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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

SÄKYLÄN KUNTA 

KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 

Asemakaavan muutos koskee: 

Virkistysaluetta. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Venevalkama-aluetta sekä virkistysaluetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut FM Tanja 

Konstari ja suunnittelutyön valvonnasta dipl.ins. Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Raisio). Kaavan tekninen piirtäminen on 

tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari). 

Säkylän kunnan puolelta työtä on ohjannut tekninen johtaja Tarmo 

Saarinen. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 27.1.2016 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 

ovat olleet nähtävillä 28.1. – 29.2.2016 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 25.7. – 26.8.2016 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 7.11.2016 

 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee 

Säkylän kunnassa 

kuntakeskuksen tuntumassa. 

Suunnittelualue rajoittuu 

eteläpuolella Pyhäjärveen ja 

pohjoispuolella Rantatiehen. 

Suunnittelualueen lähiympä-

ristö on rakennettua. 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ny-

kyisen asemakaavan mukaista puistoaluetta (VP) siten, että Pyhä-

järven järvipelastajat ry:n käytössä oleva alue osoitetaan veneval-

kama-alueeksi (LV). 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on pääosin rakennettu. Suunnittelualueella on ra-

kennettuna Pyhäjärven järvipelastajat ry:n rakennelmia, joille on 

myönnetty tilapäisen rakennuksen rakennuslupa. Suunnittelualu-

een pinta-ala on noin 0,092 ha. 

Suunnittelualueella olevia rakennelmia (punaiset): 

 

Suunnittelualueen edustalla on rakennettuna laituri. 
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Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin ihmisen muovaamaa rakennettua ym-

päristöä. Suunnittelualue rajautuu Pyhäjärveen, joka kuuluu Na-

tura 2000 -verkostoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualueesta osa on Säkylän kunnan omistuksessa ja osa 

on yhteistä maa-aluetta (yhteinen ranta- ja lastauspaikka). 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan ko-

kouksessaan 17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut 

maakuntakaavan 30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. 

Näkymä suunnittelualueelta Pyhäjärvelle 
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Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueelle kohdistuvat maakuntakaavassa seuraavat 

merkinnät: 

 

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnitte-

lua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoimin-

noille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja te-

ollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä 

liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä 

erityisalueita. 

Suunnittelumääräys 

Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskunta-

rakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti ra-

kennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on so-

peutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taaja-

man omaleimaisuutta. 

Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on 

otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset omi-

naispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. 

Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemara-

kenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoi-

silta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen 

alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskau-

pan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään pai-

kallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merki-

tykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 

k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityis-

kohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman 

kasvun perusteella. 

 

POHJAVESIALUE 

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankin-

nan kannalta tärkeät ja siihen soveltuvat pohjavesi-

alueet. 

Suunnittelumääräys 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja 

muodostumisen turvaaminen. 

 

  KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE 

Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia 

tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan 

alueidenkäytöllisiä periaatteita. 

Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin koh-

distuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seu-

dullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistar-

peita. 

Suunnittelumääräys 

Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttä-

mällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta 

sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen 

saatavuus. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen 

toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, 

vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja ke-

vytliikenteen edellytyksiä. 

Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden mai-

sema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla aluei-

denkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

Kehittämissuositus 

Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityis-

kohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla. 

   

  MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-

riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 

kohdevyöhykkeet. 
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Suunnittelumääräys 

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalve-

lujen kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutetta-

vien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luon-

toarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. 

Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoi-

maisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisomi-

naisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen. 

   

 NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA ALUE 

 Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten 

  mukaisesti Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alu-

  eet. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Säkylän osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen laadinta on 

tullut vireille 1.7.2014. Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ote Säkylän osayleiskaavaehdotuksesta (8.6.2015) 
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Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu keskusta-

toimintojen alueeksi (C). Suunnittelualue kuuluu tärkeään tai ve-

denhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen. 

 

Suunnittelualue rajautuu Pyhäjärveen, joka on kokonaisuudessaan 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. Suunnittelualueen edus-

talla oleva Pihlavan rantavyöhyke on lisäksi merkitty osayleiskaa-

vaehdotuksessa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tär-

keäksi alueeksi, joka on linnustollisesti arvokas (luo-2). 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Karjankujan asemakaava, joka on 

hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 12.7.1982. Voimassa ole-

vassa asemakaavassa suunnittelualue on kokonaisuudessaan puis-

toa (VP). Poistuva asemakaava on esitetty kaavakartalla sekä osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 2). 

