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SÄKYLÄN KUNTA 
PYHÄJOEN OSAYLEISKAAVA 

 
 

Kaavaselostus, joka koskee 10.9. 2009 päivättyä, 17.9. 2009, 11.1. 2010, 5.3. 2010, 
28.10. 2011, 18.11. 2011, 29.2. 2012 ja 31.5. 2012 tarkistettua kaavakarttaa. 

 
 
 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  
 
 Osayleiskaava  
 

Osayleiskaava laaditaan Säkylän Pyhäjoen ja Korven kylien alueelle. 
Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata rakentamista ja maankäyttöä kylien sekä 
Pyhäjärven ja Pyhäjoen ranta-alueilla.  
 
Osayleiskaava on MRL § 42 mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. 

 
 
 Kaava-alueen sijainti ja rajaus 
  

Osayleiskaava-alue käsittää Pyhäjoen ja Korven keskeiset kyläalueet sekä niihin 
liittyviä haja-asutusalueita (Aronkulma), Pyhäjärven ranta-alueita, lähimpiä saaria ja 
vesialueita sekä maa- ja metsätalousaluetta. Pohjoisessa alue rajautuu Säkylän 
keskustan asemakaavoitettuun taajamaan sekä kylärajaan ja Säkyläntiehen, idässä 
Virttaantiehen. 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- kunnan yleiskaavoitustilannetta käsittelevä viranomaisneuvottelu 
järjestettiin 24.5. 2007 

- kunnanhallitus käynnisti Pyhäjoen osayleiskaavoituksen 17.9. 2007 (§ 197) 
 - osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 25.10. 2007 

- kaavan vireille tulosta kuulutettiin paikallislehdessä ja kunnan 
ilmoitustaululla ja internetsivuilla 1.11. 2007.  

-  alkuvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 28.3. 2008. Läsnä olivat kunnan, 
Satakuntaliiton, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja konsultin 
edustajat 

- valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 23.10. 2008 
- kaavatoimikunta käsitteli kaavaluonnosta 5.2. 2009 (§ 3) 

 - kunnanhallitus hyväksyi luonnoksen 2.3. 2009 (§ 74) 
 -  kaavaluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville  

10.3. - 14.4. 2009 väliseksi ajaksi 
- luonnosvaiheessa pyydettiin viranomaislausunnot 

 - kaavanlaatija antoi vastineensa lausuntoihin ja huomautuksiin  
20.5. 2009 (tark. 10.9. 2009) 

-  viranomaisneuvottelu pidettiin 2.6. 2009. Läsnä olivat kunnan, konsultin, 
ympäristökeskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan museon edustajat 

- kaavatoimikunta käsitteli lausuntoja ja kannanottoja ja hyväksyi 
osayleiskaavaehdotuksen 17.9. 2009 (§ 15) 

- kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen 5.10. 2009 (§ 245) 
 - kaavaehdotus asetettiin nähtäville 8.10. - 19.11. 2009 väliseksi ajaksi 

- lausuntoja antoivat Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta, Satakuntaliitto, 
Satakunnan museo, Tiehallinnon Turun tiepiiri, Museovirasto ja Lounais-
Suomen ympäristökeskus. Muistutuksia jätettiin 12 kappaletta. 

- kaavanlaatija antoi vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin 11.1. 2010 
- kaavatoimikunta käsitteli lausuntoja ja muistutuksia ja päätti kuulla osallisia 

tehdyistä tarkistuksista 19.1. 2010 (§ 2)  
 - kaavatoimikunta hyväksyi osayleiskaavan ja esitti kunnanhallitukselle 
  kaavan hyväksymistä 16.3. 2010 (§ 7)  

- kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan ja esitti kunnanvaltuustolle 
 kaavan hyväksymistä 29.3. 2010 (§ 66) 

 - kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 7.6. 2010 (§ 31) 
 -  Varsinais-Suomen ELY-keskus esitti kaavasta oikaisukehotuksen 7.7. 2010 

- viranomaisneuvottelut järjestettiin 3.11. 2010 ja 13.5. 2011 
- kaavahanketta käsiteltiin ELY-keskuksen ja Säkylän kunnan välisessä 

kehityskeskustelussa 14.10. 2011 
- kaavaehdotus valmistui 28.10. 2011 
- kaavatoimikunta hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen 18.11. 2011 (§ 6) 
- kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen 28.11. 2011 (§ 235) 
- kaavaehdotus asetettiin nähtäville 19.12. 2011 - 20.1. 2012  väliseksi ajaksi 

 - kaavaehdotusta tarkistettiin keväällä 2012 ja muutoksiin osallisia kuultiin 
tarkistuksista 

- kaavatoimikunta hyväksyi osayleiskaavan ja siihen tehtävät tarvittavat 
tarkistukset ja esitti kunnanhallitukselle kaavan hyväksymistä 7.3. 2012 
(§ 6) 

- kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan ja esitti kunnanvaltuustolle 
 kaavan hyväksymistä 20.8. 2012 (§ 157) 

 - kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 3.9. 2012 (§ 39) 
 - kuulutus kaavan voimaantulosta   
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3 LÄHTÖKOHDAT 

 
3.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaava-alue käsittää kaksi maaseutukyläkokonaisuutta, maa- ja metsätalousaluetta 
sekä erityisenä kokonaisuutena Pyhäjärven rakennettua rantavyöhykettä. Korven kylä 
on aiemmin valtakunnallisesti arvokkaaksi luetteloitu, yhä ympäristöarvoiltaan 
vastaavasti merkittävä kulttuuriympäristö; Pyhäjoen kyläkeskus on arvotettu 
maakunnallisesti arvokkaaksi. Kyliin liittyvä avara maatalousmaisemakokonaisuus 
peltoineen, metsänreunoineen, tiestöineen, näkymineen ja leimallisimpine 
rakennuksineen muodostaa alueen perusrakenteen. Uudemmat maantielinjaukset sekä 
erityisesti 1900-luvun toisella puoliskolla kehittynyt rantojen loma-asutus muodostavat 
uudempaa kerrostumaa. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haja-alueen opaskartta 
 
Ilmakuva Pyhäjoelta
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Kaava-aluetta kuvina: Korpi - Pyhäjoki 
 

   
 

Korven alinen museomylly sijoittuu 150 metriä Korven-Pyhäjoentien sillalta 
alajuoksulle päin. Kävelysilta myllyrakenteiden kohdalla on hieno lisä kulttuurimaisemaan. 

 

    
 

Sillan tuntumassa ovat kylän vanhimmat talot, joista osan rakennuskantaa on säilynyt varsin 
edustavassa asussa. 

 

  
 

   
 
 Rantaseppä. 
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   Reko. 
 

  
 

  
  

Entinen koulurakennus Korventien mutkassa. 
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Korventien varressa kylän peltoaukeiden pohjoislaidassa on muutaman vanhassa asussaan 
hyvin säilyneen pienen asuinrakennuksen ryhmä. Alue muodostaa Virttaantien suunnasta 
Korven kylän "portin". 

 

  
 

 
 

Antin tilakeskus sijoittuu avarasti kylätien ja joen väliin. Hallitsevalla nykyisellä 1930-luvun 
päärakennuksella ja lukuisilla suurilla ulkorakennuksilla, erityisesti päärakennuksen 
ikäluokkaan kuuluvalla navetalla on maisemallista merkitystä useasta suunnasta. 
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Jokirannan avaria pihapiirejä ja perinnemaisemaa. 
 

  
 

Uimapaikka patosillan korvassa. 
 

  
 

Korventien avaruutta kylän itäisemmässä osassa. 
Yhdystie on pitkälti maataloustie joen lounaispuolisten yhtenäisten peltojen kautta. 
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Hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyttä pienipiirteistä rakennuskantaa 
Korventien pohjoispuolelta. 

 

   
 

       Korventaustantie. 
 

 Rantasalo. 
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Korven-Pyhäjoentie, kaksi kylää yhdistävä vanha tieyhteys.  
 

     Markkula. 
 

  Ojala.  
 

  Joki ja maantiesilta. 
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Pyhäjoen maantielle näkyviä tilakeskuksia: Tiensivu, Einola. 
 

 
 

Keto-Seppälä. 
 

   
 

Pyhäjoentien maantielinjaus on kyläkeskuksen kohdalla peräisin 1930-luvulta: 
myös perimätiedon mukaan kylän kautta kulkevan Pyhän Henrikin pyhiinvaellustien 
tarkka sijainti on hämärtynyt.  
 
Röhöntienkin linjausta on muutettu risteyksen kohdalla.  
 
"Tappitori" on jätepiste. Risteyksen näkyvät tilakeskukset ovat Toola ja Mäkelä. 
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Kylän keskellä on monenikäistä rakennuskantaa: kokonaisuus on mittakaavaltaan pienipiirteistä 
ja viihtyisää. Monipuolinen puusto ja vahvat havu- ja pensasaidat rajaavat pihapiirejä.  
Korven-Pyhäjoentie on vanhaa kylätietä.  

 

  
  

Entiset kauppaliikkeet sijoittuvat keskeisesti. 

 

   
 

Nykyinen kyläkauppa vasemmalla on tärkeä paikallinen palvelu. Entinen pankki- ja postitalo 
(keskellä) on säilynyt hyvin alkuperäisessä 1960-luvun virtaviivaisessa asussaan.  
Rukoushuone (oikealla) on satunnaisessa käytössä. Kiviaineisista julkisivuista huolimatta 
rakennus on säilyneessä asussa mm. vanhoin ikkunoin, ja sillä on suurta  
kulttuurihistoriallista merkitystä. 

 

  
 

Kylärakenteen sisäisillä pienillä peltoaloilla on maisemallista merkitystä. 
Keskellä entinen koulu. 
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Kantatalot ja muut vanhat tilat keskittyvät ryppääseen.  
 

   
 

    
 

   Mattila, Toola, Filppula. 
 

   
 

Kylä-Seppälä, Eela. 
 

  
 

Loisi. 
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 Vainio-Ketola, Mäki-Ketola. 
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Tiiviisti rakennettua Röhöntien torppa-/mäkitupalais- ja muuta pienasutusta.  
Alue on viihtyisä ja erityisesti rakentamisen mittakaavaltaan säilytettävä alue. 

 

    
 

Karppila ja Röhöntien näkymiä. 
 

   
 

Mäntykankaista omakotialuetta Röhöntiellä sekä Kovelintien mutka. 
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Pyhäjoen maisemallisesti arvokasta peltoa Säkyläntien länsipuolella. Näkymät ovat Säkyläntien 
maantiemaisemassa alueen keskeisimpiä. 

 

   Pitkämäentie. 
 

  
 

    
 
Pitkämäen omakotiasutusta. 
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3.2 Luonnonympäristö ja maisema 
 

Alue sijaitsee svekofennisellä peruskallioalueella, joka muodostuu alueella pääosin 
granodioriitistä. Korvenkylästä Löytäneen suuntaan esiintyy gabroa ja dioriittia 
murskaleina. Korven kylän kohdalla on myös pohjois-eteläsuuntainen kiillegneissi- 
/suonigneissiesiintymä. Kaava-alueen maaperä on laaksoalueilla savea ja hiesua. 
Alueen pohjoisosan ranta-alueilla esiintyy myös turvetta. Etelä- ja koillispuoliset 
harjanteet ovat moreenia. 
 
Asutuksen ja maatalouden muokkaama kulttuuriympäristö leimaa kauttaaltaan 
maisemaa. Pyhäjoen maat ovat olleet viljelylle otollisia ja jokivarsiniityillä on onnistunut 
laidunnus ja rehunteko. Nykyinen maatalousmaisema on kuitenkin suljetumpi ja 
puustoisempi kuin maatalouselinkeinon aiempina huippuvuosina. Tämä näkyy mm. 
paikoin jokirannassa ja muilla laidunnetuilla alueilla sekä talojen pihapiireissä. 
 
