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Perus- ja tunnistetiedot
Tunnistetiedot
SÄKYLÄN KUNTA
LUVALAHDEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS,
KORTTELI 251
Asemakaavan muutos koskee:
Korttelia 251.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu:
Kortteli 251 ja virkistysaluetta.
Suunnitteluorganisaatio
Asemaakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä. Kaavan tekninen piirtäminen on
tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, Unkari).
Säkylän kunnan puolelta työtä on ohjannut tekninen johtaja Tarmo Saarinen.
Käsittelyvaiheet
Kaavatyön vireille tulosta on kuulutettu
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä
Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan

1.2.

17.6.2014
17.6.2014 – 2.7.2014
7.10.2014 – 28.10.2014
1.12.2014

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Säkylän kunnassa Luvalahden
alueella noin 8 kilometriä kuntakeskuksesta
luoteeseen.
Suunnittelualue rajoittuu Pyhäjärveen.
Suunnittelualueen lähiympäristö on rakennettua.

1.3.

Kaavan tarkoitus
Suunnittelutyön tavoitteena on tutkia mahdollisuutta muuttaa Luvalahden asemakaavaa siten, että kortteliin 251 osoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kaksi erillispientalojen (AO) rakennuspaikkaa, joissa rakentamistehokkuus ja kerrosluvut ovat voi-
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massa olevan asemakaavan mukaiset. Muodostettavien rakennuspaikkojen rakennusalat pyritään sijoittamaan samalle etäisyydelle Rantatiestä, kuin mitä voimassa olevassa asemakaavassakin
on.
Kaavamuutoksen käynnistämisajankohtana suunnittelualueella
maanomistus on jakautunut epäyhtenäisesti ja epätarkoituksenmukaisella tavalla. Kaavamuutos mahdollistaa korttelialueen sisällä omistussuhteiden järjestämisen uudelleen.
Asemakaava on laadittu siten, että se voidaan käsitellä vaikutukseltaan vähäisenä (MRL 52 §). Säkylän kunnan hallintosäännön
mukaan (38 §, kohta 3.6) vaikutukseltaan vähäisen kaavamuutoksen hyväksyy kunnanhallitus.
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Lä htö kohdat
Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualueella on rakennettuna saunarakennus ja kevytrakenteinen varastorakennus (kannen kuva).
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,25 ha. Yhtenäistä rantaviivaa suunnittelualueella on noin 50 metriä. Suunnittelualue rajoittuu Pyhäjärveen.
Luonnonympäristö
Suunnittelualue on pääosin ihmisen muovaamaa rakennettua ympäristöä sekä avonaista entistä metsäaluetta, mistä puusto on
poistettu.
Pyhäjärvi kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 - aluerajauksen
piiriin.
Alueelta on laadittu erillinen luontoselvitys vuonna 2013 (Faunatica Oy). Luontoselvityksessä suunnittelualue on todettu liitooravan elinpiiriksi. Selvityksessä todennetut ns. papanapuut eivät
ole suunnittelualueella. Selvityksen mukaan alue on liito-oravalle
tärkeää kulkureittiä.
Lisäksi luontoselvityksessä suunnittelualue on todettu lepakoiden
lisääntymis- tai levähdysalueeksi.
Muinaismuistot
Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja.
Maanomistus
Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.

2.2.

Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan kokouksessaan 17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013.
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Ote maakuntakaavasta (ei mittakaavassa)
Maakuntakaavassa
merkinnät:

Suunnittelualueelle

kohdistuvat

seuraavat

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja
teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.
Suunnittelumääräys
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti
rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on
otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko.
Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen
alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2.
Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman
kasvun perusteella.

KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden
osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita.
Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin
kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai
seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys
Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä 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 kevytliikenteen edellytyksiä.
Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.

