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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

 

Ks. kansilehti. 

 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Katismaan saaressa Pyhäjärvellä, Säkylän keskustan 
länsipuolella. Alue sisältää Katismaan saaren sekä kalasataman alueet. Lisäksi kaava-alu-
eeseen kuuluu yhteistä vesialuetta kiinteistöllä 783-401-876-3. 

 

Kuva: Asemakaava-alueen sijainti. 

 

Kaavan nimi:   Katinhännän asemakaava / Katismaa 

Päätarkoitus:   Virkistyspalvelujen ja sataman kehittäminen 

Kaava-alueen pinta-ala:  n. 16,9 ha 

Kerrosala: n. 6000 k-m2 

Kaavaselostus koskee: 17.8.2020 päivättyä asemakaavakarttaa 

 

 

 

Kannen kuva: Ilmakuva. Lähde MML avoin aineisto 4/2020. 
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1. Asemakaavakartta ja määräykset  

2. Arvio Säkylän Katismaan saaren asemakaavamuutoksen mahdollisista vaikutuk-

sista Pyhäjärven Natura-alueen luontoarvoille, Faunatica Oy, 15.5.2020 

3. Asemakaavan seurantalomake (täytetään hyväksymisvaiheessa) 

 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

• Asemakaava 1:2000 
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2. TIIVISTELMÄ 

 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty toimijan aloitteesta. 

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta x.x.2020 § xxx. Asemakaa-
van vireille tulosta on kuulutettu xx.xx.2020. 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kuulemista varten ja nähtävillä olosta tiedotetaan kun-
nallisten kuulutusten tapaan. Luonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot. Osalliset 
voivat jättää mielipiteensä kaavan nähtävillä ollessa.  

Luonnoksen palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Ehdotus on nähtävillä 30 päivää 
kuulemista varten ja nähtävillä olosta tiedotetaan kunnallisten kuulutusten tapaan. Ehdo-
tuksesta pyydetään viranomaislausunnot. Osalliset voivat jättää mielipiteensä kaavan 
nähtävillä ollessa. 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyy Säkylän kunnanvaltuusto. 

 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 6,9 ha. Kokonaisrakennusoikeus on 6000 k-m2. Asemakaa-
valla osoitettu rakennusoikeus kasvaa 4000 k-m2. Voimassa olevassa asemakaavassa Ka-
tismaan saaren rakennuksille ei ole merkitty rakennusoikeutta. Katismaan saari on virkis-
tyskäytössä. Saarella sijaitsee yleinen saunarakennus, uimaranta sekä toimintansa lopet-
tava kesäteatteri. Asemakaava-alueella on lisäksi kalasatama sekä vierasvenesatama. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli mahdollistaa virkistyspalvelujen kehittäminen 
sekä virkistykseen ja matkailuun liittyvä rakentaminen sekä kalasataman kehittäminen.  

Katismaan saarelle on matkailupalvelujen korttelialueelle (RM) suunnitelmissa toteuttaa 
mm. ravintola, uusi saunarakennus, grilli, esiintymislava sekä vuokramökkejä. Rakennus-
oikeutta matkailupalveluille on osoitettu yhteensä 900 k-m2. Lisäksi matkailupalvelujen 
sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle on mahdollista toteuttaa vähäisiä rakennuksia 
ja rakennelmia. Saaren rantaviivaa muokataan ja saarta laajennetaan vähäisesti täyttö-
maalla. Rantaan toteutetaan terassialue sekä virkistys- ja urheilupalvelujen alueelle (VU) 
aktiviteetteineen. Alueelle toteutetaan laitureita saunan yhteyteen ja mm. soutuveneille 
tai kajakeille sekä terassialueita oleskeluun (lv-1). Saarelle saapuvaa tieyhteyttä on tarkoi-
tus leventää ja toteuttaa kävelyn ja pyöräilyn yhteys saarelle asti.  

Kalasatama-alueelle (LS) lisätään rakennusoikeutta toiminnan kehittämistä varten. Raken-
nusoikeutta on osoitettu yhteensä 3000 k-m2. Katismaantien länsipuolelle on osoitettu 
toimitilarakennusten korttelialue (KTY), jolle saa sijoittaa satamaa sekä matkailua palve-
levaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta toimintaa sekä näitä tukevia palveluita. Raken-
nusoikeutta muodostuu tehokkuusluvulla e=0,3 noin 1050 k-m2. 

