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Merikarvian rantayleiskaavan muutos Pohjansaha Kolmiranta luonnosvaiheesta 

saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 
 
Yleistä kaavaratkaisusta 
 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suunnittelualuetta olisi syytä laajentaa kattamaan 
tilan suurin palsta kokonaisuudessaan, jolloin myös jäljempänä mainittu luontoinventointi 
kattaisi luontevan kokonaisuuden. 
 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaratkaisua on tarpeen perustella ja sen 
vaikutuksia arvioida laajemmin etenkin yhdyskuntarakenteen näkökulmasta ottaen 
huomioon myös mm. vesihuollon järjestäminen. Tällöin on otettava huomioon myös 
mahdollisesti myöhemmin ilmenevät muut vastaavanlaiset hankkeet. 
Rakennusoikeuden määrä olisi hyvä ilmetä selkeästi kaavakartalta ja sen määrää on 
kaavaselostuksessa syytä verrata alueella jo toteutetun rakentamisen määrään. 
Kaavaselostuksen kohdassa 3.1.4 on tarpeen esittää kattavat tiedot rakentamistilanteen 
osalta kerrosaloineen ja lupatietoineen. 
 
Luonnonsuojelu 
 
ELY-keskus toteaa, että suunnittelualueelta tulee tehdä luontoinventointi, jossa otetaan 
huomioon luontodirektiivin lajit (lähistöllä on mm. liito-oravalle todennäköisesti sopivaa 
elinympäristöä), linnusto sekä luontotyypit. 
 
Alin rakentamiskorkeus 
 
Alimman rakentamiskorkeuden osalta ei ole huomautettavaa. 
 
Muuta 
 
Teknisinä huomioina ELY-keskus toteaa, että kaavaselostuksen teksti (kohta 5.2) on 
syytä saattaa yhdenmukaiseksi kaavakartan kanssa. Lisäksi kaavaselostuksen 
rakennettua ympäristöä koskeva kohta 3.1.4 näyttäisi olevan osin ristiriidassa 
nykytilanteen sekä kaavakartan (johon merkitty olemassa oleva vakituinen asunto) 
kanssa. 
 
Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojelu- ja 
vesiyksiköiden kanssa. 
 
ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan edellä esitetyn lisäksi muuta lausuttavaa. 
 

 



Vastine  

Kaavamuutoksen laajuus 

Kaavamuutosalue on rajattu rantayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi osoitetulle alueelle, 

jota kaavamuutos koskee. Kaavamuutosalueen laajentamista ei nähdä tarpeellisena 

luonnonympäristön selvityksellisistä syistä, koska kaavamuutoksella poistetaan toinen 

rakennuspaikka ja rakentamiseen osoitettua alue puolet nykyisestä kaavasta. 

Luonnonympäristön tilanne parantuu, kun puolet kaavamuutosalueesta osoitetaan maa- ja 

metsätalousalueeksi, jolla luonnonympäristön arvot huomioidaan metsälain kautta. 

Asiantunteva luontokartoittaja on tehnyt alueella katselmuksen ja todennut, ettei 

kaavamuutosalueella tarvita tarkempaa selvitystä, koska kaava-alue on 

kokonaisuudessaan ihmisen muokkaamaa ja eikä kaavamuutosalueella havaittu sellaisia 

luonnonympäristöllisiä alueita, jotka edellyttäisivät varsinaista luontokartoitusta.  

Kaavamuutosta koskeva alue on vesijohtoverkoston piirissä ja alueen lähiympäristössä 

1km etäisyydellä on 20 vakituisen asumisen statuksella olevaa kiinteistöä. 

Kaavamuutosalue sijoittuu selkeästi tiheästi asutulle alueelle. Sijainti asutulla alueella ja 

toisen lomarakennuspaikan poisto mahdollistavat esitetyn kaavamuutoksen.    

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 roolina on nimenomaan 

mahdollistaa asuminen meren äärellä.  Merikarvian kunnan näkemyksen mukaan 

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

tulevaisuudessa.  

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 

isohkolla tontilla etäällä muista asuinrakennuksista olevaa kohdetta ei ole nähty 

sellaiseksi, että se edellyttäisi ympäristön kannalta rakennusoikeuden rajoittamista. 

Rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen perusteella. Rakennusjärjestyksessä 

rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-alasta.  

 

  



Satakunnan museon lausunto 

Lausuntonaan osayleiskaavan muutosluonnoksesta Satakunnan Museo toteaa, ettei sillä 

ole huomautettavaa. Alue ei kuulu mihinkään maakunnallisesti tai valtakunnallisesti 

merkittävään kulttuuriympäristöön, eikä alueelta ole luetteloitu kulttuurihistoriallisesti 

arvokasta rakennuskantaa tai arkeologista perintöä. 

 

Vastine 

Merkitään tiedoksi 

 

 

Satakuntaliiton lausunto 

Satakuntaliiton näkemyksen mukaan lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutosta 
vakituiseen asumiseen 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. Lisaksi tulee tarkastella, 
mitä taloudellisia vaikutuksia kaavamuutoksesta aiheutuu kunnalle tulevaisuudessa. 
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. 
Lisäksi rakennusoikeuden merkitseminen kaavakarttaan edistäisi maanomistajien 
tasapuolista kohtelua. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
lainvoimaisuuden päivämäärät tulee korjata: Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on 
saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016 ja Satakuntaliiton 
maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 maankäyttö- ja 
rakennuslain 31 §:n mukaisesti kokouksessaan 17.5.2019 §10. Satakunnan 
vaihemaakuntakaava 2 on kuulutettu voimaan Satakunnan kunnissa 20.9.2019. 
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella Merikarvian kunnan 
rantayleiskaavan muutoksen luonnoksesta muuta lausuttavaa. 
 
  



Vastine 

Kaavamuutosta koskeva alue on vesijohtoverkoston piirissä ja alueen lähiympäristössä 

1km etäisyydellä on 20 vakituisen asumisen statuksella olevaa kiinteistöä. 

Kaavamuutosalue sijoittuu selkeästi tiheästi asutulle alueelle. Sijainti asutulla alueella ja 

toisen lomarakennuspaikan poisto mahdollistavat esitetyn kaavamuutoksen.     

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 roolina on nimenomaan 

mahdollistaa asuminen meren äärellä.  Merikarvian kunnan näkemyksen mukaan 

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

tulevaisuudessa.  

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 

isohkolla tontilla etäällä muista asuinrakennuksista 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.    

Maakuntakaavoja koskevat päiväykset on tarkistettu.  

 

  



Carunan lausunto  

Nykyinen sähkönjakeluverkko 
Kaava-alueella sijaitsee Caruna Oy:n sähköverkkoa oheisen Liitteen 1 mukaisesti. 
0,4 kV:n johdot on esitetty vihreällä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja 
maakaapelit katkoviivalla. 
 
Siirtokustannusten jako 
Mikäli kaavan toteuttaminen edellyttää sähköverkon siirtoa, tarvittavat johto- ja 
muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. 
Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti. 
 
Muuta huomautettavaa 
Carunalla ei ole muuta huomautettavaa. 

Vastine 

Merkitään tiedoksi 

 

 

Mielipiteet 

Kaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide, jonka jättäjä on kuitenkin peruuttanut 

kaavoittajalle lähettämällään sähköpostilla.  