Kehittämissuositus
Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE
(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen
kohdevyöhykkeet.
Suunnittelumääräys
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa
on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisemaja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.
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Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia oikeusvaikutteisia
yleiskaavoja.
Säkylän osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen laadinta on
tullut vireille 1.7.2014.
Laaditussa osayleiskaavaluonnoksessa (päivätty 17.6.2014) Luvalahden asemakaavan muutosalueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät:

Ote osayleiskaavaluonnoksesta, 17.6.2014 (ei mittakaavassa)
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Rakennusjärjestys
Säkylän kunnan rakennusjärjestys (Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys) on hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 12.12.2011, ja
se on tullut voimaan 17.1.2012.
Kaavan pohjakartta
Suunnittelualueelta on laadittu virallinen kaavan pohjakartta mittausluokassa 2, mittakaava 1:2000. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan pohjakartalle asetetut
vaatimukset.
Rakennuskiellot
Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa.
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Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen
Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on tehnyt 25.6.201 suunnittelualueelle poikkeamispäätöksen, mikä on mahdollistanut kerrosalaltaan 90 m2:n suuruisen vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamisen voimassa olevassa asemakaavassa istutettavaksi alueeksi osoitetulle alueelle. Poikkeamispäätös on mahdollistanut
myös kahden rakennuspaikan muodostamisen korttelialueelle.
Päätökseen on sisältynyt ehto, minkä mukaan rakennushankkeelle rakennuslupaa haettaessa on esitettävä selvitys siitä, miten rakennuspaikkojen välinen raja on selkeytetty.
Koska korttelin sisäisiä omistusjärjestelyjä ei ole pystytty
tekemään vapaaehtoisesti poikkeamisluvassa asetettujen ehtojen
mukaisesti, asemakaavamuutoksen laadinnalle on ollut selkeä
tarve.
Kaavoitustyöhön on ryhdytty kaavamuutosalueen osaomistajan
Timo Hakalan aloitteesta. Säkylän kunnan ja Hakalan kesken on
allekirjoitettu 9.5.2014 kaavamuutoksen laadinnasta kaavoituksen käynnistämissopimus.
Asemakaava on laadiitu siten, että se voidaan käsitellä
vaikutukseltaan vähäisenä (MRL 52 §), koska siinä ei muuteta
alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supisteta puistoja tai muita
lähivirkistykseen
osoitettuja
alueita
taikka
nosteta
rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön
laajemmin
vaikuttavalla
tavalla,
heikennetä
rakennetun
ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka
muuteta kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla.

3.2.

Osallistuminen ja yhteistyö
Viranomaisyhteistyö
Kaavaehdotuksesta on pyydetty viranomaislausunnot.

/

Lisätty

14.11.2014

Osalliset ja vireille tulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina eri
tahoja.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 6.5.2014.
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Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt 9.6.2014 § 105 Luvalahden
asemakaavan muutos, kortteli 251 -nimisen kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 6.5.2014 päivätyn kaavaluonnoksen.
Asemakaavatyön vireille tulo on kuulutettu paikallisessa lehdessä
17.6.2014 sekä Säkylän kunnan ilmoitustaululla.
Kaavaluonnos
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 17.6.2014 - 2.7.2014.

Kaavaluonnos (6.5.2014)
Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana viisi mielipidettä
(liite 4). Kaavan laatija on laatinut vastineet mielipiteisiin (liite 5).
Kaavaehdotus
Kaavaratkaisua on kehitetty edelleen kaavaehdotusta laadittaessa. Merkittävimmät muutokset kaavaluonnokseen verrattuna
ovat:
-

-

Korttelin 251 molemmille rakennuspaikoille liittymän paikka
Rantatielle on yhteinen voimassa olevan asemakaavan mukaisessa paikassa. Rasitteena oleva ajo-yhteys on poistettu. Olemassa oleva rakennettu liittymä Rantatielle tulee
näin ollen poistumaan.
Kerrosluvuksi on muutettu I u½ (kaavaluonnoksessa I
u2/3).
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-

-

-

Kaavaan on lisätty rakennuksen harjan maksikorkeustaso
(+56.0 m). Ratkaisu mahdollistaa maksimissaan noin 7 m
korkeiden rakennusten rakentamisen rakennusalan tienpuoleisen reunan nykyisestä korkeustasosta (+49.0 m)
ylöspäin.
Rakennuspaikoille on lisätty määräys (jp), jonka mukaan
jätevedet on varauduttava johtamaan kiinteistökohtaisen
jätevesipumppaamon avulla.
Rakennuspaikkaan nro 1 kaavaluonnoksessa kuulunut kapea kolmio on muutettu puistoksi.

