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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

SÄKYLÄN KUNTA 

RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN-

NUS 

Ranta-asemakaava koskee: 

Säkylän kunnan kiinteistöjä 783-401-13-34 Toukola, 783-401-1-

71 Toukola II, 783-401-1-104 Kiila I ja 783-401-13-45 Kiila II sekä 

määräalaa 783-404-302-M610. 

Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelia 1 (osa). 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Kortteli 1 (osa) sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappa-

lainen 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 6.8.2015 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 6.8.2015 – 7.9.2015 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 19.1.2016 – 18.2.2016 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 14.3.2016 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Säky-

län kunnassa Pyhäjärven itä-

rannalla, Pyhäjoen kylässä 

noin 10 kilometriä kuntakes-

kuksesta etelään. 

Suunnittelualueen lähiympä-

ristö on jo varsin tiheästi ra-

kennettu loma-asuntokäyt-

töön. 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelutyön tavoitteena on siirtää nykyisen loma-asunnon ra-

kennusoikeus kauemmaksi rantaviivasta ja korottaa RA-alueen ra-

kennusoikeus muuttuneen tilanteen mukaiseksi, mahdollistaa sa-

vusaunan rakentaminen nykyisen saunarakennusoikeuden koh-

dalle sekä osoittaa maa- ja metsätaloutta palvelevalle talousraken-

nukselle/varastolle rakennusoikeus taustamaastoon. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualueella on loma-asuinkäytössä oleva rakennuspaikka, 

jossa sijaitsevat yksi vapaa-ajanasunto, rantasauna ja talousra-

kennus. 

 
Vapaa-ajanasunto, rantasauna ja talousrakennus (siniset rakennukset) 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,57 ha. Rantaviivan pituus on 

noin 40 metriä. 

Suunnittelualueen taustamaasto on maa- ja metsätalousmaata. 

 
Metsäaluetta, jonka reunalla on tasattu hiekkakenttä 
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Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen ranta-alue on 

ihmisen muovaamaa rakennettua 

ympäristöäAlueelta on laadittu 

erillinen luontoselvitys vuonna 

2013 (Faunatica Oy).  

Suunnittelualueen kaakkois-

osassa on lähde. Luontoselvityk-

sessä suunnittelualueelta ei ole 

havaittu muita merkittäviä huo-

mioon otettavia luontotyyppikohteita. 

Suunnittelualuetta halkoo etelä-pohjoissuunnassa luontoselvityk-

sessä havaittu liito-oravien käyttämä kulkuyhteys. Suunnittelualue 

ei ole kuitenkaan liito-oravan elinpiiriä tai sellaiseksi soveltuvaa. 

Pyhäjärvi kuluu Natura 2000 –verkostoon (kohdekoodi 

FI0200161). Pyhäjärvi on kirkasvetinen, matala ja aava järvi. Sen 

pinta-alasta yli 60 % on 4-7 metrin syvyistä. Pyhäjärvi on tärkeä 

pesinnänaikainen ruokailualue monille järven lähiympäristössä pe-

siville lajeille. Järvi on poikkeuksellisen tuottava kalavesi. Laaja ja 

avoin järvenselkä ja suurelta osalta yhtenäinen rantaviiva rajoitta-

vat vesikasvien esiintymistä. 

Länsi-Suomen vesioikeus on vahvistanut Pyhäjärven valuma-alu-

eelle vesilain normaalia ankarammat suojelumääräykset. 

Pyhäjärven alueelta ei ole tiedossa luontodirektiivin liitteen II la-

jeja. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

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. 
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Ote maakuntakaavasta (ei mittakaavassa) 

Maakuntakaavassa suunnittelualueelle tai sen välittömään lähei-

syyteen kohdistuvat seuraavat merkinnät: 

  MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-

riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 

kohdevyöhykkeet. 

Suunnittelumääräys 

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalve-

luiden 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. 

Lisäksi rantarakentamista koskee suunnittelumääräys: 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen 

suunnitellaan ensisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville 
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ranta-alueille, turvaten kullakin vesistöalueella riittävät yleiset virkis-

tyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaami-

nen rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava myös maan-

kohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen 

edustavuus. 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yh-

teiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri 

maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon 

järjestäminen. 

Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-

asuntoa mitoitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asu-

tuksena mitoitus voi olla perustellusti suurempi. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Säkylän kunnanvaltuusto on päättänyt 11.12.2012 § 57 käynnistää 

Säkylän osayleiskaavan laadinnan. Suunnittelualue kuuluu laadit-

tavan osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaava on edennyt ehdo-

tusvaiheeseen. 

