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SÄKYLÄN KUNTA
HAAPSAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaava
Asemakaavalla osoitetaan vakituista ja loma-asumista, vahvistettavia liikenneyhteyksiä
ja virkistysaluetta Pyhäjärven asemakaavoittamattomalle mutta osin jo rakennetulle
rantavyöhykkeelle Haapsaaren alueella.
Asemakaavan muutos koskee 18.12. 1985 vahvistetun asemakaavan virkistys- ja maaja metsätalousaluetta.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 404-407 ja 419 sekä virkistys- ja katualuetta.

Ortoilmakuvaa alueelta (MML Lupanumero 790/KP/11)

-3-

Kaava-alueen sijainti
Alue sijaitsee Pyhäjärven rannassa Ison-Säkylän kylän länsiosassa hieman Säkylän
keskustasta itään. Alueen pinta-ala on 4,5 hehtaaria.
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2

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
-

kunnanhallitus käynnisti kaavamuutoksen päätöksellään 11.4. 2011 (§ 82)
osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 12.4. 2011
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 13.5. 2011
kaavan vireille tulosta kuulutettiin paikallislehdessä ja kunnan
ilmoitustaululla
kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 24.5. 2002
kaavatoimikunta hyväksyi kaavaluonnoksen 18.11. 2011 (§ 5)
kunnanhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 28.11.2011 (§ 236)
kaavaluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville
19.12. 2011 - 20.2. 2012 väliseksi ajaksi
viranomaisneuvottelu järjestettiin 24.4. 2012
kaavatoimikunta hyväksyi kaavaehdotuksen 9.8. 2012 (§ 11)
kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen 20.8. 2012 (§ 159)
kaavaehdotus asetettiin nähtäville 10.9.-12.10. 2012 väliseksi ajaksi
kaavatoimikunta hyväksyi uuden asemakaavaehdotuksen
18.12. 2012 (§ 14)
kunnanhallitus hyväksyi uuden asemakaavaehdotuksen 21.1. 2013 (§ 42)
kaavaehdotus asetettiin nähtäville 12.2. - 14.3. 2013 väliseksi ajaksi
kaava-aluetta laajennettiin
kaavatoimikunta hyväksyi uuden asemakaavaehdotuksen 29.5. 2013
kunnanhallitus hyväksyi uuden asemakaavaehdotuksen 3.6. 2013 (§ 162)
kaavaehdotus asetettiin nähtäville 2.7. - 20.8. 2013 väliseksi ajaksi
kaava-aluetta laajennettiin
kaavatoimikunta hyväksyi uuden asemakaavaehdotuksen
15.10. 2013 (§ 8)
kunnanhallitus hyväksyi uuden asemakaavaehdotuksen 21.10. 2013
(§ 245)
kaavaehdotus asetettiin nähtäville 29.10. - 29.11. 2013 väliseksi ajaksi
työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa järjestettiin 8.1. 2014
kaava-aluetta supistettiin
kaavatoimikunta hyväksyi uuden asemakaavaehdotuksen 15.4. 2014 (§ 5)
kunnanhallitus hyväksyi uuden asemakaavaehdotuksen 12.5. 2014 (§ 77)
kaavaehdotus asetettiin nähtäville 22.5. - 23.6. 2014 väliseksi ajaksi
kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan 19.1. 2015 (§ 2)
kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 26.1. 2015 (§ 4)
kuulutus kaavan voimaantulosta 12.3. 2015

-5-

3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Alueen kuvaus
Kaava-alue käsittää rannan puustoiselle vyöhykkeelle sijoittuvaa pääosin olevaa lomaasunto- ja pientaloaluetta omakotialueita rajaavan peltomaan takana.

Jänesmäentie on ajoyhteys suurimmalle osalle rantatontteja.

Kunnan veneranta on nykyisellään kapea rantakaista lomarakennustontin ja entisen
kukkatarhan alueen välillä.

Kukkatarhan ulkorakennus sijoittuu kiinni venerannan rajaan.
Läheinen omakotirakennus (Tasala) kuuluu myös kukkatarhan rakennuskantaan.
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Kaava-alueen itäosaa on jaettu hyvin kapeiksi lohkokiinteistöiksi, joilla on yhteisiä
pihateitä. Rakennuskanta on enimmäkseen modernia mökkityyppiä pääosin noin
1930-70-luvuilta. Osalla alueista on miljöö- ja rakennuskulttuuriarvoja.