Pyhäjärven vedenpintaa laskettiin tulvahaittojen pienentämiseksi ja myöhemmin 
vesijättömaan hyödyntämiseksi 1850-luvulta lähtien noin 1,25 metriä. Lasku toteutettiin 
mm. Eurajoen, laskujoen, koskia perkaamalla ja säännöstelemällä alueelle kehittyneen 
teollisuuden patolaitteiden toimintaa. Pyhäjoen kylän alavat rannat muodostuivat 
kuiviksi maiksi vasta tässä vaiheessa. 
 
Pyhäjärvi kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000-verkoston (FI0200161) 
aluerajauksen piiriin. Järven vedenlaatua uhkaavan ravinnekuorman ja rehevöitymisen 
ehkäisyä on suunnitelmallisesti pyritty tehostamaan 1980-luvulta lähtien. 

 
Pyhäjoki on Yläneenjoen ohella tärkein Pyhäjärveen laskeva joki, ja koko kaava-alue 
kuuluu Pyhäjärven tärkeimpiin valuma-alueisiin. Pyhäjoen vedenlaatua on pyritty ja 
pyritään edelleen parantamaan erilaisin vesistötoimenpitein, kuten virtausta 
säätelemällä ja vähentämällä maatalouden ravinnehuuhtoutumia esimerkiksi 
vapaaehtoisin maatalouden erityisympäristötuella hoidettavin vesistön 
suojavyöhykkein. Alueen kattavaan ojaverkostoon, joka osaltaan johtaa peltojen 
valumavesiä, on paikoin tarpeen soveltaa samantapaisia toimenpiteitä. 
 
Tiheän järvenrantojen loma-asutuksen ympäristövaikutuksista suurimmat liittyvät 
jätevesihuoltoon, jonka parantamiseen uusin määräyksin ohjaa vuoden 2004 alusta 
voimaan tullut haja-alueita koskeva jätevesiasetus. Pyhäjärven kylän osalta 
viemäröintisuunnittelu on kehittynyt kaavaprosessin aikana, ja viemäriverkon 
rakentaminen ensimmäisten osa-alueiden osalta käynnistyy jo vuoden 2011 lopulla. 
 
Pyhäjärven valuma-alueella ovat voimassa vesilain normaalia ankarammat 
suojelumääräykset. 
 

   
 
Rantakasvillisuus peittää paikoitellen kapean jokiuoman kokonaan näkyvistä. Uoman kohdasta 
riippuen onnistuu joessa myös uiskentelu. Korpi.  
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Pyhäjoki on Korven kylän kohdalla merkittävin maisemallinen ja luonnonelementti. 
Osaa rannoista hoidetaan perinnemaisemina ja suojavyöhykkeinä. 
 

 
 

  
 
Korven patoallas näkyy ympäristössä ennen kaikkea pengerminä. 
 

   
 
Muorinmulkauksen rotkopaikan kohdalla joki on tielle näkymättömissä. 
Metsätie kiertää Korven kylän itäpuolisen Kassarinkallion. Muodostumat ovat osa suurempaa 
kalliokokonaisuutta. 
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Pyhäjoen laskukohta Pyhäjärveen näkyy Hevoshaantien sillalle. 
Järvenselkä pilkahtelee tielle lähinnä lomatonttien läpi. 

 
 
Kaava-alueelle ulottuvan Sarvonlahden (Vähäkylänlahden) rehevä (ja rehevöityvä) 
lehtosaarten suojaama vesialue on merkittävä linnuston pesimäalue ja muuttoaikainen 
levähdyspaikka. Alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi. Siellä on myös suosittu 
lintutorni. 
 
Kaava-alueen muita kasvillisuudeltaan merkittäviä kohteita ovat Pyhäjokilaakson lehdot 
Pyhäjoen kylän kohdalla sekä Vaskirannan pähkinälehto. Pitkämäessä esiintyy 
paikoitellen uhanalaista kasvilajistoa; kaava-alueen metsäisillä sisämaa-alueilla on 
löydettävissä luonnon monimuotoisuuden puolesta arvokkaita lehtokorpimaisia alueita. 
Vanhoilla laidunmailla on myös toistaiseksi edustavaa perinnemaisemaa: perinteisen 
kotieläintalouden muuttuminen ja puuttuminen ilman erityisiä hoitotoimenpiteitä 
vaikuttavat nopeasti alueiden kulttuuriympäristön arvoon sekä eliöstön laatuun. 
 
Kaava-alueelta on tehty myös liito-oravahavaintoja. Kaavalla ei kuitenkaan osoiteta 
merkittävää uutta maankäyttöä elinympäristöiksi soveliailla alueilla, joten erityistä liito-
oravaselvitystä ei ole tehty. 
 

 
Liite 2 Luonto- ja maisemaselvitys 

 
 

Muut lähteet: 
 
www.ymparisto.fi/ 
 
Nukki Heli (toim.). Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistyksen toiminta-alueen kyläsuunnitelma, 
Säkylä. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 5. Eura 2004 

 
Härjämäki, Kimmo, Myllyoja, Ilkka, Karhunen, Anni. Maatalouden monivaikutteisten 
kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu, Pyhäjärviseutu. 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2008 (Raportteja 13/2008) 
 
Mäkitalo, Erkki. Pyhäjärven kuivausyhtiö ja muita muinaisia. Halikko 1997  
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3.3 Kulttuuriympäristö 
 

Pyhäjoki on Säkylän vanhinta asuttua aluetta. Alueilta on tehty kivikautisia 
(n. 7300-1300 eaa.) esinelöytöjä. Asutus on todennäköisesti ollut pysyvää tästä lähtien.  
 
Peltoviljelyä Pyhäjoella on harrastettu pronssikaudelta (n. 1300-500 eaa.) saakka. 
Jokivarsiniityt ja sopiva peltomaasto ovat edistäneet karja- ja maatalouselinkeinoa. 
Pellot leviävät laajoina vielä nykyäänkin kyläkeskuksen ympäristössä. Erityisesti 
Pyhäjoen kylän pohjoispuolelta avautuu Säkylälle ja Köyliölle ominaisia tasaisia, 
yhtenäisiä peltoaukeita. 
 
Rautakautisia (n. 500 eaa. – 1150 jaa.) asuin- ja hautapaikkoja on mm. Pyhäjoen 
kyläkeskuksen tuntumassa Tupamäessä ja Luukelassa. 
 
Pyhäjoen ryhmäkylätyyppisen kyläkeskustan muodostavat varsin tiiviisti lähekkäin 
sijaitsevien kantatalojen rypäs sekä siihen liittyvät risteävät kyläraitit (joista osa 
uudempia) ja niiden rakennuskanta. Mm. Pyhäjoentien, Korven-Pyhäjoentien, 
Tervahaudankujan ja Röhöntien varressa on sekä kylään liittyvää vanhaa pienasutusta, 
torppia, mäkitupia ja käsityöläisasuntoja, että uudempaa omakotiasutusta. Kylän 
kohdalla voimakkaasti polveilevat, veden korkeudeltaan vaihtelevat jokirannat ovat 
tyypillisesti rakentamattomia.  
 
Korven kylä keskittyy selvemmin Pyhäjoen rantaa seuraavan vanhan tien varteen. 
Pyhäjoesta on saatu vesivoimaa, ja se on toiminut vesireittinä Pyhäjärvelle. Kaava-
alueen vesimyllyistä on tallella museona toimiva alinen mylly. Myös rakentamattomat 
niittyrannat ja jyrkemmät jokipenkereet, jotka nykyisin ovat paikoin puustoisia, kuuluvat 
kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin. Jokirannoilla on hyvin vähän näkyvää ns. 
kesämökkityyppistä rakentamista. 
 
Keskiaikaiset pyhiinvaellusreitit Pyhän Henrikintie Pyhäjoen kylän kautta sekä siitä 
haarautuva Korven kylän kiertävä Airikintie ovat nykyään maastossa paikoin 
havaitsemattomissa: esimerkiksi 1930-luvulla rakennetun Säkylä-Yläne -maantien 
linjaus Pyhäjoen kautta poikkeaa paikoitellen vanhasta kylätiestöstä. Pyhän Henrikintie 
on vuoden 1993 inventoinnin mukainen valtakunnallisesti arvokkaisiin 
kulttuuriympäristöihin luettu vanha tie: vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen, 
tarkistettuun valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen listaan se ei enää 
kuulu. Tämä ei suoraan vaikuta tien museaaliseen tai ympäristöarvoon. 

 
 Muinaisjäännökset 
 

Alueelta on jo aiemmin tunnettu viisi pääosin esihistoriallisen ajan - kivi- ja 
rautakautista - kiinteää muinaisjäännöstä. Kivirakenteita on löytynyt mm. 
rakennustöiden yhteydessä. Tupamäen rautakautista asuinpaikkaa on tutkittu 
tarkemmin kaivauksin. 

 
Alueen arkeologista inventointia täydennettiin vielä kaavatyön loppuvaiheessa keväällä 
2012. Aiemmin tiedossa olevien viiden kohteen lisäksi luettelo täydentyi kaava-alueen 
osalta kuudella historiallisen ajan kohteella, joita ovat kylien kylätontit sekä kolme 
Pyhäjoen vesimyllyn paikkaa. Myös rajaukset tarkentuivat. Inventoinnin täydennys 
keskittyi kyläkeskustojen alueille. 

 
Liite 5a  Muinaisjäännökset, luettelo  
Liite 5b   Muinaisjäännökset, inventointiraporttiluonnos 
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3.4 Rakennettu ympäristö 
 

Kaava-alueen vanhasta rakennuskannasta osa on inventoitu vuonna 1997, ja pääosa 
tästä inventoinnista sisältyy 1999 julkaistuun kirjaan Säkylän rakennuskulttuuria. 
(Anneli Björkqvist, Säkylän kunta). Inventointi keskittyy mm. merkittäviksi katsottuihin 
rakennuskohteisiin, ja siihen ei sisälly laajasti esimerkiksi pihapiirien asuinrakennuksia, 
ulkorakennuksia tai välttämättä kaikkia vanhoja keskeisiäkään rakennuskohteita. 
Esimerkiksi pienemmän Korven kylän osalta inventointi on suhteellisesti hieman 
kattavampi, mutta Pyhäjoen kylän osalla se keskittyy kyläkeskustan näkyvimpiin 
kohteisiin, ja käsittää vain pienen osan inventoitavalle aikajänteelle sijoittuvista 
kohteista. Inventoinnin lisäksi on rakennetun ympäristön kohteita havainnoitu 
maastokäynneillä kaavaesityksen kannalta tarpeellisin osin. Tarkastelussa painottuvat 
rakennusten ja ympäristön maisemallinen asema sekä kohteiden rakennushistoriallinen 
tyypillisyys ja alkuperäisen ulkoasun säilyneisyys. Mm. kohteiden suunnitteluaikainen 
kunto ja karttasijainnit on tarkistettu osittain puutteellisiin inventointitietoihin nähden. 

 
Pyhäjärven rannat on Säkylän puolella miltei kauttaaltaan rakennettu umpeen loma-
asutuksella. Rantojen rakentaminen kiihtyi erityisesti 1930-luvulta lähtien, jolloin 
vesijättömaita alettiin suuremmassa määrin jakaa talojen kesken. Rantojen 
rakennuskanta on sekalaista ja pienipiirteistä, mutta painottuu 1960-luvulta lähtien 
kasvaneeseen moderniin mökkirakentamiseen. Ranta-alueiden rakennuskantaa ei ole 
erikseen tarkasteltu. 