 
Ote Säkylän osayleiskaavaehdotuksesta (8.6.2015), ei mittakaavassa 

Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualueelle kohdistuvat seu-

raavat merkinnät: 
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Ranta-asemakaava 

Ranta-asemakaavan muutosalueella on voimassa Raskintien ranta-

asemakaava, mikä on hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 

10.11.2008 ja on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden 

päätöksellä 20.6.2011. 

 
Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta (ei mittakaavassa) 

Rakennusjärjestys 

Säkylän kunnan rakennusjärjestys (Pyhäjärviseudun rakennusjär-

jestys) on hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 12.12.2011, ja 

se on tullut voimaan 17.1.2012. 

Rakennusjärjestys ei ole sitovana ohjeena ranta-asemakaavaa laa-

dittaessa tai muutettaessa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu virallinen kaavan pohjakartta mit-

tausluokassa 3, mittakaava 1:2000. Kartan on laatinut Kiinteistö ja 

Mittaus Oy, ja se on hyväksytty Maanmittauslaitoksessa 9.6.2005.  

Pohjakarttaa on täydennetty ranta-asemakaavan laajennusalueen 

osalta. Täydennetty pohjakartta täyttää maankäyttö – ja raken-

nuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 
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Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty rakennuspaikan maanomistajan 

aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisten kanssa on neuvoteltu kaavahankkeesta 9.3.2015. 

Muistio neuvottelusta on liitteenä (liite 4). 

Osalliset ja vireille tulo 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina eri 

tahoja. Säkylän kunta on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti. 

Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 4.5.2015 § 

101 Raskintien ranta-asemakaavan muutos ja laajennus -nimisen 

kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 

13.4.2015 päivätyn kaavaluonnoksen.  

Ranta-asemakaavatyön vireille tulo on kuulutettu paikallisessa leh-

dessä 6.8.2015 sekä Säkylän kunnan ilmoitustaululla.  

Kaavaluonnos 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 6.8.2015 - 7.9.2015. 

Kaavaluonnoksesta ei jätetty osallisten mielipiteitä. 

Kaavaluonnoksesta on annettu neljä lausuntoa: Varsinais-Suomen 

ELY-keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan Museo ja Pyhäjärviseu-

dun ympäristötoimisto (liite 5). Kaavan laatija on tehnyt vastineet 

annettuihin lausuntoihin (liite 6). 

Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotusta laadittaessa on 

huomioitu seuraavat asiat: 

- Natura 2000 alueen rajaus on lisätty kaavakartalle 

- alin rakentamiskorkeus on lisätty kaavamääräyksiin 

- savusaunan rakennusalaa koskevaan kaavamääräykseen on li-

sätty maininta savusaunojen paloturvallisuuteen liittyvien etäi-

syysmääräysten huomioon ottamisesta 

- RA-alueen kaavamääräystä on tarkennettu (vierasmajan koko) 
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Kaavaehdotus 

Täydennetty 29.2.2016: 

Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt 28.10.2015 päivätyn kaava-

ehdotuksen kokouksessaan 23.11.2015 § 226. Kunnanhallitus on 

hyväksynyt kaavaehdotuksen muutosesityksellä: ”RA-korttelialu-

een kokonaisrakennusoikeus tulee muuttaa ELY-keskuksen esittä-

millä perusteluilla voimassa olevan Raskintien ranta-asemakaavan 

mukaiseen 115 m2:iin.” 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 19.1.2016 – 18.2.2016 

Säkylän kunnanvirastossa. 

Kaavaehdotuksesta on jätetty kaksi lausuntoa (liite 7). Kaavaeh-

dotuksesta ei ole jätetty kaavatyön osallisten mielipiteitä. Kaavan 

laatija on tehnyt vastineet annettuihin lausuntoihin (liite 8). Lau-

suntojen perusteella kaavakarttaan ja -määräyksiin ei ole tehty 

muutoksia. 

Kaavaehdotusvaiheen jälkeen maanomistajan pyynnöstä maa- ja 

metsätalousalueella (M) olevaa rakennusalaa on laajennettu ran-

nansuuntaisesti noin 3 metriä pohjoiseen siten, että rakennusala 

on 8 metrin päässä loma-asuntoalueen (RA) rakennusalan rajasta. 

Teknisenä muutoksena kaava-asiakirjoihin on muutettu yhdisty-

neen Säkylän kunnan uusia vaakuna (entisen Köyliön kunnan vaa-

kuna). 