Leppäkarin suuntaan menevä rasitetie on hyvin kapea mutta tarkoitukseensa riittävä.
Leppäkari on kuroutunut ja täytetty kiinni mantereeseen.
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Kukkatarhan rakenteiden jäännöksiä. Alue on sittemmin raivattu ja puusto kaadettu.

Kukkatarhan lohkotulla kiinteistöllä on uudisrakentamispaineita samoin kuin vajaasti
rakennetuilla saunarannoillakin.
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3.2

Inventoinnit
Alueen rakennuskanta muodostuu Pyhäjärven rannoille tyypillisestä mökki- ja
rantasaunarakentamisesta. Rakennuskantaa ei ole varsinaisesti inventoitu.
Luontoselvitys on laadittu syksyllä 2012. Alueella ei ole erityisiä todettuja luonnonarvoja
lukuun ottamatta luontoselvityksessä todettua lehtolaikkua, joka sijoittuu alueen
keskiosan tiepohjan pohjoispuolelle. Ympäristö käsittää pitkälti rakennettujen
pihapiirien piha-alueita sekä hoidettua puustoa niiden yhteydessä. Pyhäjärvi kuuluu
kokonaisuudessaan Natura 2000 - aluerajauksen piiriin, ja kaava-alue on kauttaaltaan
pohjavesialuetta ja sekä katujen pohjoisosien osalta pohjaveden muodostumisaluetta.
Näiden huomioon ottamisesta annetaan kaavamääräykset.
Liite 6

3.3

Luontoselvitys

Maanomistus
Asemakaavoitus koskee useita yksityisomistuksessa olevia kiinteistöjä. Suurin osa
näistä alueista on ollut vakiintuneessa asuin-, loma- tai saunarantakäytössä useita
vuosikymmeniä. Kukkatarhan entisestään rakentamaton alue on lohkottu kolmeen
osaan aivan vasta, ja yhdelle osalle on rakennettu poikkeamisella suurehko
asuinrakennus.
Liite 3

3.4

Kiinteistöt ja maanomistus

Yhdyskuntatekniikka
Alue on liitettävissä yleiseen vesihuolto- ja sähköverkkoon.

3.5

Liikenne ja palvelut
Alue sijoittuu keskustan omakotialueiden välittömään tuntumaan noin parin kilometrin
päähän kunnan pääasiallisista keskustapalveluista. Alueen yhteystiet, Tammitie ja
Jänesmäentie, on asemakaavoitettu pohjoisilta osiltaan ja jatkuvat rasiteteinä rannan
suuntaan. Rantatie on vanha, selkeä kokoojaväylä. Keskustan Sivarinkujaa ja läheistä
Vetikontietä pitkin on suorat liittymäyhteydet Säkyläntielle (seututie 204 Lieto-Eura).
Keskustasta on bussiliikenteen pikavuoroyhteyksiä Turun ja
Porin/Rauman/Pohjanmaan suuntiin. Rantatietä kulkee harvoja koulupäivien
vakiovuoroja välillä Säkylä-Rauma.

3.6

Pohjakartta
Kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 24.5. 2002.
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3.7

Suunnittelutilanne
Kaavoitustilanne
Maakuntakaavoitus
Satakunnan maakuntakaava on Ympäristöministeriön 30.11. 2011 vahvistama ja
saanut lainvoiman 13.3. 2013 (KHO). Siinä alue kuuluu Säkylän taajamatoimintojen
vyöhykkeeseen A. Luonnoksen taajamatoimintojen alueisiin liittyy 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. --

Alueella on myös pohjavesialuemerkintä pv.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen
turvaaminen.

Koko Säkylän taajama kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykemerkinnän kk alle.
Sitä koskeva 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 arkeologisten 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.

Samoin alue on matkailun kehittämisvyöhykettä mv2.
Sitä koskeva 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. Matkailuun liittyviä toimintoja
suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon
vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

Pyhäjärvi on Natura 2000 -aluetta na.

- 10 -

Ote maakuntakaavasta - ei muusta taajamavyöhykkeestä poikkeavaa merkintää

Yleiskaavoitus
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt alueen yleiskaavan 5.12. 1988 ja yleiskaavan
tarkistuksen 12.6. 1996. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu pientalo- ja loma-asutusta
ja rannansuuntainen virkistysyhteys keskustaan päin. Oikeusvaikutteeton yleiskaava
on osittain vanhentunut. Osayleiskaavatyö keskustan osalta on käynnistymässä.

