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Perus- ja tunnistetiedot
Tunnistetiedot
SÄKYLÄN KUNTA
LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

Suunnitteluorganisaatio
Asemakaavan 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
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan

1.2.

23.6.2015
16.6.2015 – 22.7.2015
25.7.2016 – 26.8.2016
7.11.2016

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee
Säkylän kunnassa Luvalahden
alueella noin 10 kilometriä
kuntakeskuksesta luoteeseen.
Suunnittelualue rajoittuu
Pyhäjärveen.
Suunnittelualueen lähiympäristö on rakennettua.

1.3.

Kaavan tarkoitus
Kaavoitustyön tarkoituksen on tutkia mahdollisuutta muuttaa Luvalahden korttelia 256 koskevaa asemakaavaa siten, että rakennuspaikan nro 3 rakennusalaa siirretään kaavamuutoksessa kaakkoon nykyisen asemakaavan mukaisen lähivirkistysalueen (VL)
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kohdalle. Lähivirkistysalueen sijainti, koko ja mahdollinen todellinen tarve ratkaistaan kaavamuutoksen yhteydessä.
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Lahtokohdat
Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on pääosin rakennettu (erillispientaloja, saunarakennuksia ja talousrakennuksia). Rakennuspaikan nro 3 osalta,
jota asemakaavan muutos pääosin koskettaa, alue on rakentumaton. Siellä sijaitsee ainoastaan purkukuntoinen varastorakennus,
joka on osittain romahtanut.

Purkukuntoinen varastorakennus kaavamuutosalueella (muutettavassa asemakaavassa VL-aluetta)

Korttelin 256 nykyiset asuinrakennukset Äyräläntien suunnasta kuvattuna
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Asemakaavan muutoksessa rakennuspaikkaa nro 3 on suunniteltu
laajennettavaksi ranta-alueelle (kaavaselostuksen kannan kuva),
joka on rantapuustoa lukuun ottamatta pääosin avonaista aluetta.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,99 ha. Yhtenäistä rantaviivaa suunnittelualueella on noin 100 metriä. Suunnittelualue rajoittuu Pyhäjärveen.

Äyräläntien alkuosa

Luonnonympäristö
Suunnittelualue on pääosin ihmisen muovaamaa rakennettua ympäristöä.
Pyhäjärvi kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 - aluerajauksen
piiriin.
Alueelta on laadittu erillinen luontoselvitys vuonna 2013 (Faunatica
Oy).
Muinaismuistot
Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja.
Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaan 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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Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan
alueella.

Ote maakuntakaavasta (ei mittakaavassa)

Maakuntakaavassa Suunnittelualueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät:
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-, maisema- ja 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.

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan
alueella.
Yleiskaava
Suunnittelualueelle on hyväksytty oikeusvaikutteinen Säkylän
osayleiskaavaa, Säkylän kunnanvaltuusto 9.5.2016 § 29. Päätös ei
ole vielä lainvoimainen.
Osayleiskaavassa suunnittelualue on merkitty pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Suunnittelualueen eteläosassa on
rantaan rajoittuva lähivirkistysalue (VL).

Ote Säkylän osayleiskaavasta (8.4.2016), ei mittakaavassa

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa Luvalahden asemakaava, mikä on
esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 2).
Rakennusjärjestys
Säkylän kunnan rakennusjärjestys (Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys) on hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 12.12.2011, ja
se on tullut voimaan 17.1.2012.
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Rakennusjärjestys ei ole sitovana ohjeena asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa.
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
Osallistuminen ja yhteistyö
Viranomaisyhteistyö
(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA)
Osalliset ja vireille tulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina eri
tahoja.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 5.6.2015.
Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt 5.6.2015 § 135 Luvalahden
asemakaavan muutos, kortteli 256 -nimisen kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 5.6.2015 päivätyn kaavaluonnoksen.
Asemakaavatyön vireille tulo on kuulutettu paikallisessa lehdessä
23.6.2015 sekä Säkylän kunnan ilmoitustaululla.
Kaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut
yleisesti nähtävillä 16.6.2015 - 22.7.2015.
Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan museo ovat antaneet lausunnon kaavaluonnoksesta (liite 4). Kaavan
laatija on tehnyt vastineet lausuntoihin (liite 5).
Kaavaehdotus
Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt 20.5.2016 päivätyn kaavaehdotuksen kokouksessaan 20.6.2016 § 173.
Lisätty 20.9.2016:

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 25.7.2016 – 26.8.2016
Säkylän kunnanvirastossa.
Kaavaehdotuksesta Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakuntaliitto ovat antaneet lausunnon. Satakunnan Museo ja Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta ovat ilmoittaneet, että niillä ei ole huo-
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mautettavaa kaavamuutokseen. Lisäksi kaavaehdotuksesta on annettu 35 samasanaista muistutusta (liite 6). Kaavan laatija on tehnyt saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin vastineet (liite 7).
Saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella 20.5.2016 päivättyyn kaavaehdotukseen on tehty seuraavat vähäiset tarkistukset:
-

lähivirkistysalueen (VL) leveys on muutettu kuudesta metristä
12 metriin
korttelin 256 ohjeellisen rakennuspaikan nro 2 rakennusalaa on
laajennettu länteen päin siten, että se on neljä metriä rajasta

Tehtyjen vähäisten muutosten jälkeen tarkistettua kaavaehdotusta
(päivätty 20.9.2016) ei ole tarpeen asettaa yleisesti nähtäville uudelleen.
Täydennetty 10.11.2016:

Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt muutetun kaavaehdotuksen
(päivätty 20.9.2016) kokouksessaan 26.9.2016 § 246.
Kaavan hyväksyminen
Täydennetty 10.11.2016:

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.9.2016 päivätyn Luvalahden asemakaavan muutos, kortteli 256 -nimisen kaavan kokouksessaan 7.11.2016 § 72.