Säkylän kaavatoimikunta on 16.9.2014 käsitellyt 5.9.2014 päivätyn kaavaehdotuksen. Kaavatoimikunnan päätöksen mukaan
asemakaavaan on otettu mukaan vähäisenä lisäyksenä koko kiinteistö 783-401-14-73 Kaislaranta II. Muutos parantaa kaavoituksen yhtenäisyyttä. Samassa yhteydessä kaavan nimeksi on muutettu Luvalahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kortteli
251.
Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt 17.9.2014 päivätyn kaavaehdotuksen kokouksessaan 22.9.2014 § 154.
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 7.10.2014 –
28.10.2014 Säkylän kunnanvirastossa (vaikutukseltaan vähäinen
kaavamuutos). / Lisätty 14.11.2014
Ehdotuksesta on jätetty yksi muistutus. Pyhäjärven ympäristötoimisto on antanut lausunnon kaavaehdotuksesta. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakunnan Museo ovat ilmoittaneet,
että ne eivät anna lausuntoa kaavaehdotuksesta (liite 6). Kaavan
laatija on laatinut vastineen muistutukseen ja lausuntoon (liite 7).
Muistutuksen ja lausunnon perusteella 17.9.2014 päivättyyn kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia. / Lisätty 14.11.2014
Kaavan hyväksyminen
Säkylän kunnanhallitus on hyväksynyt 17.9.2014 päivätyn Luvalahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, kortteli 251,
kokouksessaan 1.12.2014 § 220. / Täydennetty 4.12.2014

3.3.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteet on määritelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
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Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Asemakaava on laadittu esitetyn tarpeen mukaisesti.
Kaavaratkaisun vaikutuksia on arvioitu kappaleessa 4.4 Asemakaavan vaikutukset.
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Asemakaavan kuvaus
Kaavan rakenne
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu kaksi ohjeellista erillispientalojen (AO) rakennuspaikkaa kortteliin 251.
Kokonaisrakennusoikeus on 607 kerrosneliömetriä.
Pieni kolmiomuotoinen osa-alue muuttuu puistoksi (VP).
Rakenteellisesti kaava-alue perustuu olemassa olevaan verkostoon.
Mitoitus
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 0,25 hehtaaria.
Kerrosalaa koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 617 m2.
Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty seurantalomakkeella (liite 1).

4.2.

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Luvalahden asemakaavan muutos ei vaaranna alueen luonnonympäristön tai maiseman arvoja.
Ennen asemakaavamuutoksen laadintatyötä suoritettu puiden
kaato on suurella todennäköisyydellä heikentänyt hetkellisesti
suunnittelualueella todettujen liito-oravan elinpiirin sekä lepakoiden lisääntymis- tai levähdysalueiden säilymistä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ennallistaa tilanne vastaamaan aiempaa tilannetta. Asemakaavassa on velvoite rakennusalojen ulkopuolisten osien pitämisestä istutettuina.
Kaava-alueen rakennuskanta on pienimittakaavaista, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia tulevan rakentamisen laadulle, varsinkin
materiaalivalintojen, ulkovärityksen ja rakennusten koon osalta.
Alue on maastonmuodoiltaan rakennuskelpoista, rakennusalat on
osoitettu kaavassa rakennettavuudeltaan edullisille kohdille. Rakennuslupaa haettaessa tulee varmistua, että rakentamisen korkeusasema on valittu tulvia ajatellen turvalliseksi. Suositeltu alin
rakentamiskorkeus on 1,5 m keskiveden korkeuden yläpuolella.
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Aluevaraukset
Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien ohjeiden mukaisia.
Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja –määräykset
(liite 3).
Korttelialueet
Korttelialueita on yksi, jonka alueella on kaksi erillistä erillispientalojen (AO) rakennuspaikkaa.