Ote yleiskaavasta
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Asemakaavoitus
Alueella on kaava-alueelle osoitettavien katuyhteyksien osalta voimassa 18.12. 1985
vahvistettu Haapsaaren asemakaava, jossa nämä alueet ovat maa- ja
metsätalousaluetta. Pääosalta kaava-aluetta jätti lääninhallitus kaavan vahvistamatta.
Tässä suunnitelmaversiossa lomarakennustonttien liikenne oli osoitettu kokonaan
ajoyhteyksin maa- ja metsätalous- ja puistoalueiden kautta.

Ote asemakaavayhdistelmästä

Liite 2

Poistuva kaava

Kumottu asemakaava 1985
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen
Asemakaavamuutos alueen osoittamiseksi asuinkäyttöön käynnistyi yksityisestä
aloitteesta. Kaavatoimikunnan valmistelun perusteella kunnanhallitus käynnisti
kaavamuutoksen päätöksellään 11.4. 2011 (§ 82).

4.2

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavatyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui
12.4. 2011. Suunnitelmaan saattoi tutustua koko kaavan laadinnan ajan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koottiin luettelo osallisista.
Liite 1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavoituksen alkuvaiheessa useat osalliset esittivät omia alustavia lähtökohtiaan
kaavoituksen pohjalle.
Kaavatoimikunta hyväksyi kaavaluonnoksen 18.11. 2011 (§ 5) ja kunnanhallitus
28.11.2011 (§ 236).Kaavaluonnos oli MRL 62 § mukaisesti laadintavaiheen kuulemista
varten nähtävillä 19.12. 2011 - 20.2. 2012 välisen ajan. Luonnosvaiheessa saatiin
lausuntoja ja osalliskommentteja.
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 10.9. - 12.10. 2012 väliseksi ajaksi ja uudelleen
tarkistettuna 12.2. - 14.3. 2013, 2.7. – 20.8. 2013, 29.10. - 29.11. 2013 ja
22.5. - 23.6. 2014 välisiksi ajoiksi. Ehdotuksia tarkistettiin vaiheittain erityisesti
maanomistajatoiveiden sekä viranomaiskannanottojen perusteella.
Lausuntoja antoivat ehdotuksista Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta, Satakunnan
museo, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakuntaliitto. Lisäksi jätettiin useita
muistutuksia eri ehdotusvaiheissa.
Viranomaisyhteistyö
Kaava on laadittu kunnan virkamiesjohdon, kunnanhallituksen ja kaavanlaatijakonsultin
yhteistyönä.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 13.5. 2011, ja luonnosvaiheessa
24.4. 2012. Läsnä olivat Satakuntaliiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen,
Satakunnan museon, kunnan ja konsultin edustajat.
Työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa järjestettiin 8.1. 2014.
Liite 7
Liite 8

Viranomaisneuvottelumuistiot
Yhteenveto lausunnoista, huomautuksista ja muistutuksista sekä kaavoittajan
vastineet

Kaavan hyväksyminen
Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan 19.1. 2015 (§ 2).
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 26.1. 2015 (§ 4).
Kuulutus kaavan voimaantulosta annettiin 12.3. 2015.
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4.3

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on ollut osoittaa alueelle omakoti- sekä olevan tilanteen
perusteella loma-asumista sekä vapaa-alueita painottaen virkistystä ja kevyen
liikenteen yhteyksiä.
Koska kysymys on ranta-alueesta, koskee ns. vapaan rannan vaatimus myös
yksityisten lohkokiinteistöjen suunnittelua. Varsinaista rantarakentamisen
mitoitustarkastelua ole ollut tarkoituksenmukaista laatia, koska alueen luonne on jo
pitkälti rakennettu, ja se sijoittuu keskustataajaman yhteyteen. Vaikka aluetta
suunnitellaan asemakaavalla eikä esimerkiksi ranta-asemakaavalla, on siltä löydettävä
myös laajempaa aluetta palvelevia rannan virkistysyhteyksiä ja rakentamattomia
rannan osia.
Asemakaavan tavoitteista neuvoteltiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja
Satakuntaliiton edustajien kanssa kaavan aloitusvaiheessa ja edelleen ELY-keskuksen
kanssa ensimmäisen ehdotusvaiheen nähtävilläolon sekä 4. ehdotusvaiheen
nähtävilläolon jälkeen.

