesta ja yhdestä vakituisen
asumisen tontista, joka on osoitettu nykyisen lomarakennuspaikan alueelle.
Perustelut vakituisen asumisen rakennuspaikan osoittamiseen kaavaratkaisussa.
Kaava-alue sijaitsee 1,8km etäisyydellä Merikarvian keskustasta ja se on
maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 1km etäisyydellä kaavassa
osoitetusta vakituisen asumisen rakennuspaikasta on 28 vakituisen asumisen statuksella
olevaa kiinteistöä. Osoitettu rakennuspaikka on liitettävissä kunnalliseen vesi- ja
viemäriverkostoon. Kulkuyhteys rakennuspaikalle on osoitettu ajoyhteytenä, kuten
lähivuosina on osoitettu myös Jukolanniemen ja Brändöön asemakaavoissa.
Kiinteistöä koskevat liittymäpisteet ovat olemassa runkolinjoissa. Rakennuspaikan
voidaan tulkita sijoittuvan keskustan alueelle.

Poikkeaminen yleiskaavasta
Kaava poikkeaa yleiskaavasta lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen osalta.
Poikkeamista voidaan pitää perusteltuna, sillä kaava-alue on osa keskustan asemakaavaa
22
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ja sijaitsee lähellä kuntakeskusta. Merikarvian kunta on myös linjannut, että haluaa
ohjata ranta-alueille suuntautuvaa asumista lähelle keskustaajaman palveluita.
Kaavaratkaisua on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain 39§:n
sisältövaatimusten kannalta.
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
Kaavamuutoksella osoitettava vakituisen asumisen rakennuspaikka sijoittuu
maakuntakaavassa taajamatoiminnoille osoitetulle alueelle. Olemassa olevan
lomarakennuspaikan hyödyntäminen vakituiseen asumiseen on perusteltua
yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja ekologisen kestävyyden
kannalta.
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
Kaavaratkaisussa hyödynnetään taajamatoimintojen alueella sijaitsevaa olemassa olevaa
lomarakennuspaikkaa vakituisen asumisen osoittamiseen.
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
Merikarvian kunnan julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat 3km etäisyydellä.
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
Merikarvialla ei ole toimivaa joukkoliikennejärjestelmää. Rakennuspaikalle on hyvä
tieyhteys. Läheisyydessä ei ole kevyenliikenteen reittiä. Vesi- ja Viemäriliittyminen on
mahdollista aivan mökin läheisyydessä. Liittymäputket on jo asennettu runkolinjaan.
Kiinteistö on jätehuoltoalueella.
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön;
Rakennuspaikka mahdollistaa turvallisen ja terveellisen elinympäristön.
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta kunnalliseen elinkeinotoimintaan. Asukkaiden
määrän lisääntyminen elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä.
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7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
Käyttötarkoituksen muutoksesta ei aiheudu ympäristöhaittoja.
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen.
Kaavamuutoksella on positiivinen vaikutus luonnonarvojen säilymiseen. Kun kaavasta
poistetaan laaja retkeilyalue säilyy kaavamuutosalue luonnontilaisena.
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Merikarvian kunnalla on keskusta-alueen läheisyydessä runsaasti kaavoissa
virkistyskäyttöön osoitettuja alueita.
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Tulvakorkeus
Koska kaava-alue sijaitsee suojaisassa lahdessa on kaavassa on annettu
rakennusten tulvaherkkien osien alimmaksi tasoksi +2.2m (N2000).

Kaavio alimman perustamistason arvioinnista

Mitoitus

Kaava-alue on kooltaan 2,8 ha
Kaavassa muodostuu kortteli 111 / tontti 1 4766m2 2,2006 ha sekä maa- ja
metsätalousaluetta
Kaavakartta ja kaavan merkinnät ja määräykset ovat liitteenä.
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Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavan vaikutuksia ympäristön laatuun voidaan pitää positiivisina, koska retkeily- ja
telttailualue poistetaan kaavasta.

5.3

Kaavan vaikutukset
Kaavan vaikutuksien arviointi tehdään suunnittelutyön yhteydessä sekä kaava-alueen
että sen lähiympäristön kannalta.

5.3.1 Vaikutukset Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Kaavamuutoksella pystytään säilyttämään rantaan rajoittuvaa metsäaluetta ja tarjotaan
kiinteistön omistajalle mahdollisuus asumiseen. Kaavamuutoksella on positiivinen
vaikutus kiinteistön omistajien naapurikiinteistöjen omistajien tilanteeseen.

5.3.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja
ilmastoon
Kaavalla ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon.

5.3.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon
monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Kaavamuutoksella on selkeästi positiivinen vaikutus kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon
monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, koska retkeily- ja telttailuvaraus on muutettu
pääosin maa- ja metsätalousalueeksi.

5.3.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntaja energiatalouteen sekä liikenteeseen
Kaavaratkaisu mahdollistaa asumisen, mutta kaava-alue sijoittuu kuntakeskuksen
läheisyyteen, jolloin kaavalla ei nähdä olevan haitallisia vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen tai liikenteeseen.
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5.3.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan,
kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön.
Kaavamuutoksella on positiivinen vaikutus maisemakuvaan, sillä alue säilyy pääosin
luonnontilaisena. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön tai
rakennettuun ympäristöön.

5.3.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailukyvyn
kehittymiseen.
Kaavalla ei ole vaikutusta elinkeinoelämän ja toimivan kilpailukyvyn kehittymiseen.

5.3.7 Hulevesi
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta hulevesien käsittelyyn.

5.3.8 Muut vaikutukset
Kaavalla ei ole muita vaikutuksia.
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6. Asemakaavan toteutus
6.1

Toteuttaminen ja ajoitus

Kiinteistön omistajat toteuttavat kaavan tarpeidensa mukaan.

Liitteenä
Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Kaavamerkinnät ja –määräykset
Asemakaavan seurantalomake

02.04.2022

Ilmari Mattila
Arkkitehti
YHTEYSTIEDOT
Merikarvian kunta
Rakennustarkastaja Aarne Muurinen
Kauppatie 40, 29900 Merikarvia
p. 044-7246344
aarne.muurinen@merikarvia.fi

Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
Seulakatu 4, 38700 Kankaanpää
p. 044 0839811
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi
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