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien kerroslukua, pihajärjestelyitä, yhtenäistä maisemakuvaa ja yhtenäistä rakentamistapaa.
Virkistysalueet
Kaavamuutoksessa aiemmin kortteliin 251 kuulunut noin 80 m2:n
suuruinen osa-alue on osoitettu puistoksi (VP). Alue liittyy osana
kaavamuutosalueen ulkopuolella olevaan yhtenäiseen puistoalueeseen.

4.4.

Asemakaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestörakenne ja –kehitys alueella
Kaavamuutos lisää vähäisesti vakituista asutusta.
Yhdyskuntarakenne
Kaava-aluetta ympäröivät alueet ovat pääosin rakennettu. Kaavalla ei ole vaikutusta rakennetulle ympäristölle, koska kaavamuutos mahdollistaa vain yhden uuden rakennuspaikan muodostumisen olevan rakentamisen läheisyyteen. Kaavamuutoksessa
suunnittelualueen kokonaisrakennusoikeus vähenee.
Yhdyskuntatalous
Kaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä uusien teiden, katujen
tai vesihuoltoverkostojen rakentamista.
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Suunnittelualue on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta.
Palvelut
Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin.
Liikenne
Kaavamuutoksen toteutuminen lisää erittäin vähäisessä määrin
asuntorakentamisen määrää, ja siten liikennemäärien lisääntyminen olemassa olevalla verkostolla on lähes merkityksetöntä. Kaavamuutoksen toteutuksen yhteydessä liittymä Rantatielle muuttuu liikenneturvallisuuden kannalta parempaan paikkaan.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä
rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.
Virkistys
Suunnittelualueella ei sijaitse virkistyspalveluita, mutta lähialueen
vesistö ja metsät tarjoavat mahdollisuuden virkistyskäyttöön.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisemarakenne, luonnonolot
Osittain rakentamattomana ollut luonnonmaisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Rakentaminen on pyritty sijoittamaan
siten, että vähäinen lisärakentaminen ei erotu merkittävästi maisemasta.
Uudet rakennukset tulee sovittaa ympäristöön ja olemassa olevaan rakennuskantaan niin, ettei maisemakuvaa rikota. Kaavassa
on annettu määräys rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennusalojen ulkopuolinen
kasvillisuus tulee säilyttää tai istuttaa uudelleen.
Pohjavedet ja pienilmasto
Kaavamuutosalue on Uusikylän II-luokan pohjavesialuetta (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Kaavaratkaisu ei vaaraksi pohjavesialueelle.
Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon.
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Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat
Asemakaavamuutoksen toteuttamisen toivotaan ennallistavan tilanteen, millä turvataan liito-oravan elinpiirin sekä lepakoiden lisääntymis- tai levähdysalueiden säilyminen suunnittelualueella.
Maa- ja kallioperä
Alueen rakennettavuus on hyvä.
Taloudelliset vaikutukset
Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maanomistajille.
Vaikutukset Natura 2000-alueeseen (esiarvio)
Pyhäjärvi
on
kokonaisuudessaan
–verkostoon kuuluvaksi alueeksi.

merkitty

Natura

2000

Säkylän nauhamainen taajama seuraa Pyhäjärven rantaa, missä
asutus, loma-asutus ja muut taajamatoiminnot sijoittuvat molemmin puolin rantaharjua seurailevaa Rantatietä.
Asemakaavamuutoksen mukainen rakentaminen ei ero vastaavasti sijoittuvista asuinalueista suhteellisen väljyytensä puolesta.
Kaavamuutoksessa kokonaisrakennusoikeus pienenee, ja rannan
rakentamiskäyttö on samalla tasolla kuin muualla keskustavyöhykkeellä.
Koska välittömälle rantavyöhykkeelle ei jatkossakaan sijoitu järven olosuhteita muuttavia, rehevöittäviä tai muuten vaarantavia
toimintoja, eikä rannanosan edustalla ole linnustoltaan tai muulta
eliöstöltään merkittäviksi katsottavia esiintymisalueita (esim. lintuvesi), asemakaavan muutoksella ei voida katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia Natura-alueeseen.
Kaavamuutoshanke ei heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on valittu Natura 2000-verkostoon. Erillistä Naturaarviointia ei tarvita.
Asemakaavan muut vaikutukset
Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen.
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Asemakaavan toteutus
Toteutusta ohjaava ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaavaselostus.