Katismaan ja sataman käyttöön tarkoitettuja pysäköintialueita (LP ja p) lisätään Katis-
maantien varrelle sekä saarella olevan satama-alueen yhteyteen. Liikenteen sujuvoitta-
miseksi sataman pohjoispuoliselle pysäköintialueelle on osoitettu liittymä myös pohjoi-
sesta Plaamintieltä. Kalasataman ja vierasvenesataman laiturialueet (lv) on osoitettu ve-
sialueelle (W). Katismaan saarelle on osoitettu virkistyskäyttöön tarkoitettuja laituri ja 
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terassialueita rantaan (lv-1). Alueen pohjoisosaan on osoitettu puisto- ja lähivirkistysalu-
eita (VP, VL), jotka toimivat rannan suuntaisena viheryhteytenä. 

Suunnittelualue sijaitsee muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella Uusikylä 
0278302. Osayleiskaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä (Faunatica 2013) järvialue 
on todettu linnustollisesti arvokkaaksi alueeksi. Pyhäjärvi kuuluu Natura 2000-verkos-
toon, jonka vuoksi hankkeesta on tehty luonnonsuojelulain 65 §:ään perustuva Natura-
tarveharkinta eli arvio, onko syytä selvittää tarkemmin Natura-alueen arvoihin kohistuvia 
vaikutuksia. Arvio on selostuksen liitteenä. 

 

Asemakaava voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.  

Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän kunta.  

3. LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Säkylän keskustan tuntumassa kalasataman alueella 
ja Katismaan saaressa Pyhäjärvellä. Alueella sijaitsee virkistyspalveluja sekä kalasatama ja 
vierasvenesatama. 

 

Maisemarakenne ja maisemakuva 

Katismaan saari sijaitsee Säkylän keskustan länsipuolella. Ranta suunnittelualueella on 
alavaa. Kalasataman alue on hoidettua nurmipintaista piha-aluetta sekä pinnoitettua as-
falttia. Katismaantien länsipuolella sekä Katismaan saaressa kasvaa sekametsää. Katis-
maantien länsipuolella ranta on ruovikoitunutta. 

Saari on rakennettu ja hoidettu virkistysalue. Saaren luoteisrannalla sijaitsee avoin hiek-
karanta. Muu osa saaresta kasvaa sekapuustoa, kuten koivua sekä mäntyä.  

Maaperä ja topografia 

Katismaan saari sekä pieni osa Katismaantien länsipuolista aluetta on hiekkamoreenia. 
Kalasataman maaperä on savea. Maanpinta on suhteellisen tasaista, noin 46-50 metriä 
meren pinnasta. Pyhäjärven pinta on noin 45 metriä merenpinnasta. 

Vesistöt ja vesitalous 

Alue sijaitsee muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella: Uusikylä 
(0278302).  

Luonnonsuojelu 

Säkylän osayleiskaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä (Faunatica 2013) alue on to-
dettu linnustollisesti arvokkaaksi alueeksi. Kalasataman viereinen lahti on tärkeä 
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erityisesti vesilinnuille. Pyhäjärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon, jonka vuoksi hank-
keesta on tehty luonnonsuojelulain 65 §:ään perustuva Natura-tarveharkinta. 

 

 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Säkylän kunnan mukaan vuoden 2019 lopussa kunnan väkiluku oli Tilastokeskuksen mu-
kaan 6721 asukasta. Alle 15-vuotiaiden osuus oli noin 13,3%, 15-64-vuotiaita noin 55,8 %, 
ja eläkeläisiä noin 30,9 %. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä 
Säkylän asukasluku laskee 5326 asukkaaseen.  Asemakaavan muutosalueella ei ole asu-
tusta. 

Palvelut ja virkistys 

Suunnittelualueella sijaitsee toimintansa lopettava kesäteatteri, sauna- ja pesutilat sekä 
uimaranta, jonka yhteydessä on leikkivälineitä. Alueella sijaitsee kalasatama sekä vieras-
venesatama. 