3.2.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteet on määritelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

3.3.

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
Yleistä
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 256. Korttelissa on
neljä ohjeellista erillispientalon (AO) rakennuspaikkaa. Kaavamuutoksessa osa lähivirkistysalueesta (VL) ja osa Äyräläntien katualueesta muuttuvat osaksi ohjeellista rakennuspaikkaa nro 3. Lisäksi
rakennuspaikkojen nrot 2 ja 3 välistä ohjeellista rajaa on muutettu
vastaamaan nykyistä kiinteistöjaotusta. Rakennuspaikan nro 2
saunan rakennusala on siirretty nykyisen olemassa olevan saunarakennuksen kohdalle ja asuinrakennukselle tarkoitettua rakennusalaa länteen päin. / Täydennetty 20.9.2016
Rakenteellisesti kaava-alue perustuu olemassa olevaan verkostoon.
Mitoitus
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 0,99 hehtaaria.
Kerrosalaa koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 2 242 m2,
mikä on lisäystä voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna 118
k-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.

4.3.

Aluevaraukset
Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien ohjeiden mukaisia.
Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja –määräykset
(liite 3).
Korttelialueet
Korttelialueita on yksi, jossa on yhteensä neljä erillispientalojen
(AO) rakennuspaikkaa.
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Kaavassa on annettu määräyksiä koskien kerroslukua, pihajärjestelyitä, yhtenäistä maisemakuvaa ja yhtenäistä rakentamistapaa.
Virkistysalueet

Kaavamuutoksessa lähivirkistysalueen (VL) koko pienenee. Muutoksen jälkeenkin asemakaava on osayleiskaavan tavoitteiden mukainen; yhtenäinen viheryhteys Pyhäjärvelle säilyy. Muutettavassa
kaavassakaan virkistysalue ei muodosta pienuutensa takia tarkoituksenmukaista kokonaisuutta. Muutos ei tuo lähtötilanteeseen
verrattuna heikennystä kuntalaisten yleiseen virkistäytymismahdollisuuteen.
Säkylän oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa Luvalahden alueella on osoitettu laajasti yhtenäisiä lähivirkistysalueita.

4.4.

Asemakaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestörakenne ja –kehitys alueella
Kaavamuutos ei lisää vakituista asutusta.
Yhdyskuntarakenne
Kaava-aluetta ympäröivät alueet ovat pääosin rakennettu. Kaavalla ei ole vaikutusta rakennetulle ympäristölle, koska kaavamuutos ei lisää rakennuspaikkojen määrä.
Yhdyskuntatalous
Kaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä uusien teiden, katujen
tai vesihuoltoverkostojen rakentamista.
Suunnittelualue on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta.
Palvelut
Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin.
Liikenne
Kaavamuutoksella ei ole liikenteellisiä vaikutuksia.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä
rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.
Virkistys
Suunnittelualue tarjoaa viheryhteyden Pyhäjärven rantaan. Kaavamuutoksessa suunnittelualueen virkistysalueen pinta-ala pienenee,
mutta muutoksella ei ole mitään tosiasiallista vaikutusta. Muutettavassa kaavassakin virkistysalueen pinta-ala on ollut epätarkoituksenmukainen (liian pieni, leveys noin 25 m), eikä se mahdollista
maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti sekä luontoarvoiltaan kestävän ja korkeatasoisen lähivirkistysalueen muodostamista. Kaavamuutos ei tuo lähtötilanteeseen verrattuna heikennystä kuntalaisten yleiseen virkistäytymismahdollisuuteen.
Lähialueen vesistö ja laajat metsäalueet tarjoavat mahdollisuuden
virkistyskäyttöön.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisemarakenne, luonnonolot
Osittain rakentamattomana ollut luonnonmaisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Rakentaminen on pyritty sijoittamaan siten,
että rakentaminen ei erotu merkittävästi maisemasta.
Uudet rakennukset tulee sovittaa ympäristöön ja olemassa olevaan
rakennuskantaan niin, ettei maisemakuvaa rikota. Kaavassa on annettu määräys rakennusten muotoon ja ulkomateriaaleihin. Rakennusalojen ulkopuolinen kasvillisuus tulee säilyttää tai istuttaa.
Pohjavedet ja pienilmasto
Kaavamuutosalue ei ole luokitellulla pohjavesialueella.
Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon.
Maa- ja kallioperä
Alueen rakennettavuus on hyvä.
Taloudelliset vaikutukset
Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maanomistajille.
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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 eroa vastaavasti sijoittuvista asuinalueista suhteellisen väljyytensä puolesta.
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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20.9.2016

Asemakaavan toteutus
Toteutusta ohjaava ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaavaselostus.

5.2.

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

5.3.

Toteutuksen seuranta
Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Säkylän
kunta.

Raisiossa 20.5.2016

Turussa 20.9.2016 (10.11.2016)
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