5.2.

Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on
tullut kuulutuksella voimaan.

5.3.

Toteutuksen seuranta
Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Säkylän
kunta.

Raisiossa 17.9.2014

(4.12.2014)

Nosto Consulting Oy

Pasi Lappalainen
dipl.ins.

LIITE

1

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
783 Säkylä
Täyttämispvm
04.12.2014
Kaavan nimi
Luvalahden asemakaava ja asemakaavan muutos, kortteli 251
Hyväksymispvm
01.12.2014
Ehdotuspvm
22.09.2014
Hyväksyjä
H-kunnanhallitus Vireilletulosta ilm. pvm
17.06.2014
Hyväksymispykälä
220
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
783H011214A220
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
0,2543
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
0,0038
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,2505

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,2543
0,2466

0,0077

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Pinta-ala
[ha]

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
617
0,24
97,0
617
0,25

3,0

Pinta-ala
[%]

0

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0038
-0,0039

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-9
-9

0,0077

0

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AO
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VP
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,2543
0,2466
0,2466

0,0077
0,0077

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
617
0,24
97,0
617
0,25
100,0
617
0,25

3,0
100,0

0
0

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0038
-0,0039
-0,0039

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-9
-9
-9

0,0077
0,0077

0
0
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Säkylän kunnassa Luvalahden alueella
noin 8 kilometriä kuntakeskuksesta luoteeseen. Suunnittelualue
rajoittuu Pyhäjärveen.

Alueen sijainti (ei mittakaavassa)
Sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa (www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501)

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,25 ha.
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Suunnittelualueella on rakennettuna saunarakennus ja kevytrakenteinen varastorakennus.
Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus on esitetty lisäksi liitteessä
(liite 1).
Tavoitteet ja tehtävä
Suunnittelualueella maanomistus on jakautunut epäyhtenäisesti
ja epätarkoituksenmukaisella tavalla.
Kaavoitustyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta muuttaa
Luvalahden asemakaavaa siten, että kortteliin 251 osoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kaksi erillispientalojen (AO) rakennuspaikkaa, joissa rakentamistehokkuus ja kerrosluvut ovat voimassa olevan asemakaavan mukaiset. Muodostettavien rakennuspaikkojen rakennusalat pyritään sijoittamaan samalle etäisyydelle Rantatiestä, kuin mitä voimassa olevassa asemakaavassakin
on.
Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan
käsitellä vaikutukseltaan vähäisenä (MRL 52 §).
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat
Kaavatilanne
Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan kokouksessaan 17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013.
Maakuntakaavassa
merkinnät:

Suunnittelualueelle

kohdistuvat

seuraavat

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja
teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.
Suunnittelumääräys
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti
rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on so-
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peutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on
otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko.
Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen
alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2.
Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman
kasvun perusteella.

KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden
osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita.
Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin
kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai
seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys
Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä 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 kevytliikenteen edellytyksiä.
Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.

Kehittämissuositus
Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.
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MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE
(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen
kohdevyöhykkeet.
Suunnittelumääräys
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa
on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisemaja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.
Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

Ote maakuntakaavasta (ei mittakaavassa)
Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Säkylän kunnanvaltuusto on päättänyt 11.12.2012 § 57 käynnistää Säkylän osayleiskaavan laadinnan. Suunnittelualue kuuluu
laadittavan osayleiskaavan alueeseen.
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Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa Luvalahden asemakaava (laadittu kumotun rakennusalain mukaisena rakennuskaavana). Muutettava asemakaava on esitetty liitteessä 1.
Rakennusjärjestys
Säkylän kunnan rakennusjärjestys (Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys) on hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 12.12.2011, ja
se on tullut voimaan 17.1.2012.
Rakennuskiellot
Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa.
Tehtävät selvitykset
Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset:
-