Täydennetty 17.3.2016: 

Vähäisten muutosten jälkeen päivitettyä kaavaehdotusta ei ole tar-

peen asettaa yleisesti nähtäville uudelleen. Säkylän kunnanhallitus 

on käsitellyt muutetun kaavaehdotuksen (päivätty 29.2.2016) ko-

kouksessaan 7.3.2016 § 56. 

Kaavan hyväksyminen 

Lisätty 17.3.2016: 

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.2.2016 päivätyn Ras-

kintien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kokouk-

sessaan 14.3.2016 § 17. 

3.3. Ranta-asemakaavan tavoitteet 

Ranta-asemakaavan tavoitteet on määritelty osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmassa. 
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3.4. Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

Ranta-asemakaava on laadittu esitetyn tarpeen mukaisesti. 

Kaavaratkaisun vaikutuksia on arvioitu kappaleessa 4.4 Ranta-ase-

makaavan vaikutukset. 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaava-alueelle on osoitettu yksi omarantainen loma-

rakennuspaikka, jolle saa rakentaa yksiasuntoisen loma-asunnon, 

vierasmajan, savusaunan / rantasaunan (enintään 25 k-m2) sekä 

varaston (enintään 30 k-m2). Rakennuspaikan kokonaisrakennus-

oikeus on 175 kerrosneliömetriä. 

Rakennuspaikan rakennusalaa on siirretty kaavamuutoksessa kau-

emmaksi rantaviivasta. Samassa yhteydessä rakennuspaikan koko 

on kasvanut noin 850 m2. Rakennusoikeuden määrä on suhteutettu 

Raskintien ranta-asemakaavassa vastaavankokoisten (huomioitu 

pinta-ala ja rantaviivan pituus) rakennuspaikkojen kokonaisraken-

nusoikeuteen. 

Lisäksi kaava-alueen maa- ja metsätalousalueelle saa rakentaa 

maa- ja metsätaloutta palvelevan rakennuksen (enintään 150  

k-m2). Rakennukseen ei saa sijoittaa asuin- tai saunatiloja. Maa- 

ja metsätalousalueen pinta-ala on noin 2,24 ha. 

Rakenteellisesti kaava-alue perustuu olemassa olevaan verkos-

toon.  

Mitoitus 

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 2,57 hehtaaria. 

Kerrosalaa koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 325 m2. 

Kaava-alueen muunnetun rantaviivan pituus noin on 40 metriä. 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty seurantalo-

makkeella (liite 1). 

4.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Raskintien ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ei vaaranna 

alueen luonnonympäristön tai maiseman arvoja. Uudisrakentami-

sen sijoittaminen ei häiritse alueen lähiympäristön virkistyskäyt-

töä.  

Rakennusalojen ulkopuolisen rantapuuston säilyttäminen auttaa 

rakennusten sopeuttamisessa ympäristöön ja turvaa liito-oravien 

käyttämät kulkureitit. 
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Kaava-alueen rakennuskanta on pienimittakaavaista, mikä asettaa 

erityisiä vaatimuksia tulevan rakentamisen laadulle, varsinkin ma-

teriaalivalintojen, ulkovärityksen ja rakennusten koon osalta.  

Alue on maastonmuodoiltaan rakennuskelpoista, rakennusalat on 

osoitettu kaavassa rakennettavuudeltaan edullisille kohdille. Ra-

kennuslupaa haettaessa tulee varmistua, että rakentamisen kor-

keusasema on valittu tulvia ajatellen turvalliseksi. Suositeltu alin 

rakentamiskorkeus on 1,5 m keskiveden korkeuden yläpuolella. 

4.3. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja –määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Korttelialueita on yksi, ja sillä on yksi loma-asunnon rakennus-

paikka. 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien kerroslukua, pihajärjes-

telyitä, yhtenäistä maisemakuvaa ja yhtenäistä rakentamistapaa. 

Maa- ja metsätalousalueet 

Korttelialueen taustamaasto on maa- ja metsätalousaluetta. 

Ranta-asemakaava mahdollistaa alueelle 150 kerrosneliömetrin 

suuruisen maa- ja metsätaloutta palvelevan rakennuksen rakenta-

misen. Rakennukseen ei saa sijoittaa asuin- tai saunatiloja. 

 

Lisätty 29.2.2016: 

M-alueelle osoitetulle rakennusalalle maanomistajan tarkoituksena 

on rakentaa maa- ja metsätaloutta palveleva talousrakennus, joka 

mahdollistaa maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoittamisen. 