4.4

Asemakaavan vaihtoehdot ja vaihtoehtojen valinta
Luonnosvaiheessa koottiin mahdollisia kaavallisia ratkaisuja tiivistelmäksi.
Liite 4

Alustava vaihtoehtotarkastelu

Luonnosvaiheessa saatujen lausuntojen ja kommenttien perusteella
kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia. Erityisesti rakentamismahdollisuuksien
tasapuolisuutta tarkasteltiin kevyesti kiinteistöittäin takautuen rantamitoituksessa usein
käytettyyn kantakiinteistövuoteen 1969. Käytännössä rantarakentamismitoituksen
näkökulmasta on alue kuitenkin jo pitkälti rakennettu, ja mahdollisen
mitoitustarkastelun antama rakennusoikeus selkeästi ylitetty jopa moninkertaisesti.
Maanomistus on jo kauan ollut taloittain yksittäisinä rakennuspaikkoina.
Rakennuspaikkojen osoittamisen perusteena on käytetty alueen taajamaluonnetta ja
liittymistä taajaman asemakaavoitettuihin asuinalueisiin. Hillityn lisärakentamisen
osalta erityisesti viime vuosina lohottujen kiinteistöjen rakennusoikeutta kuitenkin
kohtuullistettiin suhteessa vanhempiin rantatontteihin. Lisäksi tarkistettiin muutamia
liikenneyhteyksiä ja maaston ja pihapiirien perusteella tonttien muotoja.
Ensimmäisen ehdotusvaiheen jälkeen tarkistettiin yksityiskohtia sekä lisättiin vapaan
rannan osuutta sekä rajattiin jonkin verran rakennusoikeutta.
Rannansuuntaisten yhteyksien osalta laadittiin kevyt virkistys- ja kevyen liikenteen
reittitarkastelu. Sen puolesta olennaisia ovat edelleen ja jatkossakin kaava-alueille
jätettävät vapaa-alueet rannan suuntaisesti sekä satunnaiset pääsyt rantaan.
Pitkittäiset virkistysyhteydet mahdollistetaan asemakaavalla.
Liite 5

Virkistysaluetarkastelu

Toisen ehdotusvaiheen jälkeen kaava-aluetta päätettiin laajentaa kaavamuutosalueena
luoteissuuntaan osallismuistutuksen perusteella. Aiemman asemakaavan
puistoalueelle osoitettiin puistoaluetta ja yksi rantatontti. Tämän lisäksi alueelta
esitettiin peltoalueen kautta virkistysaluevaraus hautausmaan suuntaan, jolloin yhteys
Rantatien ja rannan välillä tässä kohtaa kaavallisesti paranee.
Kolmannen ehdotusvaiheen jälkeen kaava-aluetta laajennettiin kunnan päätöksin
erityisesti yksityisten rakentamistoiveiden mukaiseksi. Uusia tontteja esitettiin edellisten
lisäksi kaksi.
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Neljännen nähtävilläolon jälkeen palattiin pitkälti alustavan rajauksen mukaiseen
vaihtoehtoon. Uusien rakennuspaikkojen määrä palautettiin ehdotuksen 2 mukaiseksi.
5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Asemakaavan rakenne
Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen korttelialuetta (AO), ja loma-asuntojen
korttelialueina (RA) todetaan osa nykyisistä lomakiinteistöistä, joista osa on myös
varsin pieniä. RA/s-1-merkinnällä on hyvin säilyneen 1930-50-luvun pihapiirinsä vuoksi
yksi loma-asuntotontti, jolla myös uudisrakentaminen on syytä sovittaa ympäristöönsä.
Lisäksi osoitetaan virkistysalueita (VL, VL-1) ja kaavakatuina merkittävimmät
ajoyhteydet, joita on täydennetty ajo-oikeuksin. Ohjeelliselle rannassa sijaitsevalle
tontille saa rakennusjärjestyksen perusteella rakentaa yhden asuinrakennuksen.
Rannan virkistysalueita on osoitettu molempien kaavakatujen päihin: erityisesti
nykyisen venerannan seutu on näistä paikallisesti merkittävä jo vakiintuneen käyttönsä
vuoksi. Tällaisia varauksia ei ole esitetty kohtiin, joissa ne olisivat saavutettavuudeltaan
huonoja. Myös rannansuuntaiset vihervyöhykkeet on otettu huomioon.