Säkylän keskustan palvelut sijaitsevat alle 2 kilometrin päässä suunnittelualueelta.  

Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Alueella muutamia työpaikkoja tuottavat virkistyspalvelut sekä kalasatama. 

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 

Asemakaava-alue on taajamaa Säkylän keskustan tuntumassa. Alue rajautuu Katinhännän 
pientaloalueisiin.  
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäris-
töön, Katinhäntä, Iso-Säkylä. Tiheään asuttu Katinhännän alue kirkon vieressä koostui jo 
1700-luvulla käsityöläisistä ja mäkitupalaisista. 
 
Säkylän osayleiskaavan yhteydessä laaditun rakennusinventoinnin mukaan suunnittelualu-
eella ei sijaitse arvokkaita rakennuksia. Alueella ei sijaitse tiedossa olevia muinaisjäännök-
siä. 

Tekninen huolto 

Nykyisillä rakennuksilla on kunnan vesijohto ja paineviemäröinti. 

Liikenne  

Suunnittelualueelle johtaa Katismaantie, joka on kokoojakatu. Katismaantien rinnalla kul-
kee kevyenliikenteen väylä, joka päättyy rantaan. Kadun päässä on sataman sekä Katis-
maan käyttäjille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja. 

 

 

Kaavoitettavan alueen kiinteistöt ovat yhteisomistuksessa Katismaan saaren ja ranta-alu-
eiden osalta. Alueen pohjoisosa on kunnan omistuksessa. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ovat tulleet voimaan 
vuonna 2000. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudis-
tamisesta 14.12.2017. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voi-
maan 1. huhtikuuta 2018. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otet-
tava huomioon kaikessa alueiden käytön suunnittelussa. 

Suunnittelualuetta koskevat erityisesti seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet: 

Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Edistetään palvelujen 
työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saatavuutta eri väestöryhmien kannalta. Va-
raudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi ra-
kentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmis-
tetaan muutoin. 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta. Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alu-
eiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien 
alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaavoitus  

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan. Maakuntakaava 
on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. Suunnittelu-
alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Alueelle on lisäksi osoitettu merkittävä kalasa-
tama (ls1). Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (kh1) (alue ei 2009 päivitetyssä inventoinnissa saanut enää valtakunnalli-
sesti arvokasta statusta, jolloin se muuttui maakunnallisesti merkittäväksi). Alue on poh-
javesialuetta (pv) sekä kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkettä (kk). 
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1. Vaihemaakuntakaava 
Satakunnan 1. vaihemaakuntakaava koskee maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuo-
tannon alueita. Ympäristöministeriön 13.2.2014 vahvistamassa vaihemaakuntakaavassa 
ei ole osoitettu asemakaavaa koskevia aluevarauksia, mutta siinä on koko maakuntaa kos-
kevia suunnittelumääräyksiä tuulivoiman tuotantoalueita ja yksittäisiä voimaloita kos-
kien. Vaihemaakuntakaava sai lainvoima korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
6.5.2016. 

2. Vaihemaakuntakaava 
Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on 17.5.2019 hyväksynyt energiantuotantoon painot-
tuvan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2, jossa käsitellään seuraavia teemoja: energi-
antuotanto, soiden moninaiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriym-
päristöt. Vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 1.7.2019. 

Maakuntakaavassa on suunnittelualueen osalta kumottu valtakunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö (kh1) ja alue on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi 
kulttuuriympäristöksi (kh). Kaavassa on lisäksi koko maakuntaa koskevia suunnittelumää-
räyksiä kaupan, turvetuotannon sekä aurinkoenergian osalta. 

Yleiskaavoitus 

Alueella on voimassa Säkylän kunnanvaltuuston 19.9.2016 hyväksymä oikeusvaikutteinen 
Säkylän osayleiskaava, jossa asemakaava-alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueeksi (VU), pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) sekä palvelujen ja ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alueeksi (PTY), jolle saa sijoittaa kalanjalostusta 
sekä muuta satamaan liittyvää ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta toimintaa sekä näitä 
tukevia palveluita, kuten myymälöitä, ravintoloita ja kahviloita. Lisäksi alueelle on osoi-
tettu venesatama. Alue kuuluu luonnon monimuotoisuuden kannalta linnustollisesti eri-
tyisen tärkeälle alueeseen (luo-2), pohjavesialueeseen (pv) sekä maakunnallisesti merkit-
tävään Katinhännän kulttuuriympäristöön (ma-2). Katismaan saarelle kulkee mantereelta 
yhdystie sekä kevyenliikenteen reitti. Pyhäjärvi on merkitty Natura 2000 -alueeksi. 
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Asemakaavoitus 