Talousrakennus mahdollistaa muun muassa polttopuiden tekemi-
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sen, kuivaamisen ja myynnin sekä toimii kalustosuojana ajoneu-

voille (traktori, kurottaja) ja muille laitteille, joita voidaan käyttää 

lähialueen kiinteistöjen ja teiden huolto- ja kunnossapitotoimenpi-

teisiin. 

4.4. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja –kehitys alueella 

Kaava ei lisää uutta vakituista asutusta. 

Yhdyskuntarakenne  

Kaava-aluetta ympäröivät ranta-alueet ovat pääosin rakennettu. 

Kaavalla ei ole vaikutusta rakennetulle ympäristölle, koska kaava 

mahdollistaa vähäisen lisärakentamisen olevan rakentamisen lä-

heisyyteen. 

Kaava-alueella pyritään myös löytämään ajanmukaisia ratkaisuja 

vapaa-ajanasumisen muuttuviin tarpeisiin. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden/katujen rakenta-

mista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

ovat Säkylän keskustassa. 

Liikenne 

Kaavan toteutuminen lisää erittäin vähäisessä määrin vapaa-ajan-

asuntorakentamisen määrää, ja siten liikennemäärien lisääntymi-

nen olemassa olevalla verkostolla on lähes merkityksetöntä.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Suunnittelualueella ei sijaitse virkistyspalveluita, mutta vesistö ja 

metsät tarjoavat mahdollisuuden virkistyskäyttöön. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Osittain rakentamattomana ollut luonnonmaisema muuttuu raken-

netuksi ympäristöksi. Rakentaminen on pyritty sijoittamaan siten, 

että vähäinen lisärakentaminen ei erotu maisemasta. 

Uudet rakennukset tulee sovittaa ympäristöön ja olemassa olevaan 

rakennuskantaan niin, ettei maisemakuvaa rikota. Kaavassa on an-

nettu määräys rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomate-

riaaleihin ja väritykseen. Rakennusalojen ulkopuolinen ranta-

vyöhykkeen kasvillisuus tulee säilyttää. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat 

Kaavaratkaisu turvaa liito-oravan kulkureitin säilymisen. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä.  

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 

kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavan ranta-

asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Säkylän 

kunta. 

 

 

Raisiossa 28.10.2015   29.2.2016    (17.3.2016) 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 783 Säkylä Täyttämispvm 17.03.2016
Kaavan nimi Raskintien ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Hyväksymispvm 14.03.2016 Ehdotuspvm 23.11.2015
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 06.08.2015
Hyväksymispykälä 17 Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus 783V140316A17
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,5659 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 2,3219
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,2440
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,04
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 1  Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,5659 100,0 325 0,01 2,3219 185
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 0,3289 12,8 175 0,05 0,0849 35
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 2,2370 87,2 150 0,01 2,2370 150
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

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

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,5659 100,0 325 0,01 2,3219 185
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 0,3289 12,8 175 0,05 0,0849 35
RA 0,3289 100,0 175 0,05 0,0849 35
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 2,2370 87,2 150 0,01 2,2370 150
M 2,2370 100,0 150 0,01 2,2370 150
W yhteensä       
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Raskintien alueelle laaditaan ranta-asemakaava ja ranta-asema-

kaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee kaa-
van laadinnan lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita sekä sisältää 
suunnitelman siitä, miten kaavan laadinnan aikana kuullaan osalli-
sia sekä suunnitelman siitä, mitä kaavan vaikutuksia tullaan arvi-
oimaan. 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Säkylän kunnassa noin 10 kilometriä kun-
takeskuksesta etelään. 

 
Alueen sijainti (ei mittakaavassa) 
Sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa (www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501) 
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Suunnittelualueella on rakennettuna vapaa-ajanasunto, ranta-
sauna ja talousrakennus. 

Suunnittelualue rajoittuu Pyhäjärveen, ja muunnettua rantaviivaa 
on noin 40 metriä.  

Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen 
tavoitteena on siirtää nykyisen loma-asunnon rakennusoikeus kau-
emmaksi rantaviivasta ja korottaa RA-alueen rakennusoikeus 

muuttuneen tilanteen mukaiseksi, mahdollistaa savusaunan raken-
taminen nykyisen saunarakennusoikeuden kohdalle sekä osoittaa 
maa- ja metsätaloutta palvelevalle talousrakennukselle/varastolle 
rakennusoikeus taustamaastoon. 

 

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 

Kaavatilanne 

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. 
 

 
Ote maakuntakaavasta (ei mittakaavassa) 
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Maakuntakaavassa suunnittelualueelle tai sen välittömään lähei-
syyteen kohdistuvat seuraavat merkinnät: 

  MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-
riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 
kohdevyöhykkeet. 

