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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Karhian ranta-asemakaava korttelit 39 ja 40 

 

Köyliönjärven itärannalle laaditaan ranta-asemakaava, jonka tar-

koituksena on osoittaa alueelle loma-asuntoja. Tämä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma esittelee kaavan laadinnan lähtökohtia, si-

sältöä ja tavoitteita sekä sisältää suunnitelman siitä, miten kaavan 

laadinnan aikana kuullaan maanomistajia, asukkaita ja muita osal-

lisia sekä suunnitelman siitä, mitä kaavan vaikutuksia tullaan arvi-

oimaan. 

Suunnittelualue 

Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Köyliönjärven itärannalla Karhian 
kylässä noin kahden kilometrin päässä Kankaanpään kyläkeskuk-

sesta pohjoiseen. Etelässä ja pohjoisessa aluetta rajaavat loma-

asunnot, lännessä Köyliönjärvi ja idässä peltoalueet. Suunnittelu-
alueen laajuus on yhteensä noin 0,5 hehtaaria.  Ranta-asemakaava 

koskee kiinteistöjä 319-404-1-91, 319-404-7-72 ja 319-404-5-63. 

Kuva: Ranta-asemakaava-alueen sijainti. 
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Nykytilanne 

Ranta-asemakaava-alue koostuu kahdesta kiinteistöstä Köyliönjär-
ven itärannalla. Pohjoisempi alue kattaa asuinrakennuksen ja sen 

pihapiirin. Eteläisempi kiinteistö on rakentamaton ja sen länsiosa 

rajautuu Köyliönjärveen. Alueelle johtaa yksityistie (Pihlajatie), 

joka kulkee osittain kiinteistöjen alueella. 

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, 

Köyliönjärven kulttuurimaisemat. 

Suunnittelun tavoitteet 

Ranta-asemakaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajan aloit-

teesta.  

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle loma-asun-
toja. Ranta-asemakaavassa määritellään rakennuspaikkojen enim-

mäismäärä sekä rakennusoikeus.  

Maanomistus 

Kaavoitettavan alueen kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa. 

Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset 

alueidenkäytön tavoitteet ovat tulleet voimaan vuonna 2000. Val-

tioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uu-

distamisesta 14.12.2017. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet tulivat voimaan 1. huhtikuuta 2018. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon kai-

kessa alueiden käytön suunnittelussa. 

Kaavoitustilanne 

Maakuntakaavoitus  

Satakunnan maakuntakaava 

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 (N:o YMl/5222/2010) Sa-

takunnan maakuntakaavan. Maakuntakaava on saanut lainvoiman 

korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.  

Maakuntakaavassa ei alueelle ole osoitettu aluevarauksia. Ranta-

asemakaava-alue sijaitsee maakuntakaavassa kaupunkikehittämi-
sen kohdevyöhykkeellä (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseu-

tuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämis-
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politiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan 

niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistar-

peita. 

Hankealue sijaitsee maakuntakaavassa myös Matkailun kehittä-

misvyöhykkeellä (mv2). Merkinnällä osoitetaan merkittävät kult-
tuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhyk-

keet. 

 

Kuva: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Ranta-asemakaava-alue on 

merkitty kuvaan punaisella ympyrällä. 

Satakunnan 1. vaihemaakuntakaava 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntaval-

tuustossa 13.12.2013. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 

3.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oi-

keuden päätöksellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaa-kuntakaa-
vassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuuli-voimatuo-

tannon alueet. Ranta-asemakaava-alueelle ei ole osoitettu merkin-

töjä vaihemaakuntakaavassa 1. 

2. Vaihemaakuntakaava 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty maakuntaval-

tuustossa 17.5.2019 ja se on saanut lainvoiman 1.7.2019. Vaihe-
maakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto, soiden moni-

naiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympä-

ristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan ku-

moutuvat samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkin-

nät ja määräykset. 
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Ranta-asemakaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen 

maisema-alueeseen, Köyliönjärven kulttuurimaisemat (vma). Kaa-
vassa on lisäksi koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä 

kaupan, turvetuotannon sekä aurinkoenergian osalta. 

 

Kuva: Ote Satakunnan 2. vaihemaakuntakaavasta. Ranta-asemakaava-
alueen sijainti on merkitty kuvaan punaisella ympyrällä. 

Yleiskaavoitus 

Alueen pohjoisosassa on voimassa Yttilän osayleiskaava 

(28.12.1987) ja eteläosassa Kankaanpää osayleiskaava (KV 

21.12.1992 § 75) 

Kiinteistön 319-404-1-91 länsiosa on osayleiskaavassa rantaan 

ulottuvaa loma-asuntoaluetta (RA) ja itäosa maa- ja metsätalous-

aluetta, jolla ympäristö säilytetään (MT/s). Kiinteistöt 319-404-7-
72 ja 319-404-5-63 on osayleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalu-

eeksi (RA). 
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Kuva: Ote Säkylän osayleiskaavayhdistelmästä. 