Nykytilanne

Osalliset
Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin:
-

suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat
Säkylän kunnan hallinto: tekninen toimi, rakennusvalvonta,
palo- ja pelastustoimi
viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto

Vaikutusalue
Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välittömässä läheisyydessä olevat muut kiinteistöt ja vesialue.
Osallistuminen
Kaavaprosessin aikana osalliset voivat esittää mielipiteitä kaavan
sisältöön.
Suunnittelutyön kulku
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmistelumateriaali asetetaan samanaikaisesti nähtäville 14 päivän ajaksi kunnan
ilmoitustaululle. Nähtävillä olosta ja kaavatyön vireilletulosta kuulutetaan kunnan alueella ilmestyvässä lehdessä, jossa kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan. Maanomistajille ja rajanaapureille
lähetetään tieto nähtävillä olosta kirjeitse. Osallistumis- ja arvi-
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ointisuunnitelmasta sekä kaavan valmistelumateriaalista osallisilla
ja on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti
kuntaan tai kaavan laatijalle.
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle 14
päivän ajaksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan ilmoituskäytännön mukaan. Maanomistajille ja rajanaapureille lähetetään tieto nähtävillä olosta kirjeitse. Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus
tehdä kirjallinen muistutus kuntaan.
Kunta pyytää viranomaisilta lausunnot kaavaehdotuksesta.
Asemakaava hyväksytään Säkylän kunnanhallituksessa (vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos). Hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallintooikeuteen.
Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheessa ja ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelut.
Kaavaehdotus lähetetään viranomaisille lausunnolle.
Arvioitavat vaikutukset
Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta:
-

Ympäristölliset vaikutukset
Sosiaaliset vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
Mahdolliset muut vaikutukset

Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa.
Tavoiteaikataulu
1)
2)
3)
4)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: kesäkuu 2014
Kaavan valmistelumateriaali nähtävillä: kesäkuu 2014
Kaavaehdotus nähtävillä: syyskuu 2014
Kunnanhallituksen hyväksymispäätös: marraskuu 2014
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Yhteystiedot
Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa
Nosto Consulting Oy (y-tunnus 2343223-6).
Kaavan laatija:
Nosto Consulting Oy
DI Pasi Lappalainen
Purokatu 2 / 12, 21200 RAISIO
puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
Kunta:
Säkylän kunta
Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Rantatie 268, 27800 SÄKYLÄ
puh. 044 517 1014, tarmo.saarinen@sakyla.fi
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana.
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VASTINE

SÄKYLÄN KUNTA
LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 251

Mielipiteet
Luvalahden asemakaavan muutos on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä
Säkylän kunnassa 17.6.2014 – 2.7.2014. Luonnoksesta on jätetty viisi
mielipidettä. Kaavan laatijana olen tehnyt näihin vastineet.

1) Markku Peltosen mielipide (1.7.2014)
Markku Peltonen on esittänyt, että hänen omistamansa kiinteistön 783401-2-135 Karhulan Pyhäjärven rannassa oleva erillispalsta otetaan kokonaisuudessaan mukaan kaavamuutokseen ja osoitetaan asuinrakentamiskäyttöön. Peltonen vetoaa mielipiteensä tueksi maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n ja Pyhäjärviseudun rakennusjärjestyksen 25 §:n
huomioimiseen päätöstä tehtäessä.
Vastine
Koska maankäyttö- ja rakennuslain 73 § koskee loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueella, kyseinen lainkohta ei ole voimassa Luvalahden
ranta-asemakaavan muutosalueella.
Peltosen viittaus rakennusjärjestyksen 23 §:n (mielipiteessä 25 §) huomioimiseen, tarkoittaa poikkeamista rakennusjärjestyksen noudattamisesta. Asemakaavan muutoksessa ei ole kyseessä poikkeamisesta rakennusjärjestyksestä, vaan prosessista, jossa noudatetaan maankäyttöja rakennuslaissa määriteltyä osallisten yleistä mahdollisuutta osallistua
asemakaavan valmisteluun.
Kaavamuutosalueella Peltosen omistuksessa kortteliin 251 kuuluva pinta-alaltaan noin 80 m2:n suuruinen AO-rakennuspaikan osa ehdotetaan
muutettavaksi puistoalueeksi (VP). Muutoksen jälkeen Peltosen omistuksessa olevan yhtenäisen puistoalueen mahdollista muuta käyttötarkoitusta on mahdollista tarkastella erillisessä kaavahankkeessa.
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2) Katariina Kalliolevon mielipide (24.6.2014)