Suunnittelumääräys 

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalve-
luiden 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. 

Lisäksi rantarakentamista koskee suunnittelumääräys: 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen 

suunnitellaan ensisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville 
ranta-alueille, turvaten kullakin vesistöalueella riittävät yleiset virkis-
tyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaami-
nen rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava myös maan-
kohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen 
edustavuus. 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yh-
teiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri 
maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon 
järjestäminen. 

Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-
asuntoa mitoitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asu-
tuksena mitoitus voi olla perustellusti suurempi. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Säkylän kunnanvaltuusto on päättänyt 11.12.2012 § 57 käynnistää 
Säkylän osayleiskaavan laadinnan. Suunnittelualue kuuluu laadit-
tavan osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaava on edennyt luon-
nosvaiheeseen. 
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Ote Säkylän osayleiskaavaluonnoksesta (12.6.2014), ei mittakaa-
vassa 

Ranta-asemakaava 

Ranta-asemakaavan muutosalueella on voimassa Raskintien ranta-
asemakaava, mikä on hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 

10.11.2008 ja on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä 20.6.2011. 

 
Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta (ei mittkaavassa) 
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Rakennusjärjestys 

Säkylän kunnan rakennusjärjestys (Pyhäjärviseudun rakennusjär-
jestys) on hyväksytty Säkylän kunnanvaltuustossa 12.12.2011, ja 
se on tullut voimaan 17.1.2012. 

Luontoselvitys 

Käynnissä olevan Säkylän osayleiskaavatyön yhteydessä suunnit-
telualueesta on laadittu vuonna 2013 luontoselvitys (Faunatica 
Oy), mitä hyödynnetään ranta-asemakaavan laadinnassa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu virallinen kaavan pohjakartta mit-
tausluokassa 3, mittakaava 1:2000. Kartan on laatinut Kiinteistö ja 

Mittaus Oy, ja se on hyväksytty Maanmittauslaitoksessa 9.6.2005. 
Pohjakarttaa täydennetään kaavatyön aikana puuttuvilta osin, niin 
että se täyttää maankäyttö – ja rakennuslaissa ranta-asemakaa-
van pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 

Tehtävät selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

- Nykytilanne 

Osalliset 

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

- suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maan-

omistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 
- kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusvalvonta, palo- 

ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja vapaa-aika-
toimet 

- viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto 

Vaikutusalue 

Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välit-
tömässä läheisyydessä olevat muut kiinteistöt ja vesialue. 
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Osallistuminen 

Suunnittelutyön alkuvaiheessa on järjestetty __.__.2015 aloitus-
vaiheen viranomaisneuvottelu, jossa on käsitelty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma. 

Kaavaprosessin aikana osalliset voivat esittää mielipiteitä kaavan 
sisältöön. Tarvittaessa osallisilla on mahdollisuus neuvotella kaa-
van laatijan kanssa. 

Suunnittelutyön kulku 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmistelumateri-
aali asetetaan samanaikaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan 
ilmoitustaululle. Nähtävillä olosta ja kaavatyön vireilletulosta kuu-
lutetaan kunnan alueella ilmestyvässä lehdessä, jossa kunnan vi-
ralliset ilmoitukset julkaistaan. Maanomistajille ja rajanaapureille 
lähetetään tieto nähtävillä olosta kirjeitse. Kunta pyytää viranomai-

silta lausunnot kaavaluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta sekä kaavan valmistelumateriaalista osallisilla ja on 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti kun-
taan tai kaavan laatijalle. 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle 30 päi-
vän ajaksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan ilmoituskäytännön 

mukaan. Maanomistajille ja rajanaapureille lähetetään tieto nähtä-
villä olosta kirjeitse. 

Kunta pyytää viranomaisilta lausunnot kaavaehdotuksesta.  

Ranta-asemakaava hyväksytään Säkylän kunnanvaltuustossa. Hy-
väksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun 
hallinto-oikeuteen. 

Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheessa ja ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään 
tarvittaessa viranomaisneuvottelut. 

Kaavaluonnos ja kaavaehdotus lähetetään viranomaisille lausun-
nolle. 

Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- Ympäristölliset vaikutukset 
- Sosiaaliset vaikutukset 
- Taloudelliset vaikutukset 
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- Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen 
yhteydessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selos-
tusosassa. 

