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Merikarvian Kirkonkylän asemakaavan muutos (Pyrkköö). 

Luonnosvaiheesta saadut lausunnot sekä niihin laaditut vastineet 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 
 
Yleistä 
Kuten kaavaselostuksessa todetaan, kaavahanke poikkeaa osayleiskaavasta. Suunniteltu 
erillispientalojen korttelialue (AO-7) sijoittuisi alueelle, jossa on ainoastaan loma-asutusta 
eikä sille ole osoitettu asemakaavan mukaista kulkuyhteyttä. Sijoittumista 
yhdyskuntarakenteen kannalta ei ole perusteltu muulla kuin kuntakeskuksen läheisyydellä. 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan yleiskaavasta poikkeamista ei ole maankäyttö- ja 
rakennuslain 42 §:n mukaisesti perusteltu riittävästi. Lisäksi tulee ottaa huomioon, mitä 
maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä todetaan yleiskaavan sisältövaatimuksista. 
 
Jatkossa ELY-keskus näkisi suotavana harkita Kirkonkylän-Tuorilan osayleiskaavan 
ajantasaistamisen tarvetta. Ote yleiskaavayhdistelmästä on liitteenä. 
 
Rakentamiskorkeus 
Kaavaluonnoksessa esitetyn rakentamiskorkeuden osalta ei ole huomautettavaa. 
 
Luonnonsuojelu 
Suunnittelualueelta ei ole tehty luontoinventointia, ainoastaan maastokatselmus. 
Kaavaselostuksen kuvassa 3 suunnittelualue on jaettu kuvioihin 1-6, joilta on 
kaavaselostuksessa valokuvia. Kuviolta 6 (vanhahko sekapuuvaltainen metsä) ei 
kuitenkaan ole valokuvaa. Kyseisen alueen luontotyyppi tulee selvittää tarkemmin ja 
alueelta tulee tarkastaa liito-oravan mahdollinen esiintyminen. 
 
Liikenne 
Liikenteen osalta ei ole huomautettavaa. 
 
Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ja 
vesiyksikön kanssa. Lausunto sisältää myös L-vastuualueen lausunnon. 
ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan edellä esitetyn lisäksi muuta lausuttavaa. 

 

Vastine  

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. Kiinteistöä koskevat liittymäpisteet ovat olemassa runkolinjoissa. 

Kulkuyhteys rakennuspaikalle on osoitettu ajoyhteytenä, kuten lähivuosina on osoitettu 



myös Jukolanniemen ja Brändöön asemakaavoissa. Rakennuspaikan voidaan tulkita 

sijoittuvan keskustan alueelle.  

Kaavaratkaisun suhdetta olemassa olevaan yleiskaavaan ja ratkaisun suhdetta 

yleiskaavan sisältövaatimuksiin on täydennetty kaavaselostukseen.       

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.  

Luonnonsuojelu  

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.  

Luonnonympäristön selvityksessä 6 osoitettu alue on normaalia tuotantometsää. 

Luontokartoittaja ei havainnut kohteessa tarkemman selvityksen tarvetta. Koska 

kaavaratkaisulla muutetaan alueen käyttö maa- ja metsätalousalueeksi ei ole tarpeen 

tehdä tarkempaa luontokartoitusta. Kuten edellä on todettu luonnonympäristön 

säilymisedellytykset paranevat ja luontoarvot huomioidaan jatkossa metsälain keinoin.   

 

 

  



Satakuntaliiton lausunto 

Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaava 2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa 
ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan 
maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella 
voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista 
koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on 
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin 
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 
 
Satakuntaliitto kiittää Merikarvian kuntaa lausuntopyynnöstä ja toteaa, että asemakaavan 
muutos on pääosin Satakunnan maakuntakaavojen tavoitteiden mukainen, mutta poikkeaa 
Kirkonkylän-Tuorilan osayleiskaavan tavoitteista. Käyttötarkoitusmuutos on 
kaavaselostuksessa perusteltu toteamalla asemakaavan olevan vanhentunut. Lisäksi 
viitataan Merikarvian tavoitteeseen, jonka mukaan tarkoitus on ohjata ranta-alueille 
suuntautuvaa asumista lähelle keskustaajaman palveluita. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 taajamatoimintojen aluevarausmerkinnän 
suunnittelumääräyksen mukaan aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti 
rakennetuilla alueilla. Yksittäisiä kiinteistöjä koskevat suppein rajauksin toteutetut 
asemakaavamuutokset, joissa ranta-alueen lomarakennuspaikkoja osoitetaan vakituiselle 
asumiselle, lisäävät yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä. Yksittäisen asemakaavan 
muutoksen sijaan kunnan olisi luontevinta tutkia yleiskaavalla vakituisen asumisen 
paikkoja yhdyskuntarakenteellisesti ja taloudellisesti edullisimmille sijainneille. 
Yleiskaavassa vakituisen asumisen sijoittumista voidaan myös tutkia suhteessa 
liikenneverkkoon ja palveluihin. 
 
Asemakaavamuutoksen selostuksen sisältöön liittyen Satakuntaliitto esittää, että 
asemakaavamuutoksen suhdetta maakuntakaavoihin ja osayleiskaavasta poikkeamisen 
perusteluja kappaleessa 5.1 täydennetään ja laaditaan yleiskaavallinen tarkastelu. 
Kaavaselostusta tulee täydentää myös alueen kuvauksen kuten teknisen huollon (vesi, 
jäte, sähkö), tiestön ja liikenneverkon sekä palveluverkon osalta. Lisaksi kaava-alueen 
kaavoitustilannetta koskevia tietoja kappaleessa 3.2.1 tulee tarkistaa. 
 
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavojen nojalla muuta lausuttavaa 
Merikarvian kirkonkylän asemakaavan muutosluonnoksesta (Pyrkköö). 
 

 

Vastine 

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. Kiinteistöä koskevat liittymäpisteet ovat olemassa runkolinjoissa. 



Kulkuyhteys rakennuspaikalle on osoitettu ajoyhteytenä, kuten lähivuosina on osoitettu 

myös Jukolanniemen ja Brändöön asemakaavoissa. Rakennuspaikan voidaan tulkita 

sijoittuvan keskustan alueelle.  

Kaavaratkaisun suhdetta olemassa olevaan yleiskaavaan ja ratkaisun suhdetta 

yleiskaavan sisältövaatimuksiin on täydennetty kaavaselostukseen. Kaavaselostusta on 

täydennetty myös teknisen huollon osalta.       

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.  

 

 

 