Osalla aluetta on voimassa vuonna 1982 hyväksytty Katinhännän rakennuskaava, jossa alue 
on osoitettu osittain urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), satama-alueeksi (LS), 
yleiseksi pysäköintialueeksi (LP), suojaviheralueeksi (EV), puistoksi (VP) sekä katualueeksi. 
Satamaan on osoitettu rakennusoikeutta 2000 k-m2. 
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Rakennusjärjestys 

Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on hyväksytty Säkylän, Euran ja Köyliön kunnanval-
tuustoissa 12.12.2011 ja se on tullut voimaan 17.1.2012. 

Pohjakartta 

Pohjakartta on hyväksytty 24.5.2002.  

Aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset 

Alueella laaditut selvitykset ja suunnitelmat on lueteltu kohdassa 7.1. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena oli mahdollistaa virkistyspalvelujen ke-
hittäminen sekä virkistykseen ja matkailuun liittyvä rakentaminen sekä kalasataman toimin-
nan kehittäminen.  

 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Säkylän toimijan aloitteesta.  

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta ja käsitellyt Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta xx.xx.2020 § x 

 

 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa 
osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 
62 §). Tarkemmin osalliset on lueteltu kaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

 

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu xx.xx.2020 

 

Kaavoitustyö on järjestetty siten, että osallisilla, on mahdollisuus osallistua kaavan valmis-
teluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta kaavan laadinnan 
eri vaiheissa. Osallisten mahdollisuudet osallistua kaavan laadintaan sekä alustava aika-
taulu on kuvattu kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma sekä ajankohtainen kaava-aineisto ovat nähtävillä Säkylän kunnanvirastos-
sa ja kunnan internet-sivuilla koko valmistelun ajan.  

 

Viranomaisneuvottelut järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Viranomai-
silta pyydetään lausunnot kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  

 

Katismaan saarelle on matkailupalvelujen korttelialueelle (RM) suunnitelmissa toteuttaa 
mm. ravintola, uusi saunarakennus, grilli, esiintymislava sekä vuokramökkejä. Lisäksi mat-
kailupalvelujen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle on mahdollista toteuttaa vä-
häisiä rakennuksia ja rakennelmia. Saaren rantaviivaa muokataan ja saarta laajennetaan 
vähäisesti täyttömaalla. Rantaan toteutetaan terassialue sekä virkistys- ja urheilupalvelu-
jen alueelle (VU) aktiviteetteineen. Alueelle toteutetaan laitureita saunan yhteyteen ja 
mm. soutuveneille tai kajakeille sekä terassialueita oleskeluun (lv-1). Saarelle saapuvaa 
tieyhteyttä on tarkoitus leventää ja toteuttaa kävelyn ja pyöräilyn yhteys saarelle asti.  

Kalasatama-alueelle (LS) lisätään rakennusoikeutta toiminnan kehittämistä varten. Katis-
maantien länsipuolelle on osoitettu toimitilarakennusten korttelialue (KTY), jolle saa si-
joittaa satamaa sekä matkailua palvelevaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta toimintaa 
sekä näitä tukevia palveluita.  

Katismaan ja sataman käyttöön tarkoitettuja pysäköintialueita (LP ja p) lisätään Katis-
maantien varrelle sekä saarella olevan satama-alueen yhteyteen. Liikenteen sujuvoitta-
miseksi sataman pohjoispuoliselle pysäköintialueelle on osoitettu liittymä myös pohjoi-
sesta Plaamintieltä. Kalasataman ja vierasvenesataman laiturialueet (lv) on osoitettu ve-
sialueelle (W). Katismaan saarelle on osoitettu virkistyskäyttöön tarkoitettuja laituri ja te-
rassialueita rantaan (lv-1). Alueen pohjoisosaan on osoitettu puisto- ja lähivirkistysalueita 
(VP, VL), jotka toimivat rannan suuntaisena viheryhteytenä. 