Tavoiteaikataulu 

1) Käynnistämisvaiheen viranomaisneuvottelu: maaliskuu 2015 
2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmistelu-

materiaali nähtävillä: huhti-toukokuu 2015 

3) Kaavaehdotus nähtävillä: elo-syyskuu 2015 
4) Viranomaisneuvottelu kaavaehdotuksesta (tarvittaessa): loka-

kuu 2015 
5) Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: marraskuu 2015 

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 parannusehdotuk-
set voi osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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SÄKYLÄN KUNNAN RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

Viranomaisneuvottelu 

Aika 9.3.2015, klo 13.00 – 13.40 

Paikka Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku 

Läsnä Tuomo Knaapi  Varsinais-Suomen ELY-keskus (pj.) 
 Sulho Lehto  Maanomistaja 

 Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy (siht.) 

1. Neuvottelun avaus 

Tuomo Knaapi avasi tilaisuuden. Todettiin läsnäolijat. 

Päätettiin, että Knaapi toimii neuvottelun puheenjohtajana ja että Pasi 
Lappalainen laatii muistion neuvottelusta. 

2. Yleisesittely 

Osallistujille on toimitettu ennen kokousta tutustuttavaksi alustava osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma. 

Lappalainen kertoi kaavatyön taustasta ja tavoitteista. 

3. Keskustelu kaavan laadinnan vaiheista ja tavoitteista 

Käydyn keskustelun yhteydessä kirjattiin muistiin seuraavia asioita: 

1) Mahdollisen savusaunan edellyttämät palomääräysasiat pitää huomi-
oida kaavassa. 

2) Luontoselvityksessä todetun liito-oravan kulkureitti pitää huomioida 
kaavassa. 

3) Suunnittelualueen halkoo sähkölinja, jonka mahdollinen siirto tulee 
selvittää ennen lopullisen kaavaehdotuksen hyväksymistä. 

4) Raskintien ranta-asemakaavan yhteydessä laadittua luontoselvitystä 
hyödynnetään suunnittelutyössä yleiskaavan luontoselvityksen li-

säksi. 
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5) Todettiin Satakuntaliiton (maakuntainsinööri Anne Nummela) sähkö-

postitse 6.3.2015 antama kommentti, että maakuntaliitolla ei ole 
muuta kommentoitavaa kuin toivomus, että Pyhäjärven ranta-alueita 

suunniteltaisiin mieluummin kokonaisuutena osayleiskaavalla. 

4. Sovitut toimenpiteet 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. 

5. Neuvottelun päättäminen 

Neuvottelu päätettiin klo 13.40. 

 

 

Pasi Lappalainen 

 

JAKELU Läsnäolijat 

 Tarmo Saarinen, Säkylän kunta 
 Anne Nummela, Satakuntaliitto 
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SÄKYLÄN KUNTA 

RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

Säkylän kunnan Raskintien ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on 

ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 6.8.2015 – 7.9.2015. Kaavaluonnok-

sesta on saatu neljä lausuntoa. Kaavaluonnoksesta ei ole jätetty kaava-

työn osallisten mielipiteitä. 

Kaavan laatijana olen tehnyt vastineet annettuihin lausuntoihin. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (9.10.2015) 

 
 

Vastine 

Kuten korkein hallinto-oikeuskin ratkaisussaan on aiemmin todennut, niin 

Raskintien rantarakentamisen määrä ei ole millään tavoin poikkeukselli-

nen. Tähän kysymykseen ei ole tämän kaavatyön aikana tarvetta palata. 
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Kaavan tarkoituksena ei ole mahdollistaa normaaleista käytänteistä poik-

keavan vierasmajan rakentamista rakennuspaikalle. Kaavaehdotusta laa-

dittaessa RA-alueen kaavamääräystä tarkennetaan niin, että vierasmajan 

suurimmaksi sallituksi kooksi rajataan 25 kerrosneliömetriä. 

Maa- ja metsätalousalueelle osoitetun rakennusalan tarkoitus tulee ole-

maan, kaavassa esitetyt rajaukset huomioiden, ensisijaisesti mahdollistaa 

metsätalouden harjoittamiseen tarkoitettujen varastotilojen rakentami-

nen. Ratkaisu on valmisteilla olevan Säkylän osayleiskaavan mukainen, 

jossa yleiskaavan M-1 -alueille sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva 

rakentaminen. Ranta-asemakaava määrittelee yleiskaavaa yksityiskoh-

taisemmat ehdot rakentamisen määrälle ja sijoittumiselle.  

Kaavakartalle lisätään kaavaehdotusvaiheessa Natura 2000 -alueen ra-

jaus ja sitä koskeva kaavamääräys. 