 

  
Lähteitä: 

 
Nurminen Raili. Säkylän historia I. Gummerus Oy, Jyväskylä 1970 
Rytkönen Raili. Säkylän historia II. Gummerus Oy, Jyväskylä 1987 
 
Erkkilä Ilkka, Pajamäki Salme (toim.). Vanhaa Säkylää. Satakunnan Painotuote Oy, 
Kokemäki 1994 
 
Björkqvist, Anneli. Säkylän rakennuskulttuuria. Säkylän kunta 1999 
Rakennusinventointi 1997. Säkylän kunta, kulttuuritoimi  
 
Kotiseutumme värikuvina. Köyliö, Säkylä ja Yläne. Aero-kuva, Lohja 2005 
vaskivakka.net/ 
 
Nukki Heli (toim.). Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistyksen toiminta-alueen kyläsuunnitelma, 
Säkylä. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 5. Eura 2004 

 
Satakunnan kirkkoteillä - retkiä vanhimmassa kirkkomaakunnassamme.  
Nousee Satakunnan kansa ry, Satakuntaliitto 1995 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. 
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16, Helsinki 1993 
 
www.rky.fi/ - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. Museovirasto (2010) 

 
digi.narc.fi/ - Kansallisarkiston digitoitu kartta-aineisto
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3.5 Suunnittelutilanne 
 
 Maakuntakaavoitus 
 

Säkylää koskeva Satakunnan maakuntakaavatyö on ollut osayleiskaavan laadinnan 
aikana ehdotusvaiheessa. Alueella on kaavaprosessin ajan toisen ehdotuksen 
valmistumiseen saakka ollut maakuntakaavana voimassa 11.1. 1999 vahvistettu, 4.4. 
2001 lainvoiman saanut Satakunnan seutukaava 5. 

 
Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan maakuntavaltuuston 17.12. 2009 (§ 20) 
hyväksymän maakuntakaavan 30.11. 2011 juuri ennen osayleiskaavaehdotuksen 
toisen vaiheen nähtävilläoloa. Maakuntakaava on määrätty tulemaan alueella voimaan 
ennen lainvoiman saamista.  
 
Maakuntakaavassa osayleiskaava-alueelle ulottuu Säkylän taajaman 
reunavyöhykkeitä/kyläasutusta sekä suojelu-, liikenne- ja linjavarauksia. 
 

 
 

Maakuntakaavassa aluetta koskevat seuraavat merkinnät: 
 

Kaupunkikeskustojen kehittämisvyöhyke kk3 Eura-Säkylä; ulottuu karkeasti myös  
kaava-alueen pohjoisosalle, sisällyttäen 
Huovinrinteen/Moision taajamavyöhykkeisiin 

 
Matkailun kehittämisvyöhyke mv2   
- Merkinnällä osoitetaan merkittävät 
kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun 
kehittämisen kohdevyöhykkeet. 
 
Maakaasuverkon yhteystarve  Likimain alueen sivuitse 
 
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö  Korven kyläalue 
kh-1  
 
Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä Pyhäjoen kyläalue 
kulttuuriympäristö kh2   
 
Arvokas geologinen muodostuma, Kassarinvuori 
kallioalue ge2  
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Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue Pyhäjärvi 
 
Melualue me2  sivuaa aluetta, ei viivamerkintänä suoraan 
- puolustusvoimain ampumatoiminnoista  ulotu alueelle 
johtuva melualue 
 
Luonnonsuojelualue SL   Vähäkylänlahti 
 
Muinaisjäännöskohteita sm 
 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue M1  Seututie 213:n pohjoispuolella 
puolustusvoimien alueiden läheisyydessä, olevaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 
rakentamisrajoitus 
 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue,   Kassarinvuori 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja my 
 
Seututie/pääkatu st   st. 204, 213 
 
Historiallinen tie ht   Pyhän Henrikintie, Airikintie 
 
Voimalinja z vähintään 110 kV, 
rakentamisrajoitus 
 
Yhdysvesijohto v, siirtoviemäri j  Pyhäjoen kylä 
rakentamisrajoitus 
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Kunnan kaavat 
 

Alueella ovat voimassa kunnanvaltuuston 5.12. 1988 hyväksymä oikeusvaikutteeton 
osayleiskaava ja sen tarkistus vuodelta 1995. Kaavan tarkkuus on kylien osalta hyvin 
karkea ja käsittää alueelta tieverkon ja joidenkin suojelu- tms. varausten lisäksi varsin 
suurpiirteisinä vyöhykkeinä kylä-, loma-asutus- ja maa- ja metsätalousalueita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Ote yleiskaavasta 

 
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja. Pyhäjoelle on kuitenkin tehty 
yksittäinen palstoitussuunnitelma asuinrakentamiseen. 
 
Muut suunnitelmat 
 
Pyhäjoen kylän viemäröintisuunnittelu on käynnistynyt yleiskaavoituksen aikana. 
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Rakennusjärjestys 
 
Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteinen Pyhäjärviseudun tarkistettu 
rakennusjärjestys on ollut voimassa 17.1. 2012 lähtien (sitä edeltänyt, kaavamateriaalin 
laadintavaiheessa voimassa ollut rakennusjärjestys 1.7. 2006 lähtien). Osayleiskaava 
tarkentaa rakennusjärjestyksessä annettuja mm. rantarakentamista koskevien 
määräyksiä, ja rakennusoikeuden osalta antaa tarkemman rakennuspaikkakohtaisen 
mitoituksen muilla alueilla. Rakennusjärjestyksessä on yleiskaavoitetut alueet määrätty 
suunnittelutarvealueiksi. Tämä koskee koko kaava-aluetta. Oikeusvaikutteisella 
osayleiskaavalla tulee osa suunnittelutarpeesta ratkaistuksi.  
 
Pohjakartta 
 
Osayleiskaava on laadittu peruskarttapohjalle mittakaavaan 1:10 000. Pohjakarttana on 
käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttaa  KKJ -kartastokoordinaattijärjestelmässä 
(KKJ 1). Kiinteistötiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen numeeriseen kiinteistöraja-
aineistoon (nkrk).  

 
3.6 Liikenne 
 

Alueen vanhimman tiestön runkoa muodostavat osaksi kaksi keskiaikaisen 
pyhiinvaellustien päälinjaa, alun perin Pyhäjoen kylän kautta kulkenut Pyhän 
Henrikintie ja siitä Korven kylän osalle eronnut Airikintie. Paikallinen tiestö on 
muuttunut jonkin verran historiansa kuluessa. Nykyisellään osittain vanhojen teiden 
linjoilla kulkevat näiden kahden kylän yhdystiemäiset kylätiet, joista poikittainen ja 
rannan suuntaan vievä tieverkko erkanee. Kylät yhdistävän Korven-Pyhäjoentie 
katkaisee hetkellisesti seututie 204 (Säkyläntie). 
 
Seututiet 204 ja 213 (Virttaantie) kokoavat alueen läpikulku- ja liityntäliikenteen. 
Seututien 213 linjaus Korven kylän ohi Alastaron suuntaan on uudehko. Vähäiset 
liittymät on pyritty poistamaan näiltä runsasliikenteisiltä väyliltä. Seututeiden 
läheisyyteen ei osoiteta uutta asumista mm. mahdollisten meluhaittojen vuoksi. 
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3.7 Väestö, elinkeinot, palvelut ja työpaikat 
 

Suurin osa alueen työikäisistä asukkaista käy muualla töissä: alueella on myös 
suhteellisen suuri määrä kesäasukkaita. Maataloutta harjoitetaan kuitenkin vielä 
useissa taloissa, ja laajat peltoaukeat ovat pääosin viljelykäytössä.  
 
Kaava-alue käsittää lähinnä Pyhäjoen ja Korven kylien keskusta-alueet. Kylien vuoden 
2011 väestötilastot  antavat kuitenkin oikeansuuntaisen käsityksen väestöjakaumasta: 
 
Pyhäjoki (koko kylä) 
 
ikä 0-6 7-18  19-45 46-64 65-120 yhteensä 
lkm 28 72 116 121 82 419 
 
Korpi (koko kylä) 
 
ikä 0-6 7-18  19-45 46-64 65-120 yhteensä 
lkm 7 17 20 17 16 77 
 
Muiden kylien osilla asutus on kaava-alueella harvempaa. 
Koko kunnassa asukkaita on 4700 (2011). 
 
Erityisesti Pyhäjoen kylää on haluttu tukea asutustaajamana; Korvessa mahdollinen 
lisäys liittyy erityisesti loma-asumisen lisääntymiseen. 
 
Pyhäjoen kylässä on toiminut alakoulu syyslukukauden 2011 alkuun saakka, josta 
lähtien oppilaat on siirretty pohjoisen Huovinrinteen koulun tiloihin.  Yksityisinä 
palveluina ovat alueella kyläkauppa ja satunnaisesti vapaaehtoisvoimin toimiva 
evankeliumiyhdistyksen rukoushuone. Korven koulu on lakkautettu jo 1990-luvulla. 
Ulkoliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on suhteellisen monipuolisesti. Pyhäjoella on 
hyötyjätepiste ja alueella useita paperinkeräyspisteitä.  
 
Muutoin alueella tukeudutaan Säkylän keskustan ja osittain laajempiin seudullisiin 
palveluihin ja työpaikkatarjontaan. 
 

  
 

  
 

 



- 26 - 

   
  
3.8 Maanomistus 
 

Alueen maanomistus on luonnollisesti sirpaleista ja painottuu selvästi yksityiseen 
maanomistukseen. Säkylän kunnalla on enemmälti maata mm. Röhöntien varren 
palstoitetulla pientaloalueella.  
 
Maanomistustiedot kaavan laadintaa varten on saatu Maanmittauslaitokselta. Lisäksi 
käytetään Maanmittauslaitoksen numeerista kiinteistöraja-aineistoa (nkrk).  

 
 Rakennusten ja lupien osalta kaavan laadinta perustuu rakennusvalvonnan tietoihin. 
 
3.9 Yhdyskuntatekniikka 
 

Osalle aluetta ulottuu kunnallinen vesijohtoverkko.  
 
Säkyläntien suunnassa kulkee Yläne-Säkylä -siirtoviemäri, jonka hyödyntäminen 
erityisesti Pyhäjoen kylän keskustan viemäröinnin osalta tulee ajankohtaiseksi kaavan 
valmistuessa. 
 
Alueen jätevesienkäsittelyn järjestäminen on myös kaavoituksen kannalta olennainen 
tekijä. Erityisesti osoitettavien uusien pääasiallisten rakentamisalueiden osalta 
vaikuttaa niiden sijoittumiseen kohtuullinen etäisyys kyläkeskustasta. 

 
3.10 Ympäristön häiriötekijät 
 

Suurella osalla aluetta ei ole erityisiä ympäristön häiriötekijöitä. Seututien 204 vanhaa 
kylärakennetta jakava estevaikutus ja ohikulkuliikenteen melu lähialueilla lienevät niistä 
merkittävimmät. Pyhäjärven luonnon-, virkistys- ja kalatalousarvoa uhkaavaa 
rehevöitymistä pyritään hillitsemään mm. maatalouden tuottamia ravinnekuormia 
ehkäisemällä: merkittävänä valuma-alueen kokoavana vesistönä on Pyhäjoen asema 
tässä suhteessa olennainen. 

 
Varuskunnan toiminnan aiheuttama melu tulee todennäköisesti tulevaisuudessa 
lisääntymään. Virttaantien itäpuolinen alue kuuluu jo vahvistettavana olevassa 
maakuntakaavassakin noteerattuna sellaiselle rajavyöhykkeelle, jolle esimerkiksi uutta 
asumista tai muita meluherkkiä toimintoja ei ole mahdollista lisätä. Erityisesti raskaiden 
aseiden meluvaikutus tuntuu paikoin muuallakin kaava-alueella. 
 