Suunnittelualue sijaitsee muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella Uusikylä 
0278302. Osayleiskaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä (Faunatica 2013) järvialue 
on todettu linnustollisesti arvokkaaksi alueeksi. Pyhäjärvi kuuluu Natura 2000-verkos-
toon, jonka vuoksi hankkeesta on tehty luonnonsuojelulain 65 §:ään perustuva Natura-
tarveharkinta eli arvio, onko syytä selvittää tarkemmin Natura-alueen arvoihin kohistuvia 
vaikutuksia. Arvio on selostuksen liitteenä. 

 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 6,9 ha. Kokonaisrakennusoikeus on 6000 k-m2. Asemakaa-
valla osoitettu rakennusoikeus kasvaa 4000 k-m2. Voimassa olevassa asemakaavassa Ka-
tismaan saaren rakennuksille ei ole merkitty rakennusoikeutta. Alueen kokonaispinta-ala 
on n. 69000 m2. Aluetehokkuudeksi muodostuu noin 0,09. 

Käyttötarkoitus pinta-ala n. (m²) rakennusoikeus (k-m2)  
KTY 3500 1050 
VP 1770  
VL 660 
VU 4600 
RM 3950 900 
LS 11040 3000 
LP 3700 
W 37240 



16(20) SELOSTUS KATINHÄNNÄN ASEMAKAAVA / KATISMAA  

 17.8.2020 

 

 

KTY Toimitilarakennusten korttelialue. 

Toimitilarakennusten korttelialueelle saa sijoittaa satamaa sekä matkailua palvelevaa ym-
päristöhäiriötä aiheuttamatonta toimintaa sekä näitä tukevia palveluita. Rakennusoi-
keutta muodostuu tehokkuusluvulla e=0,3 noin 1050 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on I.  

RM  Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. 

Matkailupalvelujen korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 900 k-m2 alu-
eelle toteutettavia ravintola-, majoitus- ja saunarakennuksia sekä muita toimintaa palve-
levia rakennuksia varten. Suurin sallittu kerrosluku on I. Tonttitehokkuudeksi muodostuu 
noin e=0,2. 

Matkailupalvelujen korttelialueella rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa toimintaan 
liittyviä vähäisiä rakennuksia ja rakennelmia kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi.  

 

VP Puisto. 

Plaamintien varrella sijaitseva rantapuisto on säilytetty kaavassa. Sen läpi on johdettu uusi 
katuyhteys Plaamintieltä toiselle alueen yleisistä pysäköintialueista. 

VL  Lähivirkistysalue. 

Suunnittelualueen pohjoisosan viheryhteys sekä Katismaan saaren itäpuolinen aallon-
murtaja on osoitettu lähivirkistysalueeksi.  

VU  Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

Uimaranta aktiviteettialueineen on säilytetty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU). 
Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyviä vähäisiä rakennuksia ja rakennelmia.  

LS  Satama-alue. 

Merkinnällä on osoitettu Katismaan saaren kohdalla sijaitseva vierasvenesatama sekä ka-
lasatama.  

Kalasataman alueelle saa sijoittaa kalanjalostusta sekä muuta satamaan liittyvää ympäris-
töhäiriötä aiheuttamatonta toimintaa sekä näitä tukevia palveluita, kuten myymälöitä, ra-
vintoloita ja kahviloita. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 3000 k-m2.  Suurin sallittu 
kerrosluku on I. Tehokkuudeksi muodostuu e=0,27. 

Katismaan vierasvenesatama-alueen läpi on osoitettu ajoyhteys sekä kävelyn ja pyöräilyn 
yhteys Kastimaalle sekä pysäköimispaikka (p).  

LP  Yleinen pysäköintialue. 

Merkinnällä on osoitettu yleiset pysäköintialueet, jotka ovat mm. kalasataman sekä Katis-
maan asiakkaiden käytössä. 
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W  Vesialue. 