5.2

Mitoitus
Erityisesti omakotialueina esitettävien alueiden osalta on pyritty kohtuulliseen mutta
riittävään rakennusoikeuteen. Lomarakennustonttien rakentamisen määrä on
pääasiassa suhteutettu olevaan rakentamistilanteeseen. Suuri osa alueesta on
käsitelty taajaman omakotialueena ja tarkasteltu tasapuolisesti siten, että alueesta
muodostuu selvästi rakennettu mutta muutamia olennaisia virkistysyhteyksiä jättävä
kokonaisuus. Periaatteena on ollut, että kaiken uuden rakennusoikeuden vastapainoksi
on osoitettu osalle kustakin kiinteistöstä virkistysaluetta – mahdollisuuksien puitteissa
erityisesti vapaata rantaa.

Virkistysaluetta rakennusoikeuden vastapainoksi
Liite 9

Seurantalomake (yksityiskohtainen maankäyttöjakauma)
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5.3

Rakentamisen ohjaus
Suomen rakentamismääräyskokoelman B3 Pohjarakenteet (2003) kohdan 2.6.1 ohjeen
mukaisesti
Alimmalla tulvien kannalta hyväksyttävällä rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä ylintä
korkeutta, jolle vesi rakennuspaikalla voi nousta ilman, että se vahingoittaa asumiseen tai
työntekoon tarkoitettuja rakennuksia. Ko. rakennukset sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan
korkeimmille maastokohdille ja/tai suojataan tulvavedeltä ja jäänlähdöiltä tulvapadoilla tai penkereillä.
Tulvariski otetaan huomioon rakenteiden rakennusfysikaalisessa suunnittelussa. Rakennusten
alapohjat suunnitellaan ja rakennetaan niin korkealle, että vedenpinta rakennuspaikalla nousee
enintään alapohjan alle tehtävän kapillaarisen nousun katkaisukerroksen alapintaan saakka,
jollei alapohja ole vedenpaine-eristetty. Alimman rakentamiskorkeuden alapuolelle voidaan
sijoittaa sellaisia rakenneosia, joiden kautta rakennukseen ei kulkeudu kosteutta haitallisessa
määrin.
Rakennus, jota ei käytetä asumiseen tai työpaikkana, voidaan riskien ollessa pienet suunnitella
rakennettavaksi alimman hyväksyttävän rakentamiskorkeuden alapuolelle.

Ympäristöhallinnon ohjeen mukaan (Lähde: Koskinen, Mirja. Alimmat suositeltavat
rakentamiskorkeudet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen raportteja 5, 2006) on säännöstellyn Pyhäjärven rannoilla alin
rakentamiskorkeus N60-järjestelmässä +47,10. Rakennusjärjestyksen vaatimus
alimmalle lattiatasolle on 1,5 metriä keskivedenkorkeuden yläpuolella.
Vierekkäisten tonttien yhteneväiset pihojen pinnankorkeudet on välttämätöntä ottaa
huomioon myös rakennus-, kuivatus- ja vihersuunnittelussa. Erityisesti tämä koskee
läntisen rannanosan tontteja, joilla vakituinen asuminen tulee mahdolliseksi.
5.4

Kaavan vaikutukset
Kaavan suhde ylempiin kaavoihin
Kaava toteuttaa ja tarkentaa vapaan rannan osalta maakuntakaavan periaatteita ja
tavoitteita. Alueen rakentamisella ei ole merkittäviä aluerakenteellisia, maisemallisia tai
toiminnallisia kokonaisvaikutuksia. Alueen rakentamista ja muuta toteutusta tullaan
ohjaamaan tarkasti. Virkistysvaraukset ja sen kevyen liikenteen yhteydet parantavat
kokonaisuudessaan ranta-alueen saavutettavuutta.
Kaavan suhde muihin asemakaava-alueisiin ja rakennettuun ympäristöön
Uusi asemakaava täyttää kauttaaltaan muuten asemakaavoitetun alueen ainoan
kaavattoman aukon. Virkistysaluerannat ovat saavutettavissa myös ympäristön
tonteilta.
Liikenteelliset vaikutukset
Kaduiksi osoitettavat väylät ovat pääosin nykyisellään jo olemassa yksityisinä
hiekkateinä. Ne tulevat asemakaavalla kunnan kaavakaduiksi.
Koska pienille loma-asuntotonteille johtava väylä on kapea ja rakennusten ahdistama,
on muutamille kausittain käytettäville tonteille johtava tie edelleen tarkoituksenmukaista
osoittaa rasitetienä. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella tällainen väylä ei voi
kulkea useamman kuin korkeintaan yhden rakennuspaikan läpi: väylän alue on tällöin
osoitettava virkistysalueena. Ajotie voi säilyä nykyisenkaltaisena kapeana väylänä.
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Suurin osa alueista on nykyisessä loma-asuinkäytössä, eikä rakentamiseen
edelleenkään osoitettavilla alueilla ole erityisiä luonnonarvoja. Alueen keskiosan
tienpohjan pohjoispuolella pellon reunassa on pienehkö lehtolaikku, joka on
mahdollinen metsälain 10 § tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö
(lehto). Alue jää pääosin virkistysalueeksi lukuun ottamatta tienpohjan kunnossapitoa
varten varattua katualuevarausta, joka ulottuu hieman nykyistä tielinjaa reilummaksi.
Pyhäjärvi on kokonaisuudessaan Natura 2000-rajauksen piirissä. Lisäksi alue kuuluu
kokonaan pohjavesialueisiin. Vesiolosuhteita tai niiden ekosysteemejä vaarantavat
toimenpiteet alueella eivät tule kysymykseen.
Vaikutukset Natura 2000-alueeseen (esiarvio)
Pyhäjärven Natura 2000 -alue toteutetaan vesilain nojalla. Lisäksi toteutusta ohjaa
Satakunnan maakuntakaavan suunnittelumääräys:
Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle
kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää.
Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla
tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai
vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.