Säkylän varuskunnan ampumatoiminta. Ympäristömeluselvitys. Insinööritoimisto Akukon Oy, 
Helsinki 2009 
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3.11 Osayleiskaavan tavoitteet 
 

Yleiset tavoitteet 
 
Yleiskaavoituksen tavoitteena on ollut laatia kylien alueelle rakentamista ohjaava 
osayleiskaava, joka mahdollistaisi ranta-alueiden rakennusluvat ilman poikkeamislupia 
sekä määrittelisi mm. kyläasutuksen muodostumista sisämaa-alueilla. Tämä poistaisi 
mm. joiltakin osin erillisten suunnittelutarveratkaisujen tarpeen myös sisämaassa.  
 
Osalla Pyhäjoen kylätaajamaa on ajankohtaista ollut myös suunnitella ja toteuttaa 
kunnallinen viemäriverkko, mikä on osaltaan nostanut kaavoitustarvetta. Kaavoitus on 
edennyt osittain rinnan vesihuollon suunnittelun kanssa, jolloin maankäytön ja 
vesihuollon ratkaisuja on pystytty vertailemaan keskenään. 
 
Mitoitustavoitteet 

 
Kyseessä on Säkylän kunnan ensimmäinen ranta-alueille ulottuva oikeusvaikutteinen 
yleiskaava. Ranta-alueilla on sovellettu niiden kaavoituksessa yleistä 
mitoitustarkastelua kantakiinteistöittäin, joka perustuu vuoden 1969 
maanomistustilanteeseen sekä kaavan laadinnan aikana voimassa olleessa 
seutukaavassa alueelle annettuun mitoitusnormiin.  
 
Koska Pyhäjärven rannat on alueella rakennettu mitoitusnormia paljon tiiviimmin, on 
kaavassa aluekohtaisesti tarpeen esittää rakennusjärjestyksen 
rakennuspaikkakohtaisesta mitoituksesta poikkeava mitoitus rakennusoikeuden osalta. 
 
Tavoitteena on ollut määrittää myös jokirantojen rakennettavuuskysymys. 
 
Muualla ovat mitoitustavoitteet tarkentuneet kaavoitusprosessin aikana.  Esimerkiksi 
kyläalueilla on päädytty osittain soveltamaan mitoitusperusteita esimerkiksi 
rakennettavien alueiden osoittamiseksi, vaikka ensisijaisesti on pyritty ympäristöön 
sopiviin ratkaisuihin.  
 
Liitteet 6a, 6b, 6c Mitoitusperusteet 
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3.12  Osayleiskaavan vaihtoehdot ja vaihtoehtojen valinta 

 
Ennen luonnosvaihetta oli yleisötilaisuuden pohjalta maanomistajilla mahdollisuus 
esittää kommentteja ja toiveita perustuen mm. esillä olleeseen ns. nollakaavaan, jossa 
ei erityisiä uusia varauksia nykytilanteeseen nähden vielä ollut. Saadut kommentit 
käytiin läpi kohdittain ja mahdollisuuksien mukaan huomioitiin kaavaluonnoksessa. 
 
Valmisteluvaiheessa oli esillä toisena mahdollisena Röhöntien rannan suuntaan 
ohittavana yksityistievaihtoehtona kauempaa kylän eteläosassa kunnan 
omakotialueelle ja lukuisille rantatonteille vievä tielinjaus. Tällainen tievaihtoehto oli 
ollut idealuontoisesti esillä aiemmin, koska Röhöntien kylärakenteen läpi kulkevalla 
osalla on ohikulkuliikenne omakotitonteille sekä erityisesti kesäisin rannan suuntaan 
satunnaisesti hankalaa hyvin kapealla ja näkemiltään ahtaalla tienosalla. 
 
Täysin uusi metsämaan läpi kulkeva tielinja edellyttäisi todennäköisesti mahdollisen 
kevyen liikenteen reitinkin osoittamista tätä kautta, ja mahdollista rakentamispainetta 
tienvarren suuntaan. Tien toteuttamiselle ja sen rahoitukselle katsottiin osakkailla 
todennäköisesti olevan hyvin vähän kiinnostusta. 
 

  Luonnosvaiheessa punnittiin lisäksi mitoituskysymyksiä. 
 
 Ensimmäisessä ehdotusvaiheessa tarkennettiin kyläalueiden rakentamisen merkintöjä. 
 

Kaavan hyväksymispäätöstä koskeva ELY-keskuksen oikaisukehotus johti 
kyläalueiden rakentamisen mitoituksen osittain laskennalliseen arviointiin. Tästä syystä 
kaavaehdotuksen laadintaa jatkettiin lähinnä uusia rakennuspaikkoja koskevien 
merkintöjen, määräysten ja mitoituksen osalta.  
 
Lisäksi työn loppuvaiheessa jätettiin toisesta ehdotuksesta pois Säkyläntien ja 
Virttaantien pohjoispuolelle rajautuva osa-alue, jonka yhdyskuntarakenteellista 
merkitystä katsottiin olevan tarkoituksenmukaista tarkastella käynnistymistä odottavan 
koko kunnan yleiskaavan yhteydessä. Tätä aluetta koskevat mm. varuskunnan 
toimintaan ja aluevarausten strategiseen sijoittamiseen liittyvät tarkastelutarpeet. 
 
Tarkistettu kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville. 
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Merkittävimmät muutosalueet ensimmäiseen osayleiskaavaehdotukseen nähden. 
Sinisellä kaavan ulkopuolelle jätetty alue, punaisella erityisesti tarkasteltujen kyläalueiden 
rajaukset.  
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4 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS  
 
4.1 Kaavan rakenne 
 

Taajama ja liikenne 
 
Kaavaratkaisu pohjaa olevaan kylärakenteeseen, johon kohdistuvat muutokset ovat 
todennäköisesti hitaita ja erityisesti rakentamisen osalta pienimittakaavaisia. 
 
Osayleiskaava määrittää paitsi rakentamismahdollisuudet, myös ennen kaikkea alueet, 
joille ei tulisi rakentaa sekä muut ympäristön tuomat rajoitukset erilaisiin 
maankäyttötarkoituksiin.  
 
Kyläalueiden (AT, AT-1, AM, AM/s, AT/s, AO) rajaamisen, liikenneverkon ja erilaisten 
maa- ja metsätalousalueiden määrittelyn ohella on esitetty kaavamääräyksinä 
rakennuspaikanmuodostamisedellytykset sekä rakennuslupien edellytykset osittain 
suoraan kaavan perusteella. Varsinaisilla kyläalueilla, jotka on pistekatkoviivalla rajattu 
kaavakartalle, rakentamista ohjattu muita alueita tarkemmin. Tältä alueelta on 
uudisrakennuspaikkoja osoitettu paitsi ympäristöön sopiviksi ja maanomistajatoiveiden 
perusteella myös pinta-alatarkastelun kautta. Tässä tarkastelussa on maanomistajittain 
ja nykykiinteistöittäin pyritty osoittamaan suurimmille kiinteistöille kohtuullinen 
uudisrakennusoikeus, edellyttäen, että rakentaminen sopii ympäristöönsä ja on 
kunnallistekniikan ja liikenteen helposti saavutettavissa. 
 
Kylien rakentamisalueita on osoitettu pääosin nykyisessä muodossa, laajentaen 
rajauksia vähäisessä määrin alueille, joille pientalo- tai loma-asuminen sekä 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat verstaat ja muut työtilat aluerakenteen perusteella 
parhaiten asettuisivat. Näille alueille on sopiviin kohtiin, pohjautuen sekä pinta-
alamitoitukseen että kylärakenteeseen, ehdotettu rakennussymbolein 
uudisrakennuspaikkoja. Toisessa ehdotusvaiheessa onkin varsinaisten kyläalueiden 
kaavamääräyksiä tarkennettu juuri kylien uudisrakentamisen osalta. 
Metsätalousalueilla rajauksen sisäpuolella (M-1) ei kaavan perusteella muutoin ole 
kyläalueilla asuinrakennusoikeutta, vaan se on edellytysten täyttyessä 
(mitoituslaskelma) siirretty muualle. Tällä pyritään kylärakenteen pysymiseen kyllin 
tiiviinä ja taloudellisena. Kylien ulkopuolelle ei tämä tarkastelu taas ulotu. Varsinaisten 
kyläalueiden ulkopuolelle uudisrakentaminen edellyttää edelleen 
suunnittelutarveratkaisun kautta arviointia: pääasialliseksi maankäytöksi on esitetty 
maa- ja metsätalous.  
 

   
 

Tuettavin kasvusuunta hajarakennuspaikkoina ovat suojaisat metsänreunat ja viemäröinnin 
tehokkuuden kannalta valittu Röhöntien suunta. Pelloille taaja omakotitaloaluetyyppinen 
rakentaminen ei sovi, eikä sellaisen toteutuminen ole edes todennäköistä: tämä on huomioitu 
myös mitoituksessa. 

 



- 31 - 

   
  

M-1 -alueilla ei muutenkaan alueiden sijainnista tai ympäristöolosuhteista johtuen ole 
asuinrakentamisoikeutta. Merkinnät sijoittuvat kyläalueiden at lisäksi Pyhäjärven 
mitoitusrantavyöhykkeelle, kulttuurimaiseman kannalta merkittäviin paikkoihin, 
jokirantoihin ja perinnemaisema-alueille. Peltoja on esitetty MT- ja MA-merkinnöin: 
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet tulee pitää avoimina jo kulttuurimaiseman 
säilyttämiseksi. Alueilla on myös merkittävää maatalouden tuotannollista arvoa. 

 
Nykyiset kylärakenteesta hieman erillään sijaitsevat nykyiset ja toivotut rakennuspaikat 
(AO) sekä maatilojen talouskeskukset (AM) on esitetty kaavakartalla lukumääräisesti. 
Lähemmäksi keskustaajamaa jää myös  ns. omakotityyppisiä alueita. Kaikki nykyiset ja 
uudet rakennuspaikat on osoitettu symbolein koko kaavan alueella. 
 
Varsinaisiin kyläalueisiin liittyen on erityisesti Korven kylässä osoitettu mahdollisuudet 
joenrantarakentamiseen (AT-1).  Odotettavissa olevan rakentamispaineen ja nykyisen 
asutusrakenteen perusteella Korven uudet rakentamispaikat on mahdollista toteuttaa 
joko vakituisina tai loma-asuntopaikkoina. Vesistön luonteen ja arvokkaan kyläkuvan 
vuoksi on sopivat rakennuspaikat arvioitu maaston ja maiseman perusteella. 
 
Suoraan osayleiskaavan perusteella rakennusluvan myöntämisen mahdollistavat 
rakennuspaikat on esitetty kiinteistöittäin, ja luettelo niistä on selostuksen liitteenä. 
 
Liitteet 6a, 6b, 6c Mitoitusperusteet 
Liite 10  Uudet rakennuspaikat, luettelo 
 
Liikenneverkon osalta on esitetty merkittävimmät paikallistieyhteydet sekä erikseen 
maantiet ja kaikki yksityistieliittymät niille. Kaikkia tonttiteitä tai yhdystieluonteiltaan 
vähäisiä teitä ei ole kaavassa esitetty. Varsinainen merkittävämpi uusi yksityistievaraus 
on esitetty vain Röhöntien kylärakenteen läpi kulkevalle osalle sekä sellaisille uusina 
eritellyille rakennuspaikoille, joille uusi tieyhteys on ollut tarpeen selventää.   

 
Suurin osa Pyhäjoen kyläkeskuksesta saatetaan viemäriliittymämahdollisuuden piiriin. 
Ensimmäisten osa-alueiden osalta alkaa verkoston rakentaminen jo vuoden 2011 
lopulla. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on myös Korven alueen liittäminen 
kunnalliseen verkostoon. 

 
Teknisen verkoston osalta on kaavassa esitetty vain siirtolinjat: Yläne-Säkylä  
-siirtoviemäri ja -yhdysvesijohto sekä 110 kV:n oleva Säkylä-Yläne -sähkölinja. 
 