Pyhäjärvelle on osoitettu sataman sekä virkistystoiminnan käyttöön laiturialueita (lv, lv-
1). Katismaan ja sille johtavan penkereen rantoja laajennetaan hieman täyttömaalla. Ve-
sialueelle on osoitettu myös siltayhteydet (y) Katismaalle sekä lähivirkistysalueelle (VL). 
Katismaalle johtavan ajoneuvosillan vierelle toteutetaan erillinen silta jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille. 

 

Rakennusten tulee sopia korkeusasemiltaan, suuntaukseltaan, muodoiltaan, materiaaleil-
taan ja väreiltään toisiinsa, rantamaisemaan ja ympäristöönsä. 

Rakentamattomat alueen osat ja niiden puustoinen ilme tulee säilyttää. Rantapuustoa ei 
saa kokonaan poistaa. 

Perustusten suunnittelussa ja alimman lattiatason määrittelyn yhteydessä tulee ottaa 
huomioon alueen alava sijainti vesistön äärellä. Alin rakentamiskorkeus on N2000+47,15. 
Korkeus sijaitsee rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkaisevan ker-
roksen alapuolella. Maanpinta tulee muotoilla tai porrastaa siten, että se liittyy luonte-
vasti ympäröivään maastoon ja kadun korkeusasemiin. Vähäisten rakennelmien rakenta-
miskorkeus tulee määrittää tapauskohtaisesti. 

Alue on kauttaaltaan pohjavesialuetta. Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maan-
käyttöä rajoittavat ympäristönsuojelulain 17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja 
vesilain 3 luvun 2 §:n mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuu-
den heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Ennen vallitsevia 
olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on vesiensuojeluviranomaisille varat-
tava mahdollisuus lausunnon antamiseen. Alueella on tarvittaessa rakenteellisin keinoin 
huolehdittava siitä, ettei ympäristölle haitallisia aineita pääse maaperään tai pohjavesiin. 

 

Kaavan muutoksella on vaikutuksia lähinnä asemakaava-alueella ja sen välittömässä lä-
heisyydessä. Kaavamuutoksessa arvioidaan kaavamuutoksen toteutuksen vaikutuksia voi-
massa olevaan asemakaavaan nähden. 

 

Yhdyskuntarakenne ja taajama-/maisemakuva 

Kaavamuutoksella ei ole merkittävä vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen. Uudet raken-
nukset Katismaalla ja kalasatamassa toteutetaan nykyisten rakennusten paikalle tai yh-
teyteen. Kalasatama on ilmeeltään hoidettua ja rakennettua ympäristöä, eikä lisäraken-
taminen aiheuta merkittävää muutosta taajama- tai maisemakuvaan. Satamaa ja matkai-
lua tukevia toimintoja ja palveluita mahdollistava alue laajenee Katismaan länsipuolelle, 
jossa rakentaminen sovitetaan ympäristöön. Rakennusten julkisivuissa tulee käyttää mai-
semaan ja ympäristöön soveltuvia materiaaleja sekä värejä. Rantapuustoa ei saa koko-
naan poistaa, mikä vähentää uuden rakentamisen aiheuttamia, rantamaisemaan kohdis-
tuvia vaikutuksia.  
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Katismaa on ilmeeltään puustoinen, mutta hoidettu ja rakennettu. Katismaan saaren 
puuston säilymiseen tulee kiinnittää huomiota ja tarvittaessa istuttaa uutta puustoa.  Saa-
ren rannan täyttö, laiturien ja terassien toteutus muuttaa rantamaisemaa. Toisaalta ny-
kyisellään vesi kuluttaa rantaa ja eroosion merkit näkyvät rantaviivassa. Saaren laajennuk-
sen yhteydessä laadukkaalla toteutuksella rannasta saadaan kestävä ja viihtyisä. Uudet 
rakennukset totutetaan olemassa olevien rakennusten paikalle tai yhteyteen, jolloin nä-
kymät rantamaisemassa eivät merkittävästi muutu. 

Väestö, palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Virkistyspalvelujen sekä kalasataman toiminnan kehittäminen lisännee myös alueen työ-
paikkoja vähäisesti.  

Kulttuuriympäristö 

Alueella ei ole tiedossa olevia kulttuuriarvoja. Alue luuluu maakunnallisesti merkittävään 
Katinhännän rakennettuun kulttuuriympäristöön, mutta jää pientaloalueesta hieman 
etäämmälle. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta Katinhännän kulttuuriarvoihin. 