Koko Säkylän nauhamainen taajama seuraa Pyhäjärven rantaa, ja asutus ja muut
taajamatoiminnot sijoittuvat molemmin puolin rantaharjua seurailevan Rantatien. Suurin
osa taajaman puoleisesta rantaviivasta on asuin- ja loma-asuntokäytössä. Taajaasutus on miltei kauttaaltaan kunnallisen vesihuollon piirissä, ja uudisrakentaminen
liitetään verkostoon automaattisesti.
Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen ei volyyminsä tai sijoittumisensa puolesta
poikkea muista vastaavasti sijoittuvista asuin- tai loma-asuntoalueista. Rannan käyttö
virkistystarkoituksiin on vastaavaa kuin muualla keskustavyöhykkeellä. Rantaviivaa ja
sen suojaamista silmällä pitäen on rakentamisalueita mahdollisuuksien mukaan rajattu
kauemmaksi vesistöstä. Kun 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) ei sillä voida katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia
Natura-alueeseen.
Johtopäätös: Voidaan objektiivisesti todeta, ettei hanke tai suunnitelma merkittävästi
heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on valittu Natura 2000
-verkostoon. Natura-arviointia ei tarvita.
Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset
Pyhäjärven rannat ovat Säkylän puolelta miltei täysin umpeen ja pääsääntöisesti ilman
kaavallisia suunnitelmia rakennettuja. Keskustan asuinalueiden osalta on siis jäljellä
olevilla vapailla rannoilla suuri merkitys. Tämänkin vuoksi ja kunnan maankäytön
kokonaisuuden huomioon ottamiseksi on ollut välttämätöntä määritellä
rakentamismahdollisuuksien vastapainoksi ne rannanosat, joille ei ole mahdollista
rakentaa. Nämä on osoitettu virkistysalueina kuten yleensäkin asemakaava-alueilla.
Taloudelliset vaikutukset
Asemakaavan myötä useat maanomistajat saavat mahdollisuuden ja varmuuden
rakentamiseen ilman pitkällisiä poikkeamiskäsittelyitä. Asemakaavassa on pyritty
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ottamaan tässä suhteessa huomioon maanomistajien tasapuolinen kohtelu.
Pääasiassa rakennetut asuin- tai lomarakennuspaikat on todettu rakennettuina ja näin
ollen vakiintuneina.
Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtioneuvosto on 30.11. 2000 päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
(tark. 13.11. 2008). Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan
alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden
toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta.
Kaava vastaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin:
kaava tiivistää yhdyskuntarakennetta ohjaamalla asutusta olevan taajaman
yhteyteen
myös uusien varausten osalta hyödynnetään olemassa olevaa vesihuoltoja liikenneverkostoa
alueelle ja sen ympäristöön jää edelleen riittävän laajoja viheralueita
toteutuessaan kaava edistää kunnan taloudellista kasvua
kaavan aluevarauksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön
luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
5.5

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

5.6

Nimistö ja numerointi
Korttelit saavat numerot 404-407 sekä 419. Kadunnimet Jänesmäentie ja Tammitie
ovat nykyisiä.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan kaavanmukaisesta toteutumisesta vastaa Säkylän kunta.
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