Kaavakartalle lisätään alinta rakentamiskorkeutta osoittava kaavamää-

räys. 

Liito-oravan luontainen liikkuminen on jo nykyisellä maankäytöllä hyvin 

rajoittunutta suunnittelualueella (avointa aluetta). Kaavamääräykset ran-

tapuuston säilyttämisestä ja rakennusalojen ulkopuolisten osien velvoit-

teesta pitää istutettuna, parantavat pitkällä tähtäimellä liito-oravan 

elinympäristön kehittymistä alueella. 

 

Satakuntaliiton lausunto (7.9.2015) 

 
 

Vastine 

RA-rakennuspaikan pinta-ala kasvaa kaavamuutoksessa noin 850 m2, ja 

kokonaisrakennusoikeus lisääntyy 35 k-m2. Rakennusoikeuden lisäys on 

vähäinen, ja rakentamisen määrä on alueelle sopiva, vrt. vastine ELY-

keskuksen lausuntoon. 
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Ranta-asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätaloutta palvelevan raken-

nuksen rakennusala on valmisteilla olevan Säkylän osayleiskaavan mu-

kaisella M-1 -alueella. Mikäli valmisteilla oleva osayleiskaava etenee eh-

dotuksen mukaisesti, suunnittelualueen maankäyttöä on mahdollista ar-

vioida uudelleen asemakaavalla, jossa mahdollistetaan muun muassa ym-

pärivuotinen asuminen alueella. 

Kaavakartalle lisätään alinta rakentamiskorkeutta osoittava kaavamää-

räys. 

Kaavakartalla on määräys jätevesien käsittelystä ja jätehuollon järjestä-

misestä. 

Kaavakartalle lisätään kaavaehdotusvaiheessa Natura 2000 -alueen ra-

jaus ja sitä koskeva kaavamääräys. 

RA-alueen kaavamääräyksen tekstiä tarkennetaan kaavaehdotusvai-

heessa vierasmajan rakennusoikeuden ja rakennuspaikan kokonaisraken-

nusoikeuden osalta.  

Korttelin muille rakennuspaikoille kulku tapahtuu jo nyt eteläisen ajoyh-

teyden kautta voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti. 

RA-alueen rakennuspaikalla sallitaan rakentaminen kahteen kerrokseen, 

joista alin kerros on rinteeseen sijoittuva vajaa kerros. Mikäli rakentami-

nen tapahtuu ns. tasamaan ratkaisuna, kahteen tasoon rakentaminen ei 

ole mahdollista. Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa ole-

vien ohjeiden mukaisia. 

 

Satakunnan museon lausunto (11.9.2015) 

 

Vastine 

Ei toimenpiteitä. 

 

Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston lausunto (12.8.2015) 

 
 

Vastine 

Savusaunan rakennusalaa koskevaan kaavamääräykseen lisätään mai-

ninta savusaunojen paloturvallisuuteen liittyvien etäisyysmääräysten 

huomioon ottamisesta. 
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Raisiossa 28.10.2015 

 

 

Nosto Consulting Oy 

 

 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 
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SÄKYLÄN KUNTA 

RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

Säkylän kunnan Raskintien ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on 

ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 19.1.2016 – 18.2.2016. Kaavaehdo-

tuksesta on saatu kaksi lausuntoa. Lisäksi Säkylän kunnanhallitus on kaa-

vaehdotuksen käsittelyn yhteydessä tehnyt muutosehdotuksen, jota ei 

ole huomioitu nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa. 

Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty kaavatyön osallisten mielipiteitä. 

Kaavan laatijana olen tehnyt vastineet annettuihin lausuntoihin. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (24.2.2016) 

 

Vastine 

Ranta-asemakaavamuutoksessa RA-alueelle osoitetun rakentamisen 

määrä muutoksen jälkeenkin on yhdenvertainen kaava-alueen muiden ra-

kennuspaikkojen kanssa. Rakennuspaikan rakennustehokkuus on 

(e=0.05) hyvin maltillinen, eikä se ole poikkeuksellisen suuri, kuten kor-
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kein hallinto-oikeuskin on aiemmassa päätöksessä todennut. Maanomis-

tajien tasapuolinen kohtelu ei vaarannu millään tavoin kaavamuutok-

sessa.  