Kevyen liikenteen väyläyhteys on esitetty sijainniltaan ohjeellisena Pyhäjoentieltä ja 
Röhöntieltä Huovinrinteen suuntaan, josta on edelleen myös hyvä kevyen liikenteen 
reittiyhteys keskustaan. Myös Hevoshaantie on toisaalta turvallinen kulkuväylä 
keskustan suuntaan. 
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Luonto ja kulttuuriympäristö 
 
Kaavassa on huomioitu runsaasti arvokkaita luonnon- ja kulttuuriympäristön 
ominaisuuksia: luonnonsuojelualueiden (/na, SL/na - Pyhäjärvi, Vähäkylänlahti) lisäksi 
on esitetty lukuisia paikallisesti arvokkaita ja/tai leimallisia luonnon- ja 
kulttuurimaisemaan kuuluvia, luonnon monimuotoisuutta ilmentäviä alueita ja kohteita. 
MY- ja luo-1 -merkityillä alueilla on mahdollista varsinaista suojelualuepotentiaalia; 
luo-2 -rajaus viittaa muihin paikallisesti leimallisiin luonnonarvoihin sekä erityisesti 
perinnemaisemakohteisiin. Merkinnällä on myös rajattu luontoselvityksen rämeet, 
korvet ja räme- ja korpimuuttumat, jotka Etelä-Suomen suotyyppeinä mahdollisesti 
kuuluvat uhanalaisluokituksen piiriin. Näiden osalta tulee arviointi tehdä tarvittaessa 
erillisin päätöksin. 

 
Pyhäjokeen ja valumiltaan suurimpiin ojiin kohdistuvat monenlaiset Pyhäjärven 
vedenlaadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Osayleiskaavalla on mahdollista 
edistää näitä tavoitteita lähinnä ehkäisemällä toimenpiteitä rajaavaa maankäyttöä 
alueella. Tämän lisäksi on lähdeselvitysten perusteella esitetty suositus 
vapaaehtoisten, erityisympäristötuella hoidettavien vesistön suojavyöhykkeiden 
järjestämiseen; tällaisia on paikoin kaava-alueella ennestäänkin. 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on myös esitetty monin päällekkäisin 
merkinnöin sekä kokonaisuuksina maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen 
likimääräiset rajaukset että käyttötarkoitusmerkintöihin liittyviä merkintöjä. Vuoden 2010 
alusta voimaan tulleesta, valtioneuvoston vahvistamasta valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen listasta ovat vuoden 1993 inventointiin verrattuna Korven kylä ja 
Pyhän Henrikintie jääneet pois. Tämä ei suoraan vaikuta näiden arvotuksiin 
kulttuuriympäristöinä tai arvokkaina kokonaisuuksina. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon 
jälkeen on kaavamerkintöjä kuitenkin näiden osalta tarkistettu vastaamaan 
lainsäädäntöä. 
 
/s-lisämääreellä merkityt kyläalueiden ja maatilojen pihapiirien aluemerkinnät eivät 
sisällä suoraan rakennussuojelua, vaan viittaavat laadintavaiheessa todettuihin 
ympäristölle ominaisiin arvokkaisiin piirteisiin, joita asukkaat ja rakentajat toivottavasti 
vastaisuudessakin osaavat ottaa huomioon ja arvostaa elinympäristönsä osana.  
 
Lisäksi merkinnällä SR1 on esitetty suojeltavia rakennuksia ja rakennusryhmiä, jotka 
on lueteltu erillisessä liitteessä. sr2 on esitetty säilyttämismerkinnäksi astetta 
vähemmän kylämiljöön kannalta avainasemassa oleville kohteille, joilla kuitenkin on 
paikallismaisemassa sekä paikallisen rakennushistorian ja kulttuurihistorian kannalta 
huomattavaa merkitystä. 
 
Tunnetut muinaisjäännöskohteet ja luonnonmuistomerkit on osoitettu vastaavin 
merkinnöin (SM, SL).  
 
Liite 3  Luonnonympäristön suojelumerkinnät, luettelo 
Liite 4  Rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja kokonaisuuksia, luettelo 
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Rantarakentaminen 
 
Ranta-alueella osayleiskaava osoittaa kaiken rakennusoikeuden. Ranta-alue on 
esitetty kaavakartalla selkeällä viivamerkinnällä.  
 
Tälle Pyhäjärven mitoitusrantavyöhykkeelle on laadittu kantatilatarkastelu, jonka 
perusteet käyvä tarkemmin esille liitteestä. Jo tiiviisti rakennetulla rantavyöhykkeellä ei 
ole maakunnallisesti määritettyä mahdollisuutta lisärakennuspaikkoihin. Sen sijaan 
kaikki nykyiset rakennuspaikat on osoitettu lukumääräisesti rakentamistilanteensa 
mukaisesti. Sen sijaan rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta on 
rakentamistilanteen tiiviyden perusteella alennettu.  
 
Pysyvään asumiseen (AO-1) on merkitty nykyiset rantavyöhykkeen vakituiset 
asuinpaikat. Muut vapaa-ajanrakennuspaikat on merkitty RA-merkinnöin. RA-1 -
merkityillä tonteilla on rakennusoikeus suhteutettu näiden rakennuspaikkojen 
huomattavan pieneen kokoon. RA-2 -rakennuspaikoille mahtuu paremmin niiden koon 
puolesta rakennusjärjestyksen mukainen suurempimittakaavainen, joskin myös hillitty 
rakentaminen. Näitä selvästi muita suurempia rakennuspaikkoja on pinta-alansa ja 
rantaviivan pituuden perusteella merkitty yhdeksän. RA-2- rakennuspaikoilla on 
mahdollista myös loma-asunnon toteuttaminen kahdessa erillisessä rakennuksessa, 
mikä mahdollistaa esimerkiksi laajennustarvevaiheessa hyväkuntoisen vanhan 
lomarakennuksen säilyttämisen sen kokonaan korvaamisen sijaan. Tilavammilla 
rakennuspaikoilla tämä on paikoin häiriöttä mahdollista: osalla näistä tonteista taas 
rakennusoikeus on jo käytetty. Tarkastelun perusteella rakentaminen on joka 
tapauksessa sijoitettava samaan pihapiiriin. Rakennuspaikkaa ei ole tällöinkään 
mahdollista jakaa kahdeksi. 

 
Kaikkiaan rakentamisen määrän kasvu on mitoituksen puolesta vähäistä nykyisten 
tonttien rakennusoikeuden ollessa varsin tehokkaasti käytetty. 
 
Nykyisiä rakennuksia ja rakennelmia saa luonnollisesti korjata ja korvata olemassa 
olevissa laajuuksissaan: mitoitusjaottelu on kuitenkin määritelty siten, ettei rannan 
rakentamistilanne pääse kehittymään tonttinaapuruston viihtyisyyttä tai luonnonoloja 
vaarantavan taajaksi.  
 
Karkean tarkastelun perusteella Pyhäjärveen rajoittuvilla alueilla rakennusoikeutta on 
olemassa olevilla rakennuspaikoilla jäljellä seuraavasti:  
 
Suuremmilla RA-2-merkityillä tonteilla rakennusoikeus on pääsääntöisesti käytetty: 
kuitenkin joillakin tonteilla on 140 k-m2:stä muutamia kymmeniä kerrosalaneliömetrejä 
jäljellä olevaa rakennusoikeutta, jota on tietyissä tapauksissa mahdollista järjestää lisää 
esimerkiksi huonokuntoisempia ulkorakennuksia korvaamalla.  
 
Suurimmalla osalla rantatonteista on RA-1-merkintä rantaviivan pituuden perusteella: 
osalla näistä on kuitenkin käytännössä hyvin käytettävää pinta-alaa sisämaahan päin. 
Noin alle puolella näistä rakennuspaikoista on rakennusoikeus 80 + 25 + 15 k-m2 
käytetty, joskus reippaastikin ylittäen; suurimmalla osalla erityisesti vanhempaa mökki- 
ja saunakantaa käsittävistä tonteista on käytetty tyypillisesti yhteensä 60-90 k-m2, 
jolloin riippuen neliöiden jakautumisesta rakennuksittain on näillä hillitysti 
laajennusvaraa. Alle 50 k-m2 rakennuskannan paikkoja on vain muutama. 
 
Rantaan rajoittuvista AO-1-tonteista noin puolella on hieman käyttämätöntä 
rakennusoikeutta, kuitenkin enää kymmenien kerrosalaneliömetrien laajuudessa. 
Osalla tonteista sallittu 200 k-m2 on jo selvästi ylitetty. 
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R- ja RM-alueilla rakennusoikeus on määritelty likimääräisesti olevan 
rakentamistilanteen perusteella. 
 
Pyhäjoen jokirantojen osalla ei ole olemassa pätevää lukunormiin perustettavissa 
olevaa rakentamisen mitoitusperiaatetta: pienen, peltomaiseman keskellä 
mutkittelevan, vedenkorkeudeltaan vaihtelevan vesistön rannat eivät perinteisesti ole 
kaikkialla olleet edullisia rakennuspaikkoja. Jokirannan osalta on ollut tarpeen 
määrittää maastossa ja lähdetiedon perusteella ne suhteellisen harvat vyöhykkeet, 
joille erityisesti mökki- tai saunarakentaminen sopii. Ratkaisuun vaikuttavat 
kylärakenne, kulttuuriympäristön rakentamisen perinne, maiseman avoimuus, 
suojelunäkökohdat erityisesti vesiensuojelun osalta sekä mahdollisuudet 
maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Näin ollen rakennuspaikan 
muodostamismahdollisuus on ollut tarpeen keskittää kyliin, joista kyseeseen 
ympäristönsä perusteella tulee lähinnä Korpi. AT-1-alueille on osoitettu näillä perustein 
mahdolliset rakennuspaikat. 
 
Pyhäjärven rantojen tiiviistä rakentamistilanteesta huolimatta on rantaan pyritty 
osoittamaan yleisiä virkistysmahdollisuuksia. Kaavaan on merkitty kolme järvenrannan 
uimapaikkaa, joista yksi on kunnan omistuksessa oleva lomapaikka 
matonpesupaikkoineen. Pyhäjärven uimapaikoilla olisi jonkin verran kunnostustarvetta. 
Korven patosillan kupeessa on käytännössä ainoa jokirannan yleinen uimapaikka. 
 
Pyhäjärven rannoille on rakentamattomiin kohtiin merkitty myös maa- ja 
metsätalousaluetta sekä virkistysalueita. Ranta-alueella sallitaan maa- ja 
metsätalousalueilla vähäinen maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen vähintään 
150 m päässä rannasta sekä tämän lisäksi kalataloutta palveleva rakentaminen.  
 
Liite 6 Ranta-alueiden mitoitusperusteet 

 



- 35 - 

   
  
4.2 Mitoitus ja palvelurakenne 
 

Kylissä ei ole odotettavissa erityistä palvelutilanteen kehittymistä: toisaalta kaava sallii 
kyläalueilla ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman elinkeinotoiminnan. 
 
Esimerkiksi Pyhäjoen täydennysrakentaminen on suhteellisen verkkaista eli käsittää 
korkeintaan muutamia asuinrakentamisen uudisrakennushankkeita vuodessa. Kaava 
tähtää kuitenkin suhteellisen pitkän aikavälin kehityssuunnan esittämiseen. 
 
Rakentamisen mitoitus perustuu kyläalueiden nykyiseen rakentamistilanteeseen ja 
yleisiin tonttikokoihin. Kaava sallii satunnaista sisämaan rakentamista varsinaisten 
kyläalueiden ulkopuolella mm. metsätalousalueille yksittäisen tarpeen siihen syntyessä: 
ei kuitenkaan kylien läheisyydessä, jossa kaikki uudet rakennuspaikat on esitetty. 
Suuria uusia rakentamisvarauksia ei ole osoitettu: kyläalueilla on varaa tiivistyä ja 
laajentua nykyisen rakenteen tuntumassa. Kyläalueen uudet rakennuspaikat on esitetty 
ensisijaisesti maaston, maiseman ja kylärakenteeseen sopivuuden sekä 
maanomistajatoivomusten ja pinta-alamitoituksen perusteella.  