Liikenne 

Sataman ja virkistyspalvelujen kehittyminen lisännee sekä ajoneuvo- että vesiliikennettä 
vähäisesti. Alueen vieressä on vierasvenesatama pysäköintialueineen. Pysäköintialueita 
lisätään ja pysäköintialueille liikennöintiä sujuvoitetaan uudella liittymällä Plaamintielle. 
Alue sijaitsee kävely-/pyöräilyetäisyydellä Säkylän keskustasta ja rantaan päättyvä käve-
lyn ja pyöräilyn yhteys toteutetaan saarelle asti uuden sillan myötä. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueella tai sen lähettyvillä ei sijaitse ympäristöhäiriöitä. Alueella on kunnallistekniikka. 

 

Maa- ja kallioperä, pohja- ja pintavedet 

Saaren rantaa laajennetaan täyttömaalla. Samalla on rannan toteutuksessa mahdollista 
huomioida eroosiovaikutus ja toteuttaa rannasta kestävämpi.  

Alueella on kunnallistekniikka. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, ettei maaperään 
ja vesistöön pääse valumaan pilaavia aineista ja siitä on tarvittaessa huolehdittava raken-
teellisin keinoin. Määräysten ja lakien mukaisella toiminnalla vaikutukset pohja- tai pinta-
vesiin pysyvät vähäisinä. 

Luonnonympäristö  

Alueella ei ole luonnontilaisia alueita, vaan alue on hoidettua ja rakennettua virkistysalu-
etta, piha-alueita ja taajamametsää. 

Alueelle tehdyssä Natura-tarveharkinnassa (Faunatica Oy, 2020) ei tullut esille mitään sel-
laista todennäköistä, mahdollista tai kuviteltavissa olevaa vaikutusta, jonka vuoksi hank-
keesta koituisi merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Pyhäjärven Natura-alueen suojelupe-
rusteina oleville luontotyypeille tai lintulajeille taikka alueen eheydelle. Hanke ei siten hei-
kennä niitä luontoarvoja, joiden perusteella Pyhäjärvi on liitetty Natura-suojelualuever-
kostoon. Johtopäätös perustuu erityisesti hankealueen hyvin pieneen mittakaavaan suh-
teessa Natura-alueen kokoon, hankealueen sijaintiin melko kaukana Natura-alueen 
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linnustollisesti arvokkaista osista sekä siihen, että hankealueen jo nyt suuresti luonnon-
oloista poikkeava maankäyttö ei käytännössä muutu nykyisestä. Natura-tarveharkinnan 
perusteella Katismaan asemakaavan muutoshankkeen vaikutuksista ei ole tarvetta laatia 
varsinaista Natura-arviointia. 

 

Alueen rakennusten toteutuksesta ja vesihuollon rakentamisesta vastaa toimija. 

 

Kaavan toteuttaminen tuo alueelle uusia sosiaalista ympäristöä rikastuttavia virkistys- ja 
matkailutoimintoja sekä tukee alueella perinteistä kalastusta. Viihtyisän ympäristön luo-
miseksi on syytä kiinnittää huomiota uusien rakennusten ja rakenteiden laadukkaaseen 
toteuttamiseen.  

 

Olemassa olevaan nimistöön ei kohdistu muutoksia. 

 

Asemakaavan muutos on lainvoimaisen Säkylän osayleiskaavan mukainen ja toteuttaa sen 
tavoitteita. Toimitilojen korttelialue tukee sataman toimintaa sekä palvelee matkailua ja 
virkistystä. Asemakaavassa on huomioitu yleiskaavan selvitysten mukaiset luonto-, mai-
sema- ja kulttuurihistoria-arvot. 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

Alue voidaan toteuttaa asemakaavan mukaisesti asemakaavamuutoksen saatua lainvoi-
man.  

 

Toteutuksesta seurataan kaavamääräysten, ajantasaisen lainsäädännön sekä kunnan ym-
päristönsuojelumääräysten noudattamista. Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän 
kunta. 

 
 
 

Helsingissä 17.8.2020 

TENGBOM OY 

 

Maarit Suomenkorpi 

maisema-arkkitehti, YKS 359 
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