Vastine
Asemakaavamuutoksessa suunniteltu uusi rakentaminen on osoitettu
etäälle Pyhäjärven rantaviivasta huomioiden muun muassa riittävä tulvasuojelu. Uusi rakentaminen ei lisää myöskään merkittävästi Rantatien
liikennettä. Asemakaavaehdotusta esitetään muutettavaksi siten, että
liittymäpaikka Rantatielle tulee voimassa olevan asemakaavan mukaiseen paikkaan, mikä on todettu jo aiemmassa suunnittelussa liikenneturvallisuuden kannalta parhaimmaksi ratkaisuksi. Nykyinen asemakaavan vastainen liittymä tulee poistumaan.
Asemakaavamuutoksessa rakennusalan raja on noin 9-10 m päässä
Rantatien ajoradan nykyisestä reunasta. Etäisyyttä voidaan pitää vähintäänkin riittävänä liikenneturvallisuuden näkökulmasta.
Asemakaavamääräyksissä on annettu ohjeita korttelialueen yhtenäisestä
rakennustavasta. Asemakaavaehdotusta esitetään muutettavaksi siten,
että kerrosluku muutetaan muotoon I u½ (kaavaluonnoksessa I u2/3) ja
että kaavaan lisätään rakennuksen harjan maksimikorkeustaso (+56.0
m). Ratkaisu mahdollistaa maksimissaan noin 7 m korkeiden rakennusten rakentamisen rakennusalan tienpuoleisen reunan nykyisestä korke-
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ustasosta (+49.0 m) ylöspäin. Kaavaratkaisun ei voida katsoa aiheuttavan maisemahaittaa.
Voimassa oleva lainsäädäntö ei tunne menettelyä, mikä edellyttäisi viranomaisen puolelta maanomistajien kesken järjestettävää neuvottelua
ennen asemakaavamuutoksen aloitusta. Kaavatyön aikana lain edellyttämä vuorovaikutus osallisten kesken on järjestetty siinä laajuudessa,
kuin mitä kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on
esitetty.
Selvennyksenä todettakoon, että Luvalahden asemakaavamuutoksessa
ei ole kyseessä maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetusta rantaalueita koskevasta loma-asutuksen järjestämisestä.
Säkylän kunta pyytää viranomaisilta lausunnot kaavaehdotuksesta.
Kaavamuutoksen maisemavaikutukset arvioidaan muiden vaikutusten
ohella kaavaselostuksessa kaavaehdotusvaiheessa.
Asemakaavamuutos luo edellytykset sille, että rakennuspaikkojen osien
omistusjärjestelyt on mahdollista suorittaa paremmin ja eri osapuolet
yhdenvertaisemmin huomioiden kuin ennen muutosta. Toivottavaa on,
että järjestelyt on mahdollista tehdä vapaaehtoisin toimenpitein, mutta
viimekädessä rakennuspaikan osan lunastus on mahdollista myös toteuttaa kiinteistönmuodostamislain mukaisessa toimituksessa.