 
Kaava mahdollistaa uusien rakennuspaikkojen muodostamisen suoraan 
osayleiskaavan perusteella (at-viivalla rajatut kyläalueet, jokiranta), ja edelleen 
suunnittelutarveratkaisujen kautta maa- ja metsätalousalueilla (M) kyläaluerajausten 
(at-viiva)  ulkopuolella: erityistä mitoitusta tähän ei ole esitetty, eikä sitä varta vasten 
suunnittelulla suosita.   
 
Uusia asuinrakennuspaikkoja Pyhäjoen kyläalueelle on esitetty kohtuullisesti: kaikki 
rakennuspaikat sijoittuvat varsin tiivisti olevaan kylärakenteeseen, erityisesti 
Pitkämäentien ja Röhöntien tienoille. Korpeen näitä kuivan maan paikkoja on osoitettu 
vähemmän. Muutamia uusia jokirannan rakennuspaikkoja on esitetty Korvessa joko 
lomapaikkoina tai vakituiseen asumiseen ja muutamana jokivarren 
lomarakennuspaikkana Pyhäjoelle.  
 
Pioneeritien varteen on maanomistajatoiveen perusteella esitetty muutamia 
asuinrakennuspaikkoja. Näitä alueita ei ole tarkoituksenmukaista asemakaavoittaa.  
 
Rakennuspaikkojen kokonaislukumäärä on erityisesti vakituisen asumisen osalta 
alueen luonteen suhteen arvioiden hyvinkin riittävästi mitoitettua, mutta varausten 
toteutumatta jäämisellä ei toisaalta ole erityisiä vaikutuksia esimerkiksi 
kylärakenteeseen: ne sijoittuvat jo rakennettujen alueiden tuntumaan mutta pääasiassa 
hajarakennuspaikkoina, joten alueiden käyttö esimerkiksi maa- ja metsätalouteen tai 
piha-alueina on edelleen mahdollista. Rakentamispaineen suhteellisen vähäisyyden  
-  ja alueiden käytön muihin tarkoituksiin ollessa maanomistajille ensisijaista - on 
oletettava, ettei näistä varauksista suuri osa toteudu osayleiskaavan aikajänteellä. 
Kaava osoittaa kuitenkin toivottavan hillityn kasvukehityksen suunnan. Rakennuspaikat 
on osoitettu kiinteistöittäin. 
 
Liitteet 6a, 6b, 6c Mitoitusperusteet 
Liitteet 7a, 7,b, 7c, 7d Mitoitus 
Liite 10  Uudet rakennuspaikat, luettelo 

 
4.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
  
 Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä. 
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5 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
5.1 Yleiskaavan oikeusvaikutteet 
 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä 
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.). Yleiskaava 
korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa 
toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 
momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 
42 § 3 mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa huomioon asemakaavaa 
laadittaessa. 

 
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja 
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta 
yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2 mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja valtion 
viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä. 

 
Lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan 
toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan 
epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai valtio lunasta 
aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL 43 § 1 mom.). 

 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa yleiskaava-alueella, jos 
purkaminen on yleiskaavamääräyksellä saatettu luvanvaraiseksi (MRL 127 § 1 mom.). 
Sama koskee tilannetta, jossa rakennusluvan myöntäminen edellyttää purkamista 
(MRL 136 § 2 mom.). 

 
Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun 
ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi 
suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 
§ 2 mom.). Yleiskaavalla voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä 
luvanvaraiseksi (MRL 43 § 2 mom.). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta 
myöntää alueelle maisematyöluvan (MRL 128 § ja 140 §). Lupaa ei voida myöntää, jos 
toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 

 
Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alue, joka on yleiskaavassa 
osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen 
yhdyskuntakehitykseen (MRL 99 § 3 mom.). 

 
Rantojen suunnittelutarpeen osalta MRL 72 § 1 mom. mukaan meren tai vesistön 
ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman 
asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty 
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  
 
Osayleiskaava poistaa pääosin rantarakentamisen poikkeamislupatarpeen. 

 
Sisämaa-alueilla maankäyttö- ja rakennuslain vuoden 2009 alusta voimaan tulleen 
muutoksen 44 § 2 mom. mukaisesti rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan myöntää, jos oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu 
merkittäviä rakentamispaineita. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa 
riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella. Yleiskaavan määräys 
sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 
vuotta kerrallaan.  
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Osayleiskaavaa voidaan siis käyttää suoraan rakennusluvan perusteena kaavan 
mukaiseen rakentamiseen olevilla kuivan maan ja ranta-alueiden rakennuspaikoilla 
sekä uusien muodostamiseksi kyläalueilla (Korpi, Pyhäjoki - at-rajaus) ja ranta-alueilla 
(Pyhäjoen ranta). 
 
Osayleiskaavan perusteella tapauskohtaista harkintaa suunnittelutarveharkinnan tai 
muun lupaviranomaisen käytännön perusteella on sovellettava alueilla, joiden 
pääasiallinen käyttötarkoitus on osoitettu muuhun kuin rakentamiseen 
tai kyläalueella niissä tapauksissa, joissa uutta mahdollista rakennuspaikkaa ei ole 
osoitettu suoraan kaavalla. Vaatimus tulee vastaan kaava-alueella maa- ja 
metsätalousvaltaisia alueita koskevissa haja-asuinrakennuspaikkojen muodostamisissa 
sekä kokonsa puolesta merkittävien maa- ja metsätaloutta palvelevien rakennusten ja 
rakennelmien kohdalla. Maankäytön vaikutukset yleiskaavan toteutumisen, 
aluerakenteen ja ympäristön kannalta arvioidaan yleisesti ensisijaisesti 
rakennuslupavaiheessa. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain ohella on myös muissa laeissa säännöksiä, joissa 
edellytetään yleiskaavan huomioon ottamista kyseisiä lakeja sovellettaessa. Näistä 
keskeisimpiä ovat tielait, maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki, 
rakennussuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki. Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain 
huomioon ottamisesta säädetään MRL 197 §:ssä. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 101 § nojalla on kunta velvollinen lunastamaan sellaisen 
alueen, joka on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen 
rakennustoimintaan, eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla 
tavalla käyttää hyväkseen aluettaan.  
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5.2  Kaavan vaikutusten arviointi 
 

Kaavan suhde maakuntakaavaan 
 
Osayleiskaavassa on esitetty maakuntakaavaan (uusi maakuntakaava määrätty 
voimaan ennen lainvoimaa) päivitetyt maakunnalliset tavoitteet ja keskeiset 
aluevaraukset. Osayleiskaava tarkentaa kulttuuri- ja luonnonympäristön säilymisen ja 
kyläasumisen elinvoimaisuuden tavoitteita ottaen huomioon liikenteen ja muut 
kunnalliset ja seudulliset verkostot.  
 
Rantarakentamisen mitoitustarkastelussa on sovellettu kaavan laadinnan aikana 
voimassa olleen maakuntakaavan (seutukaavan) ohjenormia, joskin lopputulos näkyy 
kaavassa täysin nykyisen rakentamistilanteen ehdoilla: rannat ovat täyteen 
rakennettuja. Myös uudessa maakuntakaavassa ovat mitoitustavoitteet vastaavat. 
 
Paikalliset yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
 
Osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on ollut mm. asumiseen ja loma-asumiseen 
sekä maatalouselinkeinoihin liittyvien rakennuslupien myöntämismahdollisuus suoraan 
osayleiskaavan perusteella ilman kohdekohtaista suunnittelutarveharkintaa. Tämän 
vuoksi on osayleiskaavassa esitetty tarkahkoja aluerajauksia ja rakentamisohjeita sekä 
kyläalueiden että rantojen loma-asutuksen ohjaamiseksi. 
 
Osayleiskaavassa ei ole esitetty erikseen alueita, joilla olisi varsinaisia 
asemakaavoitustarpeita. Detaljikaavoitustarve tulee arvioida myöhemmin 
tapauskohtaisesti, mikäli tarkempaa tarkastelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä on 
odotettavissa. 
 
Liikenteen osalta on osayleiskaavassa nykyisen tieverkon ohella esitetty kevyen 
liikenteen yhteystarpeita sekä ohjeellisia uusia yhdystielinjauksia. Näiden paikoittaiseen 
mahdolliseen järjestämistarpeeseen asemakaavalla ei osayleiskaava anna 
yksityiskohtaisia ohjeita. 
 
Osayleiskaava tähtää rakenteeltaan nykyiseen kylärakenteeseen perustuvaan 
kehitykseen mm. ohjaamalla rakennusoikeutta kylien yhteyteen yhtenäisten maa- ja 
metsätalousalueiden sijaan. Tämä edistää paitsi kestävää yhdyskunta- ja 
palvelurakennetta, myös ympäristön- ja vesiensuojelua sekä maa- ja 
metsätalouselinkeinojen säilymismahdollisuuksia. 

  
Kaava-alueen lisärakentaminen tullee jatkossakin olemaan rauhallista ja satunnaista. 
Tämän vuoksi suuria kyläalueiden laajentumisalueita ei ole osoitettu. Sisämaan 
metsäalueille on kuitenkin esitetty rajallinen haja-asutusoikeus yksittäisten hankkeiden 
kohtuullisina pitämiseksi. Tällaisiin satunnaisiin haja-asutushankkeisiin tulee kuitenkin 
soveltaa suunnittelutarveharkintaa. 
 
Pyhäjärven ranta-alueen osalta osayleiskaavan vaikutus on rakentamista hillitsevä. 
Rantaan rajoittuvien nykyisten rakennuspaikkojen osalta rakentamisen määrän lisäys 
koskee osalla tonteista edelleen mahdollisuutta saada rakennuspaikkakohtainen 
rakennusoikeus täyteen, joskin osalla näistä hieman rakennusjärjestyksen sallimaa 
niukemmin. Suurella osalla rakennuspaikoista rakennusoikeus on kuitenkin jo 
ennestään käytetty.  
 
Sen sijaan koko ns. ranta-alueella eli lähinnä rantojen takamaa-alueilla uusien 
rakennuspaikkojen syntyminen on kaavalla pääosin ehkäisty (poikkeuksena ovat 
muutamat yksittäiset omakotiasutukseen liittyvät ja Pyhäjokeen tukeutuvat 
rakennuspaikat). 
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Taloudelliset vaikutukset  
  

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava helpottaa lupaharkintaa suunnittelutarpeen 
arvioinnin ja poikkeamislupakäsittelyjen tarpeen vähentyessä.  Yhdyskuntarakenteen 
maankäytöllinen ohjaaminen pitää myös kurissa kunnallisteknisiä ja 
palvelukustannuksia. 
 
Kaava-alueen elinkeinorakenne painottuu pääasiassa maa- ja metsätalouteen ja 
kylärakenteessa asumisen - kyläalueiden tai maatilakeskusten - yhteyteen sopivaan 
yrittämiseen. Kaavaratkaisu tukee tätä rakennetta, eikä esimerkiksi uusia teollisuus- tai 
yritysaluevarauksia ole osoitettu.  
 
Osayleiskaava osoittaa kyliin kohtuullisen asuintonttivarannon sekä kylä- ja 
omakotitalovaltaisilla alueilla että hillittynä hajarakennusoikeutena.  
  
Liikenteelliset vaikutukset  
 
Säkyläntien ohikulkuliikenteen suhteen tilanne ei muutu. Kaavassa on esitetty kaikki 
maanteille jäävät yksityistieliittymät, jolloin vähäiset esittämättä jäävät liittymät on 
jossain vaiheessa käytännössäkin mahdollista katkaista. Tämä tähtää 
liikenneturvallisuuteen. Koostaan huolimatta on silti kylärakenteen kannalta olennainen 
liittymä Säkyläntien ja Korven-Pyhäjoentien risteys. Risteykselle ei ole luonnoksessa 
esitetty erityisiä järjestelyitä.  
 