Rakennusjärjestys 

Säkylän kunnan rakennusjärjestys (Pyhäjärviseudun rakennusjär-

jestys) on hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 12.12.2011, ja 

se on tullut voimaan 17.1.2012. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asema-

kaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta sovitaan erikseen. 

Osalliset ja vireille tulo 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina eri 

tahoja. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma on laadittu 13.1.2016. 

Asemakaavatyön vireille tulo on kuulutettu paikallisessa lehdessä 

27.1.2016 sekä Säkylän kunnan ilmoitustaululla. 

Kaavaluonnos 

Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt kaavahankkeen osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman (päivätty 13.1.2016) sekä 13.1.2016 päi-

vätyn kaavaluonnoksen kokouksessaan 18.1.2016 § 18. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet 

yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan 

internet-sivuilla 28.1.–29.2.2016. 

Kaavaluonnoksesta on annettu kolme lausuntoa: Satakunnan Mu-

seo, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Satakuntaliitto. 

Satakunnan Museo antoi kaavaluonnoksesta lausunnon, jossa ke-

hotettiin lisäämään venevalkamaa koskevaan kaavamääräykseen 

rakentamisen ohjausta. Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoitti, 

ettei sillä ole lausuttavaa asemakaavan muutoksesta. ELY-keskus 

esitti kuitenkin kommenttina, että Satakunnan Museon lausun-

nossa esitetyt tavoitteet rakentamisen laadulle otetaan huomioon. 

Satakuntaliitto ilmoitti myös, ettei sillä ole lausuttavaa kaavamuu-

toksesta. 

Kaavaluonnoksesta saapui lisäksi yksi mielipide. Mielipiteessä vas-

tustetaan kaavamuutosta siitä naapurikiinteistölle aiheutuvan häi-

riön vuoksi. 

Lausunnot ja mielipide ovat selostuksen liitteenä 4. 
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Kaavan laatijan vastine Seppo Henrikssonin mielipiteeseen: 

Kaava-alueella toimivalla Pyhäjärven järvipelastajat ry:llä on häly-

tyslähtöjä vuosittain noin 20 kappaletta, joista osa tehdään Kar-

jankujan kaavamuutosalueen asemalta. Lisäksi yhdistys harjoitte-

lee viikoittain sekä tekee vuosittain noin 30 vesistön mittausajoa 

Pyhäjärvellä. Kaavamuutoksella ei ole tiedossa merkittävää vaiku-

tusta kaava-alueen nykyiseen liikenteen määrään. Myös rakenta-

misen määrä pysyy melko vähäisenä, sillä kaavamuutoksessa on 

osoitettu kaava-alueelle rakennusoikeutta yhteensä 50 k-m². Kaa-

vamuutoksella parannetaan Pyhäjärven järvipelastajat ry:n toimin-

taedellytyksiä Pyhäjärven alueella, eikä kaavamuutoksesta ja yh-

distyksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapurikiinteis-

tön suunnitellulle asutukselle ja muulle toiminnalle. Kiinteistöä 

Santaranta 5:10 ei ole osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa 

lomarakentamiseen vaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten 

korttelialueeksi. Kuntakeskuksen tuntumassa sijaitsevalle kiinteis-

tölle aiheutunee keskeisen sijainnin vuoksi häiriöitä muustakin lii-

kenteestä ja toiminnasta alueella. 

Museoviraston tiedossa ei ole, että alueella olisi muinaisjäännöksiä. 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta kaava-alueen viereisen hiekka-

rannan käyttöön, eikä kaavamuutos vaikuta kulkuyhteyksiin hiek-

karannalle. 

Kaavaehdotus 

Täydennetty 9.9.2016: 

Kaavaehdotusta on kehitetty edelleen siten, että venevalkaman 

kaavamääräykseen on lisätty lause: ”Alue on tarkoitettu järvipe-

lastustoiminnan harjoittamiseen.” Lisäksi yleisiin kaavamääräyk-

siin on lisätty määräys: ”Rakennusten on sopeuduttava materiaa-

leiltaan ja väritykseltään alueen perinteiseen järvimaisemaan.” 

Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt 9.3.2016 päivätyn kaavaeh-

dotuksen kokouksessaan 20.6.2016 § 174. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 25.7.–26.8.2016 välisen 

ajan. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia nähtävilläolon ai-

kana. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Pyhäjärviseudun ympäristö-

toimistolta sekä Satakunnan Museolta (liite 5). Varsinais-Suomen 

ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ole aihetta lausunnon antamiseen 
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asemakaavan muutosehdotuksesta. Satakuntaliitto ilmoitti jo luon-

nosvaiheessa, ettei ehdotusvaiheen lausuntopyyntö ole tarpeelli-

nen. 