3) Hannu Tiuttun ym. mielipide (24.6.2014)

Vastine
Asemakaavan muutosalue vastaa voimassa olevan asemakaavan korttelin 251 rajausta. Nikkarin tilan osan jättäminen pois asemakaavasta
vaarantaisi korttelin rakennuspaikan nro 2 käytettävyyden rakentamiskelpoisena rakennuspaikkana.
Osa-alueen poistamiselle ei ole näin ollen perustetta.
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4) Matti ja Marja-Liisa Erkkilän mielipide (30.6.2014)
Matti ja Marja-Liisa Erkkilä tuovat mielipiteessään esille, että suunnitelman korkuinen rakennus haittaa Rantatien vastakkaisella puolelle olevien talojen järvinäkymää ja talojen arvo laskee. Alueelle ei sovi kuin korkeintaan I kerroksinen talo, koska Rantatie on merkitty maisematieksi.
Lisäksi Erkkilät tuovat esille, että nykyinen liittymä on vaarallisessa paikassa. Lisäksi he kysyvät, miksi kaikki puut on annettu hakata pois ennen lopullista rakennuslupaa.
Vastine
Nykyinen voimassa ole asemakaava mahdollistaa I½-kerroksisen rakennuksen rakentamisen. Rantatien varrella, tien Pyhäjärven puolella, on
pääasiassa vastaavankorkuisia rakennuksia, joten suunniteltu rakentaminen ei millään tavoin poikkea ympäristöstä.
Muilta osin viitataan rakennusten maisemaan soveltuvuudesta Katariina
Kalliolevon mielipiteeseen annettuun vastineeseen.
Puiden kaataminen suunnittelualueella on perustunut ympäristötarkastaja Johanna Thesslerin myöntämään suulliseen lupaan. Puiden kaatamiseen oikeutettu lupa on kirjattu Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan
Arto Hakalalle myönnettyyn poikkeamispäätökseen (25.6.2013 § 130).

5) Raimo Aaltosen mielipide (30.6.2014)
Raimo Aaltonen tuo mielipiteessään esille, että korkeiden rakennusten
rakentamista ei tule sallia kaavamuutosalueelle. Perusteluna esitetään,
että ne eivät sovi maisemaan.
Lisäksi Aaltonen toteaa, että puidein kaataminen suunnittelualueella on
lisännyt myrskytuhoja viereisillä kiinteistöillä.
Vastine
Vastineena viitataan Katariina Kalliolevon sekä Matti ja Marja-Liisa Erkkilän mielipiteisiin annettuihin vastineisiin.
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VASTINE

SÄKYLÄN KUNTA
LUVALAHDEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 251

Muistutukset ja lausunnot
Luvalahden asemakaava ja asemakaavanmuutos, kortteli 251, on ollut
kaavaehdotuksena
nähtävillä
Säkylän
kunnassa
7.10.2014
–
28.10.2014. Kaavaehdotuksesta on jätetty yksi muistutus ja yksi lausunto. Kaavan laatijana olen tehnyt näihin vastineet.
Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakunnan Museo ovat ilmoittaneet, että ne eivät jätä lausuntoa kaavaehdotuksesta.

1) Markku Peltosen muistutus (27.10.2014)

Vastine
Kaavamuutoksen hyväksyminen jälkeen Peltosen omistuksessa olevan
yhtenäisen puistoalueen mahdollista muuta käyttötarkoitusta on mahdollista tarkastella erillisessä kaavahankkeessa.
Muistutuksen perustella kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa.

2) Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston lausunto (16.10.2014)

Vastine
Korttelin 251 rakennusalojen korkein kohta kaavan pohjakartan korkeuskäyrätietojen perusteella on tällä hetkellä noin +48,5 m. Kaavamuutoksen tavoitteena ei ole osoittaa rakentamista nykyistä maanpintaa
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alemmalle tasolle. Ympäristötoimiston esittämä 7,5 metriä korkea 1½kerroksinen rakennus on näin ollen rakennettavissa asemakaavaehdotuksen sallimissa rajoissa, mikä mahdollistaa, että rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan suurin sallittu korkeusarvo on +56,0 m.
Nykyinen voimassa ole asemakaava mahdollistaa 1½-kerroksisen rakennuksen rakentamisen ilman korkeusrajoitetta. Rantatien varrella,
tien Pyhäjärven puolella, on pääasiassa vastaavankorkuisia rakennuksia,
joten suunniteltu rakentaminen ei millään tavoin poikkea ympäristöstä.
Lausunnon perusteella kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa.
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