Röhöntien uudelle linjalle on luonnoksessa esitetty vaihtoehto, jossa tie noin puolen 
kilometrin matkalla sivuaa vanhaa kyläaluetta Kovelintien kautta.  

 
Kevyen liikenteen turvallisuutta sekä paikallisesti Pyhäjoella että kylästä Huovinrinteen 
ja keskustan suuntiin parantaisi kylätien varren kevyen liikenteen väylä. Korvessa ja 
vähäisemmillä liikenneväylillä ei tällainen mahdollisuus ole todennäköinen jo vähäisen 
asutuspohjan vuoksi.  
 
Seututeiden melualueille ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Tämän vuoksi  
erityisiä melualuerajauksia ei ole esitetty. Meluvaikutus on otettu suunnittelussa 
huomioon. 

 
Ympäristövaikutukset alueella sekä lähiympäristössä  
 
Elinympäristöinä kylien vahvuudet ovat vetovoimainen miljöö, puhdas luonto ja 
kohtuullisesti tavoitettavissa olevat peruspalvelut. Osayleiskaavalla ei osoiteta alueelle 
ympäristöhaittoja tuottavia toimintoja, vaan kaavaratkaisu on nykytilaan perustuen 
luonnollista kehitystä tukeva. 

 
Vaikutukset luonnonympäristöön  
 
Luonnon- ja kulttuurimaiseman erityispiirteet on huomioitu käyttötarkoitusmerkinnöissä 
sekä erillisinä suojelumerkintöinä. 
 
Kaavaratkaisu ei mm. estä tai rajoita vesiensuojelullisia hankkeita: 
ympäristönsuojelutoimenpiteitä ei kuitenkaan ole tarpeen tai tarkoituksenmukaista 
ohjata kaavalla. Näihin ohjaavat muu lainsäädäntö, lupajärjestelmät ja hankekohtaiset 
keinot ja rahoitus.  
 
Koska kaavalla ei pääasiallisesti osoiteta uutta rantarakentamista tai merkittävää uutta 
maankäyttöä, ei kaavalla voida katsoa olevan haitallista vaikutusta Pyhäjärven Natura 
2000 -alueeseen.  
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Sosiaaliset vaikutukset  
 
Kylien elinvoimaisina pitäminen tähtää toivotun palvelurakenteen, asumisympäristön 
laadun, elinkeinojen ja virkistysolosuhteiden säilymismahdollisuuksiin. Kyläalueilla 
kaikki nämä toiminnot sekoittuvat ja vaikuttavat toisiinsa; kuitenkin nykyinen 
maaseutuelämän asumispainotteisuus suosii kylien sattumanvaraistakin laajentumista 
pienehköillä tonteilla vanhan kylärakenteen tuntumassa. Kylille on osoitettu 
tämäntyyppisiä, hillittyjä laajentumissuuntia. 

 
 Kulttuuriset vaikutukset  
  

Osayleiskaavassa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti erityisesti merkinnöin ja 
määräyksin todettu alueen ympäristön erityispiirteet ja kohteiden ja alueiden eriasteiset 
suojelu- ja säilyttämisperusteet. Karkeahkoa rakennusinventointia on pyritty 
täydentämään maastohavainnoin, samoin kuin maiseman ominaispiirteitä. 
Avainasemassa kulttuurimaiseman ja ympäristön säilyttämisessä ovat kuitenkin 
maanomistajat ja asukkaat: kaavassa on pyritty tuomaan esille niitä ympäristöarvoja, 
jotka ovat osaltaan jopa itsestään selviä, mutta jotka toivottavasti tulevat edelleen 
huomioon otetuiksi rakennuskannan sekä kulttuurivaikutteisen luonnonympäristön 
hoidossa. 
 
Kaavan toteutuksen kannalta on alueen tarkempi arkeologinen inventointi katsottu 
mahdolliseksi laatia myöhemmässä vaiheessa kaavan laadinnan jälkeen. Kaavassa 
uusia varauksia on esitetty suhteellisen niukasti. Mahdollisilla tulevilla 
inventointituloksilla voi kuitenkin olla rajallisissa tapauksissa vaikutuksia kaavan 
toteutukseen.   

 
Kaavan suhde muuhun seudulliseen ja maakunnalliseen suunnitteluun 
 
Uudessa maakuntakaavassa (ei lainvoimainen) on osoitettu merkittävät ylikunnalliset 
liikenne- ja huoltotarpeet. Näiden osalta osayleiskaavassa on huomioitu esitetyt, pitkälti 
toteutuneetkin varaukset. 
 
Säkylän osalta merkittävässä seudullisessa ja valtakunnallisessa asemassa on 
Säkylän varuskunnan toimintaolosuhteiden turvaaminen. Huovinrinteen ja 
Säkylänharjun ammunta- ja harjoitusalueiden läheinen sijainti huomioon ottaen on 
kaava-alueellakin ollut välttämätöntä rajoittaa maakuntakaavassa esitetyin likimääräisin 
rajauksin haja-asutuksen leviämistä Virttaantien ja Leppähiukantien koillispuoliselle 
alueelle. Erillisen meluselvityksen ja -ennusteen pohjalta maakuntakaavassa esitetyt 
melualuerajaukset eivät suoraan ulotu kaava-alueelle, mutta alue on kuitenkin 
varuskuntatoimintojen läheisyyden vuoksi mahdollisten äänihaittojen kautta 
ympäristöhäiriöiden vaikutusaluetta. Osayleiskaavan tarkoitus huomioon ottaen on 
näihin mahdollisiin vaikutuksiin kaavamääräyksin kuitenkin hankalaa puuttua valmiiksi 
asutettujen maaseutukylien osalta. 
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Kaavan suhde asemakaavoitukseen ja muuhun suunnitteluun  
 

Osayleiskaavan tavoitteena on ollut vähentää suunnittelutarveratkaisujen ja 
poikkeamislupien tarvetta kyläalueen rakentamisessa siten, että pääosa 
rakennusluvista olisi mahdollista myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Tältä 
pohjalta ei kaava-alueella näillä näkymin ole alueita, joilla olisi erityistä 
asemakaavoitustarvetta. Pyhäjoen vähäiset omakotialueetkin ovat mahdollisia 
toteuttaa ilman asemakaavaa. Maaseutukylämäinen, harvahkoon asutun alueen 
luonne ei myöskään suoraan tue mahdollisuutta esimerkiksi tiestön ylläpitoon 
asemakaavakatuina.  
 
Koska kyseessä on Säkylän ensimmäinen oikeusvaikutteinen rantojen rakentamista 
ohjaava osayleiskaava, on sillä mitoituksellista esimerkkivaikutusta muiden kunnan ja 
mahdollisesti laajemmin Pyhäjärviseudun ranta-alueiden kaavoitukseen ja 
rakentamiseen.  
 
Pohjoisessa kaava-alue rajautuu asemakaavoitettuun taajamaan.  

 
Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

 
Valtioneuvosto on 30.11. 2000 päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, ja 
niitä on tarkistettu 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. 
 
Toteutuessaan kaava edistää kunnan taloudellista kasvua ja kehitystavoitteita. Säkylän 
jo nykyisellään nauhamainen taajama palveluineen tulee tiivistyvän kuntayhteistyön 
myötä todennäköisesti painottumaan entistä selvemmin pohjoiseen Euran suuntaan. 
Kaava-alueen säilyvä maaseutukylämäinen rakenne on tässäkin suhteessa seudullinen 
tavoite. 
 
Kaava tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa paikallista asutuskantaa ohjaamalla 
asutusta olevien kylätaajamien lähiympäristöön. Kyliin ei ole kuitenkaan osoitettu uutta 
perinteisestä poikkeavaa taajamatyyppistä rakentamista, kuten merkittäviä uusia 
omakotialueita tai työpaikkavarauksia: seudulliset kehitysodotukset eivät tue tällaista 
merkittävää keskittymistä Eura-Säkylä-nauhataajama-akselilla. 
 
Myös uusien varausten osalta hyödynnetään olemassa olevaa vesihuolto- ja 
liikenneverkostoa, ja ohjataan yhdyskuntateknisen huollon tehokasta järjestämistä. 
 
Alueesta suuren osan käsittävät yksityiset metsäalueet, jotka ovat jokamiehenoikeuksin 
ulkoilu- ja virkistyskäytössä. Näiden lisäksi virkistysaluetta on osoitettu esimerkiksi 
rantojen uimapaikkojen yhteyteen. Pyhäjoen entisen koulun yhteydessä olevan 
urheilukentän ohella muita virkistys- ja urheilupalveluita on Säkylän keskustan 
suunnalla.  

 
Kaavan aluevarauksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön luontoarvoihin ja 
luonnon monimuotoisuuteen: erilaisin aluevarauksin ja suojelumerkinnöin on pyritty 
edistämään olevien luonnonolosuhteiden säilymistä ja mahdollistamaan mm. 
vesiensuojelun toimenpiteet. 
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Valtakunnallisten inventointien mukaiset kulttuuriympäristön arvot on otettu huomioon. 
Ehdotusvaiheessa tällä perusteella arvioitiin kaavan vaikutuksia Korven kylän 
valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (1993):  

 
Korven kylän rakentamispaine on suhteellisen vähäistä. Suoraan erityisesti joidenkin 
toivomusten perusteella esitetyt uudet rakennuspaikat on sijoitettu maaston ja 
maiseman kannalta rakentamiseen sopiviin paikkoihin. Muutoin kylän aluevaraukset 
pohjautuvat paljolti nykytilanteeseen. Maiseman kannalta avoimilla peltoaloilla ja 
erityisesti sillan läheisillä vanhoilla tilakeskuksilla on suurta merkitystä. Joen ja kylätien 
varrelle ei ole esitetty uutta rakentamista keskeisille tai erityisen näkyville paikoille. 

 
Vuoden 2010 alussa voimaan tulleen uuden valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen luettelon mukaisesti kaavamääräyksen sanamuotoa tarkennettiin 
näiltä osin, koska Pyhän Henrikintie tai Korven kylä eivät ole mukana luettelossa. 
Vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa kyläalue on esitetty valtakunnallisena 
kohteena, jolloin sen arvo on edelleen vähintään maakunnallinen. Kaavamääräyksiä ei 
kuitenkaan sisällöltään muutettu, koska alueen kulttuuriympäristöarvo ei ole kadonnut 
tai vähentynyt. 
 
Kaavan aluevarauksilla ei ole erityistä vaikutusta maanpuolustusnäkökohtiin.  
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6 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
6.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen 
  

Kuulutus osayleiskaavoituksen käynnistämisestä julkaistiin 1.11. 2007. 
 
6.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
  
 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
  
 Kaavatyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui  

25.10. 2007. Suunnitelmaan saattoi tutustua vireilletulokuulutuksen julkaisemisesta 
lähtien koko kaavan laadinnan ajan.  

  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koottiin luettelo osallisista. 

 
 Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 
 Yleisötilaisuus järjestettiin 23.10. 2009. Tilaisuudessa sekä kirjallisesti ajalla  

23.10. - 7.11. 2009 esitettiin useita kymmeniä osalliskommentteja ja -toiveita. 
 

Kaavatoimikunta käsitteli kaavaluonnosta 5.2. 2009 (§ 3) 
 Kunnanhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 2.3. 2009 (§ 74) 
  

Kaavaluonnos oli MRL 62 § mukaisesti laadintavaiheen kuulemista varten nähtävillä 
10.3. - 14.4. 2009 välisen ajan. 

 
Kaikille tiedossa oleville maanomistajille, joiden yhteystiedot olivat löydettävissä, 
tiedotettiin kaavan luonnosvaiheen nähtävilläolosta (kiinteistön useista omistajista 
listasta ensimmäiselle). 