Säkylän oikeusvaikutteinen osayleiskaava on ehdotusvaiheessa, eikä sillä 

näin ollen ole tässä vaiheessa sitovaa ohjausvaikutusta ranta-asemakaa-

vaa laadittaessa tai muutettaessa. Laadittavana olevassa yleiskaavassa 

osa suunnittelualueesta on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA), jossa ase-

makaavalla voidaan osoittaa myös ympärivuotista asutusta. Kaavamer-

kintä antaa viitteitä sille, että rakentamisen määrä (rakennuspaikkakoh-

tainen rakennusoikeus) voi olla muita loma-asumiseen osoitettuja alueita 

suurempi. Jos osayleiskaava tulee voimaan esillä olevassa muodossa, se 

mahdollistaa myös suunnittelualueen myöhemmän kehittämisen maan-

omistajan niin halutessa. 

Vaikka alueelle laadittava osayleiskaava ei olekaan vielä voimassa, niin 

vaille huomiota lausunnossa on jäänyt tosiasia, että yleiskaavan maa- ja 

metsätaloutta osoittava kaavamerkintä M-1 ranta-alueella mahdollistaa 

maa- ja metsätaloutta palvelevan rakentamisen. Nyt tätä osayleiskaavan 

aikanaan mahdollistamaa oikeutta on haluttu ranta-asemakaavatasolla 

ohjata yleiskaavaa tarkemmin ja osoittaa rakentamiselle soveltuva raken-

nusala.  

M-alueelle osoitetulle rakennusalalle maanomistajan tarkoituksena on ra-

kentaa maa- ja metsätaloutta palveleva talousrakennus, joka mahdollis-

taa maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoittamisen. Talousrakennus 

mahdollistaa muun muassa polttopuiden tekemisen, kuivaamisen ja 

myynnin sekä toimii kalustosuojana ajoneuvoille (traktori, kurottaja) ja 

muille laitteille, joita voidaan käyttää lähialueen kiinteistöjen ja teiden 

huolto- ja kunnossapitotoimenpiteisiin. M-alueen aiottu käyttötarkoitus li-

sätään tarkemmalla tasolla kaavaselostukseen. 

ELY-keskuksen lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia 

kaavaehdotusvaiheen kaavakarttaan tai sen määräyksiin. 

 

Satakuntaliiton lausunto (17.2.2016) 

 



Nosto Consulting Oy  Sivu 3 / 3 

 

 

Vastine 

Säkylän oikeusvaikutteinen osayleiskaava on ehdotusvaiheessa, eikä sillä 

näin ollen ole tässä vaiheessa sitovaa ohjausvaikutusta ranta-asemakaa-

vaa laadittaessa tai muutettaessa. Laadittava ranta-asemakaavan muu-

tos ja laajennus on yleiskaavan tavoitteiden mukainen, eikä se ole voi-

maan tullessaankaan esteenä yleiskaavan hyväksymiselle kaavaehdotuk-

sessa esillä olleessa muodossa. Jos osayleiskaava tulee voimaan esillä 

olevassa muodossa, se mahdollistaa myös suunnittelualueen myöhem-

män kehittämisen maanomistajan niin halutessa. 

Muilta osin viitataan ELY-keskuksen lausunnosta annettuun vastineeseen. 

Satakuntaliiton lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia 

kaavaehdotusvaiheen kaavakarttaan tai sen määräyksiin. 

 

Säkylän kunnanhallituksen muutosesitys (23.11.2015) 

RA-korttelialueen kokonaisrakennusoikeus tulee muuttaa ELY-keskuksen 

esittämillä perusteluilla voimassa olevan Raskintien ranta-asemakaavan 

mukaiseen 115 m2:iin. 

Vastine 

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei ole kaavaluonnosvaiheessa edellyttänyt, 

että RA-rakennuspaikan rakennusoikeutta pitää vähentää. Luonnosvai-

heen lausunnossa ELY-keskus on todennut, että se pitää Raskintien alu-

eelle esitettyä rakennusoikeutta suurena, mainiten kuitenkin, että korkein 

hallinto-oikeus ei ole pitänyt sitä mitenkään poikkeuksellisen suurena. 

Ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa RA-rakennuspaikan 

pinta-ala kasvaa noin 850 m2 ja kokonaisrakennusoikeus 35 k-m2. Ennen 

muutosta rakennuspaikan rakentamistehokkuus on ollut e=0.057 ja muu-

toksen jälkeen e=0.053. Rakennuspaikan pinta-alaan suhteutettuna 

ranta-asemakaavan mahdollistama rakentamisen määrä pienenee, ja ra-

kentamisen painopiste siirtyy kauemmaksi rantaviivasta. 

Muilta osin vastineena viitataan ELY-keskuksen lausunnosta annettuun 

vastineeseen. 

 

 

Raisiossa 29.2.2016 

 

Nosto Consulting Oy 

 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 

 