Kaavan laatijan vastine lausuntoihin: 

Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston lausunto (17.8.2016) 

LV-1-alueen kaavamääräys perustuu kaavahankkeen tavoittee-

seen mahdollistaa Pyhäjärven järvipelastajat ry:n käytössä olevan, 

voimassa olevassa kaavassa puistoksi (VP) osoitetun alueen muut-

taminen venevalkama-alueeksi (LV). Venevalkama-aluetta ei ole 

tarkoitus osoittaa kaavassa yleiseen käyttöön vaan järvipelastus-

toiminnan harjoittamiseen, joten kaavamääräystä ei ole tarpeen 

muuttaa. Mikäli alueen käyttötarkoitusta on tarvetta muuttaa tule-

vaisuudessa, tulee aluetta tällöin tarvittaessa tarkastella uudelleen 

kaavoituksellisesti. 

Satakunnan Museon lausunto (29.8.2016) 

Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 

Kaavan hyväksyminen 

Täydennetty 10.11.2016: 

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.3.2016 päivätyn Kar-

jankujan asemakaavan muutos, kortteli 168 -nimisen kaavan ko-

kouksessaan 7.11.2016 § 73. 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Yleistä 

Asemakaavan muutos mahdollistaa Pyhäjärven järvipelastajat ry:n 

käytössä olevan, voimassa olevassa kaavassa puistoksi (VP) osoi-

tetun alueen muuttamisen venevalkamaksi (LV). 

Mitoitus 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,0918 hehtaaria. Kaava-

muutoksessa on osoitettu venevalkama-aluetta (LV) noin 0,024 

hehtaaria ja puistoa (VP) noin 0,068 hehtaaria. 

Venevalkama-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 50 k-m2. 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty asemakaa-

van seurantalomakkeella (liite 1). 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Virkistysalueet 

 

 

Puistoalueelle on osoitettu ajoyhteys (ajo) venevalkama-alueelle. 

Muut alueet 
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4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta väestörakenteeseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta olemassa olevaan yhdyskunta-

rakenteeseen. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Kaavan toteutumisella ei ole tiedossa vaikutusta liikenteen mää-

rään suunnittelualueella. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Tekninen huolto 

Kaavamuutoksella ei ole tiedossa vaikutuksia tekniseen huoltoon. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Voimassa olevassa kaavassa puistoksi (VP) osoitetulla suunnittelu-

alueella on jo nyt rakennettuna useita rakennelmia. Rannassa on 

rakennettuna laituri. Venevalkama-alueelle on osoitettu kaava-

muutoksessa rakennusoikeutta vähäisesti, eikä kaavamuutoksella 

ole nähtävissä heikentävää vaikutusta alueen luonnonoloihin tai 

maisemarakenteeseen. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Suunnittelualue kuuluu Uusikylän vedenhankintaan soveltuvaan 2-

luokan pohjavesialueeseen, johon kuuluu suuri osa kuntakeskuk-

sesta. Kaavamääräyksissä on todettu, ettei alueella saa suorittaa 

pohjaveden laatua ja määrää vaarantavia toimenpiteitä, eikä ra-

kentaminen ja rakennusten perustaminen saa aiheuttaa haitallista 

pohjaveden pinnan alenemista. Kaavamuutoksella ei siten ole hai-

tallisia vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin. 
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Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 

Suunnittelualue rajautuu Pyhäjärveen, joka kuuluu kokonaisuudes-

saan Natura 2000 -verkostoon. 

Asemakaavan muutoksella ei voida katsoa olevan merkittäviä vai-

kutuksia Natura-alueeseen, sillä välittömälle rantavyöhykkeelle ei 

jatkossakaan sijoitu järven olosuhteita muuttavia, rehevöittäviä tai 

muuten vaarantavia toimintoja. 

Asemakaavan muutos ei heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suo-

jelemiseksi alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Erillistä Na-

tura-arviointia ei siten tarvita. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen, 

eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen. 

Kaavamuutoksella parannetaan Pyhäjärven järvipelastajat ry:n toi-

mintaedellytyksiä Pyhäjärven alueella. 
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan muutoksen toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi 

tämä kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaavan muu-

tos on tullut kuulutuksella voimaan.  

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Säkylän 

kunta. 
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