 
Luonnosvaiheessa kannanottoja esitti 30 maanomistajaa, osallisten ryhmää tai muuta 
tahoa. 
 
Kaavatoimikunta käsitteli lausuntoja ja kannanottoja ja hyväksyi 
osayleiskaavaehdotuksen 17.9. 2009 (§ 15). 
Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen 5.10. 2009 (§ 245). 

 
 Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 § mukaisesti virallisesti nähtäville  

8.10. - 19.11. 2009 väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot. Nähtävilläoloa 
pidennettiin uudella kuulutuksella 19.10. 2009.  
 
Ehdotuksesta kuultiin jälleen maanomistajia kirjeitse. 

 
 Ehdotusvaiheessa jätettiin 12 muistutusta. 
 

Kaavaehdotukseen tehtiin lausuntojen ja muistutusten perusteella sekä teknisinä 
korjauksina tarkistuksia 11.1. 2010.  
 
Niitä maanomistajia, joiden alueita tai rajanaapurikiinteistön alueita muutokset koskivat, 
kuultiin kirjeitse. Kuulemisen perusteella tehtiin yksi vähäinen tielinjatarkistus.  

 
Liite 9 Tiivistelmät esitetyistä kannanotoista, muistutuksista ja lausunnoista sekä 

kaavanlaatijan vastineet 
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Kaavatoimikunta käsitteli lausuntoja ja kannanottoja ja hyväksyi 
osayleiskaavaehdotuksen 18.11. 2011 (§ 6). 
Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen 28.11. 2011 (§ 235). 
 
Kaavaehdotus oli toisen kerran nähtävillä 19.12. 2011 - 20.1. 2012 välisen ajan. 
 
Ehdotuksesta jätettiin 11 muistutusta. 
 
Muutoksista toisen kaavaehdotuksen jälkeen kuultiin kirjeitse niitä maanomistajia, joita 
muutokset koskivat. Näistä jätettiin yhteensä kaksi muistutusta. 
 
Viranomaisyhteistyö 

  
Kaava on laadittu kunnan virkamiesjohdon, kunnanhallituksen ja kaavanlaatijakonsultin 
yhteistyönä. 

 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 28.3. 2008. Läsnä olivat kunnan, 
Satakuntaliiton, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja konsultin edustajat. 

 
Luonnosvaiheessa lausuntoja antoivat Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
Satakuntaliitto, Satakunnan museo, Tiehallinnon Turun tiepiiri, Museovirasto ja 
Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta.  

 
Laadintavaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 2.6. 2009. Läsnä olivat kunnan, 
konsultin, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan 
museon edustajat. Toisessa ehdotusvaiheessa käytiin viranomaisneuvottelut 
3.11. 2010 ja 13.5. 2011. Kaavahanketta käsiteltiin lisäksi ELY-keskuksen ja Säkylän 
kunnan välisessä kehityskeskustelussa 14.10. 2011. 
  

 Liite 8 Viranomaisneuvottelumuistiot 
 

Lausuntoja antoivat ehdotusvaiheissa Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta, 
Satakuntaliitto, Satakunnan museo, Tiehallinnon Turun tiepiiri, Museovirasto ja 
Lounais-Suomen ympäristökeskus. 
 
Liite 9 Tiivistelmät esitetyistä kannanotoista, muistutuksista ja lausunnoista sekä  

kaavanlaatijan vastineet 
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Kaavaehdotukseen ensimmäisen nähtävilläolon (2009) jälkeen tehdyt muutokset 
ja tarkistukset 

 
 Lisättyjä rakennuspaikkoja: 
 

Korpi, Antti 4:56 Uusi rakennuspaikka Pyhäjoen varteen 
 Korven kylään, AT-1. 

Pyhäjoki 1:286  Uusi rakennuspaikka Röhöntien varteen 
 Pyhäjoen kylään, AT. 

Pyhäjoki 3:171 Vanha, pieni rakennuspaikka Pyhäjärven rannassa, RA-1. 
  
 Poistettuja rakennuspaikkoja: 
  

Pyhäjoki 2:80, 2:82, 2:163 Neljä rakennuspaikkaa poistettu, yksi siirretty, 
    tarpeeton tieyhteys poistettu 
  
 Muutettuja tonttitieyhteyksiä: 
 

Pyhäjoki  4:51 Tieyhteys pohjoissuunnasta 
Pyhäjoki 4:71 Tieyhteys länsisuunnasta (Pitkämäki) 
 
Muita aluemerkintämuutoksia: 
Pyhäjoki 20:0 Kalankasvatusallas merkinnällä M-1 
 
Kaavamääräykset: 
 
kh-1, kh-2  Kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha tielinja.  

Aluerajaus on ohjeellinen. Likimain alueen kautta kulkevat 
keskiaikaiset pyhiinvaellusreitit Pyhän Henrikin tie (kh-1) ja 
Airikintie (kh-2), jotka ovat historiallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä. -- 

 
kh-3  Maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristöalueen 

ohjeellinen rajaus. Korven kyläalue. -- 
 

Yleismääräykset:  
 
 Teksti 
 

Seututeiden läheisyyteen rakennettaessa tulee selvittää alueen 
liikennemeluolosuhteet. 

 
Teknisiä tarkistuksia: 
 
Korjauksia tulostusasuun (kaavavärit, merkintöjen luettavuus (tekstit). 

 
Muutoksista kuulemisen perusteella tarkistettiin hyvin vähäisessä määrin Pitkämäen 
alueella yhtä tonttitielinjausta.  
 
Muutokset toiseen kaavaehdotukseen (2011) mennessä 

  
 Toiseen kaavaehdotukseen tarkistettiin uudisrakentamispaikkojen osoittamisen 

edellytyksiä kyläalueilla. Kyläalueet erotettiin omiksi suunnittelukokonaisuuksikseen 
(pistekatkoviiva at). Mitoituksen tueksi laadittiin taulukoitu tarkastelu alueen 
kiinteistöistä ja maanomistustilanteesta pohjautuen kiinteistötietoihin kaavanlaadinnan 
alkuvaiheessa. Tämän sekä ympäristöarvioinnin perusteella osoitettiin kyläalueiden 
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kaikki asuinrakennusoikeus symboleillaan (sekä uudet että vanhat rakennuspaikat). 
Kunkin kiinteistöjen pinta-ala- ja sijaintikriteerien ehdot täyttävän maanomistajatahon 
osalta tarkasteltiin kohtuullinen rakennusoikeus. Kyläalueiden mitoitusta kiristettiin. 
Kaavamääräyksiä tarkistettiin vastaamaan valittua esitystapaa. 
 
Säkyläntien ja Virttaantien pohjoispuolinen alue rajattiin kokonaisuudessaan 
kaava-alueen ulkopuolelle. 

 
Kaavaehdotukseen (2011) nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset ja 
tarkistukset 

 
 Lisättyjä rakennuspaikkoja: 
 
 Uudet rakennuspaikat kiinteistöille 783-404-1-323  (Pyhäjoki, Röhöntie) ja 

783-402-2-57 (Korpi, Korventie) sekä asuinrakennuspaikka ja ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattoman teollisuuden aluetta kiinteistölle783-404-3-165 (Pyhäjoki, 
Tervahaudankuja). 
 
Kaavamerkintöjen ja -määräysten tarkennukset: 
 
Kaavamerkintöjä tarkennettiin sanamuodoiltaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja 
maakuntamuseon kanssa. Tarkistukset ovat teknisiä ja selventäviä. Lisäksi keväällä 
2012 tehdyn arkeologisen inventoinnin perusteella lisättiin kaavakartalle historiallisen 
ajan muinaisjäännösten rajauksia, ja olevia rajauksia tarkennettiin. 
 
SM-merkinnän sanamuotoa tarkistettiin: 
 
Muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. 
Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava hyvissä ajoin 
museoviranomaisten kanssa. Alueen vallitseva maankäyttö on sallittua. 
Alueella voi olla useita samaan kohteeseen luettavia rakenteita. Pistekatkoviiva 
osoittaa alueen, jolle rakenteet sijoittuvat. Numero viittaa kohteen numerointiin 
kaavaselostuksessa. 

  
Yleismääräykset: 
 
Muinaisjäännösten osalta lisättiin teksti: 

 
Myös jatkossa esiin tulevat löydökset voivat vaikuttaa osayleiskaavan toteuttamiseen.  
 
Lisäksi rakennusluvan myöntämisperusteet koottiin ELY-keskuksen ehdotuksesta 
selvyyden vuoksi sanamuodoiltaan tiiviisti samaan kohtaan määräyksiä. Tarkennukset 
olivat teknisiä eivätkä varsinaisesti vaikuttaneet kaavaehdotuksen sisältöön. 
 
Selvennykseksi määräyksiin lisättiin teksti: 
 
Osayleiskaavaa voidaan käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 72 § mukaisena 
perusteena rakennusluvan myöntämiselle osayleiskaavan mukaiseen rakentamiseen 
ranta-alueilla sekä 44 § mukaisena perusteena rakennusluvan myöntämiselle 
osayleiskaavan mukaiseen rakentamiseen kyläalueilla at. 
 
Muutoksista kuultiin inventoitujen rajausten koskemien alueiden maanomistajia. Näistä 
jätettiin yksi muistutus. 
 
Liite 9 Tiivistelmät esitetyistä kannanotoista, muistutuksista ja lausunnoista sekä 

kaavanlaatijan vastineet 
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Kaavan hyväksyminen  
 
 Ensimmäisessä vaiheessa 

Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan 29.3. 2010 (§ 66). 
Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 7.6. 2010 (§ 31). 
 
Oikaisukehotuksen ja uuden nähtävilläolon jälkeen 
Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan 20.8. 2012 (§ 157). 
Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 3.9. 2012 (§ 39). 
 

 
 



- 48 - 

   
  
7 KAAVAN TOTEUTUS 
   

Osayleiskaavan toteuttamisesta vastaa Säkylän kunta.  
 
 Tarvittaessa kyläalueille voidaan toteuttamista ohjaamaan laatia rakentamistapaohjeet. 
 
 
 
 Turussa 10.9. 2009, tark. 17.9. 2009, 11.1. 2010, 5.3. 2010, 28.10. 2011, 18.11. 2011,  
 29.2. 2012, 31.5. 2012 
 
 
 AIRIX Ympäristö Oy 
 
 
 
 
 Jukka Liikari  Päivi Mujunen 
 DI SNIL   kaavasuunnittelija 

arkkit. yo 
  
 
 

Liitteet 
 

Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2  Luonto- ja maisemaselvitys, teksti ja kartta 
Liite 3  Luonnonympäristön suojelumerkinnät, luettelo 
Liite 4  Rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja kokonaisuuksia, luettelo 
Liite 5a  Muinaisjäännökset, luettelo  
Liite 5b   Muinaisjäännökset, inventointiraporttiluonnos 
Liite 6a  Ranta-alueiden mitoitusperusteet, teksti 
Liite 6b  Ranta-alueiden mitoitusperusteet, kartta 
Liite 6c  Kyläalueiden uudisrakentamisen mitoitusperusteet 
Liite 7a  Pyhäjärven rantavyöhykkeen mitoitustarkastelu kantakiinteistöittäin ja 

maanomistusyksiköittäin 
Liite 7b Rannanosat, karttaliite 
Liite 7c Mitoitusselitys Pyhäjärven rantamitoituksen osalta 
Liite 7d Pyhäjärven ja Korven kyläalueiden mitoitustarkastelu 
Liite 8(a-c) Viranomaisneuvottelumuistiot 
Liite 9(a-e)  Tiivistelmät esitetyistä kannanotoista, muistutuksista ja lausunnoista 

sekä kaavanlaatijan vastineet 
Liite 10 Uudet rakennuspaikat, luettelo 
Liite 11 Seurantalomake 