Asemakaavoitus  

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue ra-

joittuu pohjoisessa Köyliönjärven itärannan ranta-asemakaavaan 

(KV 30.8.1973). 

Rakennusjärjestys 

Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys on hyväksytty Säkylän, Euran 

ja Köyliön kunnanvaltuustoissa 12.12.2011 ja se on tullut voimaan 

17.1.2012. 

Selvitykset 

Alueelle ei ole laadittu erillisselvityksiä ranta-asemakaavaa varten.  

Arvioitavat vaikutukset 

Ranta-asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan to-

teutuksen vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuk-
sen edellyttämällä tavalla. Kaavaa laadittaessa tulee selvittää 

suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 

yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutuk-
set. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voi-

daan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
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Vaikutusarviointi tehdään asiantuntija-arviona ja se perustuu alu-

eella laadittuihin selvityksiin, olemassa olevaan lähtöaineistoon 

sekä tehtyihin maastoinventointeihin.  

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään vaikutukset: 

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;  

• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luon-

nonvaroihin; 

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energia-

talouteen sekä liikenteeseen; 

• maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-

töön. 

Ympäristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet 

mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai lieventä-

miseksi. 

Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ot-

taa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 

kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

1) Alueen sekä naapurialueiden maanomistajat, vuokraoikeuden 

haltijat asukkaat ja yritykset 

2) Kunnan hallintokunnat: 

- Säkylän kunnanhallitus 

- Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

- Satakunnan pelastuslaitos 

3) Viranomaiset: 

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

(alueidenkäyttö, ympäristöasiat, liikenne) 

- Satakuntaliitto (maakuntakaavoitus) 

- Satakunnan museo (kulttuuriympäristö) 

4) Muut yhteisö- ja asiantuntijatahot: 

 Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 

 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 
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Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisneuvottelut järjestetään MRL:n mukaisesti. Työn kulu-

essa pidetään tarvittaessa työneuvotteluja viranomaisten kanssa. 

Kaavaehdotus lähetetään viranomaisille lausunnolle. 

Työvaiheet ja kaavan valmisteluun osallistuminen 

Aloitusvaihe  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Säkylän kun-

nanvirastossa ja kunnan internet sivuilla koko valmistelun ajan. 

Kaavan vireilletulosta kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten 
tapaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvit-

taessa kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunni-

telma toimitetaan tiedoksi osallisille viranomaisille. 

Ehdotusvaihe  

Lähtötietojen ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus (MRL 

74 §). Kaavaehdotus asetetaan nähtäville vuorovaikutusta varten 
30 päivän ajaksi alkuvuodesta 2022. Osallisilla on oikeus tehdä 

muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kuntaan 

ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Kunta antaa perustellun vas-

tineen muistutuksiin. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan muiden 
kunnallisten kuulutusten tapaan. Viranomaisilta pyydetään ehdo-

tuksesta lausunnot.  

Kaavan hyväksyminen 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kunnan tekemien 

päätösten perusteella tehdään vähäiset tarkistukset kaavaehdo-

tukseen. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, 

kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen 
ehdotuksena nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kui-

tenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua 

ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.   

Tarkistettu kaavaehdotus toimitetaan Säkylän kunnanvaltuuston 

hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään 

Säkylän kunnanvaltuustossa keväällä/kesällä 2022. Kaavan hyväk-
symisestä kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten tapaan. 

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta 

valittamalla hallinto-oikeuteen. 
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Lisätiedot 

Säkylän kunta: 

kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 

puhelin: (02) 832 8300, GSM 044 517 1012 

 

tekninen johtaja Tarmo Saarinen 
puhelin: (02) 832 8317, GSM 044 517 1014 

 

osoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä 
sähköposti: etunimi.sukunimi@sakyla.fi 

Kaavan laativa konsultti: 

Maisema-arkkitehti YKS 359 Maarit Suomenkorpi 
Tengbom Oy 

Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki 

puhelin: +358 504 153 009 

sähköposti: etunimi.sukunimi@tengbom.fi 


	Suunnittelualue
	Nykytilanne
	Suunnittelun tavoitteet
	Maanomistus
	Suunnittelun lähtökohdat
	Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
	Kaavoitustilanne
	Yleiskaavoitus
	Asemakaavoitus

	Rakennusjärjestys
	Selvitykset

	Arvioitavat vaikutukset
	Osalliset
	Viranomaisyhteistyö
	Työvaiheet ja kaavan valmisteluun osallistuminen
	Aloitusvaihe
	Ehdotusvaihe
	Kaavan hyväksyminen

	Lisätiedot
	Säkylän kunta:
	Kaavan laativa konsultti:


