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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Ks. kansilehti. 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Köyliönjärven itärannalla loma-asuntojen muodosta-
massa ryhmässä, Karhian kylässä noin kahden kilometrin päässä Kankaanpään kyläkes-
kuksesta pohjoiseen. Etelässä ja pohjoisessa aluetta rajaavat loma-asunnot, lännessä Köy-
liön järvi ja idässä peltoalueet. Suunnittelualueen laajuus on yhteensä noin 0,5 hehtaaria.  

 

1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 

Kaavan nimi:    Karhian ranta-asemakaava korttelit 39 ja 40 

Päätarkoitus:   Tarkoituksena on laatia alueelle ranta-asemakaava ja osoit-
taa alueelle loma-asuntoja. Ranta-asemakaavassa määritel-
lään rakennuspaikkojen enimmäismäärä sekä enimmäisra-
kennusoikeus. Lisäksi huomioidaan alueen muut maankäy-
tön kehitystarpeet. 

Kaava-alueen pinta-ala:  n. 0,5 ha 

Kokonaisrakennusoikeus: 315 k-m2 

Kaavaselostus koskee: 18.2.2022 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa 
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1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ 

1. Asemakaavakartta 1:2000 

2. Asemakaavan seurantalomake (täytetään hyväksytystä kaavasta) 

1.6 LUETTELO ERILLISISTÄ LIITEASIAKIRJOISTA 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

• Asemakaavakartta 1:2000 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Ranta-asemakaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. Kunnanhallitus 
on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen laatimisesta xx.xx.2022 § xx. Ranta-asema-
kaavan vireille tulosta on kuulutettu xx.xx.2022.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 § mukaisesti laadittu kaavaehdotus asetetaan nähtäville 
kuulemista varten ja nähtävillä olosta tiedotetaan kunnallisten kuulutusten tapaan. Ehdo-
tuksesta pyydetään viranomaislausunnot. Osalliset voivat jättää mielipiteensä kaavan 
nähtävillä ollessa.  

Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy Säkylän kunnanvaltuusto. 

2.2 ASEMAKAAVA 

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alueelle loma-asumista. Alueella sijaitsee 
yksi lomarakennus ja muilta osin suunnittelualue on rakentamatonta. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,5 ha. Tontteja alueelle muodostuu ohjeellisella tonttija-
olla 2. Kokonaisrakennusoikeus on noin 315 k-m2 ja aluetehokkuudeksi muodostuu 0,05.  

Alueelle on osoitettu kaksi uutta loma-asuntojen korttelia (RA). Rakennusoikeus on osoi-
tettu kerrosalaneliömetreinä pohjoisempaan kortteliin 120 k-m2 ja eteläisempään kortte-
liin 195 k-m2. Tonttitehokkuudeksi muodostuu 0,05.  Kortteliin 39 on osoitettu ohjeelli-
sella tonttijaolla tontti 1. Kortteliin 40 on osoitettu ohjeellisella tonttijaolla tontti 1 sekä 
olemassa oleva ajoyhteys kiinteistölle 319-404-1-103. Ajo tonteille tapahtuu Pihlajatieltä. 

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Köyliönjärven kulttuuri-
maisemat. 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Ranta-asemakaava voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Toteutuksesta vastaa 
maanomistaja. Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän kunta.  

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

 

Ranta-asemakaava-alue koostuu kahdesta kiinteistöstä Köyliönjärven itärannalla. Alueella 
on useampia loma-asuinkiinteistöjä, joiden yhteyteen suunnittelualue liittyy. 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. 
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Maisema  

Kaavamuutosalue sijaitsee Köyliönjärven rannalla ja se rajautuu idässä laajoihin pelto- ja 
viljelysalueisiin. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Köyliönjärven 
kulttuurimaisemat.   

Pohjoisemmalla kiinteistöllä kasvaa tavanomaista puutarha-/pihakasvillisuutta. Eteläi-
sempi kiinteistö on rakentamaton. Eteläinen kiinteistö on vanhaa niittyä, joka on toiminut 
myös läjitysalueena, mutta on nykyään kunnostettu. Alueelle on toteutettu puutarhamai-
sia kiveyksiä sekä pinnoitteita. Länsiosa kiinteistöä rajautuu Köyliönjärveen ja rantaan me-
nevä kaistale on kunnostettu ja pinnoitettu.  

Maperä ja topografia 

Maaperä suunnittelualueella on hiesua, maasto on tasaista ja korkeusasema on noin 40 
metriä merenpinnasta.  
 

Vesistöt ja vesitalous  

Alue kuuluu Köyliönjärven valuma-alueeseen. Pintavedet valuvat länteen kohti Köyliön-
järveä.  
 

Luonnonolot 

Pohjoinen kiinteistö on pääosin olemassa olevaa pihapiiriä ja alueen kasvillisuus koostuu 
lähinnä tavanomaisesta piha- ja puutarhakasvillisuudesta. Eteläisellä kiinteistöllä maan-
pinta on käsitelty erilaisin pinnoittein eikä sillä ole kasvillisuutta. 
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Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Säkylän kunnan väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan 6 646 asukasta vuonna 2020. Alle 
15-vuotiaiden osuus oli noin 12,9 %, 15–64-vuotiaita noin 55,3 %, ja eläkeläisiä noin 31,8 
%. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä Säkylän asukasluku las-
kee 5326 asukkaaseen.  

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee yksi lomarakennus. 

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 

Ranta-asemakaava-alue on haja-asutusaluetta. Köyliönjärven rannalla sijaitsee pääasiassa 
loma-asuntoja. Kaava-alueella sijaitsee yksi lomarakennus. Alue liittyy välittömästi ole-
massa olevaan loma-asuntojen muodostamaan ryhmään. 

Liikenne 

Alueen liikenne tukeutuu itäpuolella sijaitsevaan Pyhän Henrikin tiehen (2131). Alueelle 
johtava Pihlajatie on yksityistie. 

Pyhän Henrikin tien rinnalla kulkee kevyenliikenteen väylä ja lähimmät bussipysäkit sijait-
sevat noin 200 metrin päässä alueelta. Alueen linja-autovuorot ovat pääosin koulukulje-
tuksia. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö  

Alueella ei sijaitse tiedossa olevia muinaismuistoja. Alue on osa valtakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta, Köyliönjärven kulttuurimaisemat.  

Tekninen huolto 

Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. 

Työpaikat ja elinkeinot 

Alueella ei sijaitse työpaikkoja. 
 

Maanomistus 

Kaavoitettava alue on yksityisen omistuksessa. 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE  

 

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. 

Maakuntakaavoitus  

Satakunnan maakuntakaava 
Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 (N:o YMl/5222/2010) Satakunnan maakuntakaa-
van. Maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätök-
sellä 13.3.2013.  

Ranta-asemakaava-alue sijaitsee maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohdevyöhyk-
keellä (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia 
koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan 
niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti 
tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. 

Hankealue sijaitsee maakuntakaavassa myös Matkailun kehittämisvyöhykkeellä (mv2). 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämi-
sen kohdevyöhykkeet. 
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Satakunnan vaihemaakuntakaava 1  
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.12.2013. Ym-
päristöministeriö on vahvistanut kaavan 3.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaa-kuntakaavassa 1 
osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuuli-voimatuotannon alueet. Asema-kaava-alu-
eelle ei ole osoitettu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa 1. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 17.5.2019 ja se 
on saanut lainvoiman 1.7.2019. Vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto, 
soiden moninaiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Sata-
kunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuvat samalla Satakunnan maa-
kuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset. 

Asemakaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Köyliön-
järven kulttuurimaisemat (vma). Kaavassa on lisäksi koko maakuntaa koskevia suunnitte-
lumääräyksiä kaupan, turvetuotannon sekä aurinkoenergian osalta. 
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Yleiskaavoitus 

Alueen pohjoisosassa on voimassa Yttilän osayleiskaava (28.12.1987) ja eteläosassa Kan-
kaanpää osayleiskaava (KV 21.12.1992 § 75) 
 
Kiinteistön 319-404-1-91 länsiosa on osayleiskaavassa rantaan ulottuvaa loma-asuntoalu-
etta (RA) ja itäosa maa- ja metsätalousaluetta, jolla ympäristö säilytetään (MT/s). Kiinteis-
töt 319-404-7-72 ja 319-404-5-63 on osayleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi 
(RA). 
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Asemakaavoitus  

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue rajoittuu pohjoisessa Köy-
liönjärven itärannan ranta-asemakaavaan (KV 30.8.1973).  

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 18.2.2022.  

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Maanomistajien tavoitteena on laatia alueelle ranta-asemakaava ja osoittaa alueelle 
loma-asuntoja. Ranta-asemakaavassa määritellään rakennuspaikkojen enimmäismäärä 
sekä enimmäisrakennusoikeus.  

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Asemakaavan muutos on käynnistetty maanomistajan aloitteesta (MRL 74 §). Maanomis-
taja on keskustellut viereisten kiinteistöjen omistajien kanssa yhteisen ranta-asemakaa-
van laatimisesta ja ranta-asemakaavaan on otettu mukaan kaavan laatimista omalle lo-
makiinteistölleen halunneet maanomistajat. 
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Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen laatimisesta ja käsitellyt 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaehdotusta xx.xx.2022 § xxx. 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

 

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 
61 §). Tarkemmin osalliset on lueteltu Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

 

Ranta-asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu xx.xx.2022. 

 

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 ehdotusvaiheissa. 

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Yleiskaavan tavoitteet 

Yleiskaavan maa- ja metsätalousalue, jolla ympäristö säilytetään (MT/s) koskevan suun-
nittelumääräyksen mukaan: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettu alue. Rakennuslain 
31.1. §:n nojalla määrätään, että alueelle ei saa rakentaa muita kuin maa- ja metsätaloutta 
palvelevia rakennuksia. Uudisrakentaminen ja muut toimenpiteet tulee kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaalla maisema-alueella suunnitella ja toteuttaa niin, että ne sopeutuvat hyvin 
olemassa olevaan rakennuskantaan ja kulttuurimaisemaan.   

Loma-asuntoalueeseen (RA) ei kohdistu suunnittelumääräyksiä. 
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Maakuntakaavan tavoitteet 

Maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä (kk) koskevan suunnittelumää-
räyksen mukaan: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttä-
mällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla 
viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntä-
mällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkolii-
kenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla aluei-
denkäytön suunnittelun lähtökohtina.   

Maakuntakaavan matkailun kehittämisvyöhykettä (mv-2) koskevan suunnittelumääräyk-
sen mukaan: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiin-
nitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalvelujen kehittämiseen. 
Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen 
kulttuuri-, maisema-, ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. 
Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitet-
täessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden 
säilyttäminen. 

Köyliönjärven kulttuurimaisemaa koskien suunnittelussa on otettava huomioon alueen 
kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen 
säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista aluetta tai koh-
detta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olo-
suhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Koh-
teen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon 
kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimen-
piteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (vma) suunnittelumääräyksen mukaan: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen koko-
naisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säi-
lymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet.  

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti 
muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausun-
non antamiseen.  

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huo-
mioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei 
toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säily-
mistä 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista alueelle voidaan johtaa seuraavat tavoit-
teet: 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tu-
keutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja 
tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Alueelle on osoitettu kaksi uutta loma-asuntojen korttelia (RA). Rakennusoikeus on osoi-
tettu kerrosalaneliömetreinä pohjoisempaan kortteliin 120 k-m2 ja eteläisempään kortte-
liin 195 k-m2. Tonttitehokkuudeksi muodostuu 0,05.  Kortteliin 39 on osoitettu ohjeelli-
sella tonttijaolla tontti 1. Kortteliin 40 on osoitettu ohjeellisella tonttijaolla tontti 1 sekä 
olemassa oleva ajoyhteys kiinteistölle 319-404-1-103. Ajo tonteille tapahtuu Pihlajatieltä.  

 

Alueen kokonaispinta-ala on n. 0,5 ha. Aluetehokkuudeksi muodostuu 0,05. Kokonaisra-
kennusoikeudeksi muodostuu 315 k-m2. Alueelle muodostuu ohjeellisella tonttijaolla 
kaksi tonttia. 

5.2 ALUEVARAUKSET 

 

RA Loma-asuntojen korttelialue  

Asemakaavassa on osoitettu loma-asuntojen korttelialue, jossa Rakennusoikeus on osoi-
tettu kerrosalaneliömetreinä pohjoisempaan kortteliin 120 k-m2 ja eteläisempään kortte-
liin 195 k-m2. Tonttitehokkuudeksi muodostuu 0,05.  Kortteliin 40 on osoitettu olemassa 
oleva ajoyhteys viereiselle kiinteistölle. Suurin sallittu kerrosluku pohjoisemmassa kortte-
lissa on II ja eteläisemmässä korttelissa I. Alueelle muodostuu ohjeellisella tonttijaolla 
kaksi tonttia.  

Kaavamääräysten mukaan:  

Lomarakennuksen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen lomara-
kennuksen. 

Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia ja 
enintään 25 m2 saunan. 

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

Alin rakentamiskorkeus on N2000+42,82. Korkeus sijaitsee rakennusten perustuksissa ole-
van kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella. 

 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat selostuksen liitteenä. 
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5.3 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n velvoite: Kaa-
van tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeelli-
sessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen 
ympäristövaikutukset mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Kaavamuutoksessa arvioidaan kaavamuutoksen toteutuksen vaikutuk-
sia voimassa olevan kaavan toteutumiseen nähden. Kaavan muutoksella on eniten vaiku-
tuksia sen välittömässä läheisyydessä. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä elinkeinoelämän 
kehittymiseen ja työllisyyden lisääntymiseen. Kokonaisuutena kaavamuutoksen vaikutuk-
set ovat vähäiset. 

 

Yhdyskuntarakenne ja taajama-/maisemakuva 

Rakentamisen myötä alueen yhdyskuntarakenne tiivistyy vähäisesti ja läjitysalueena toi-
minut maa-alue muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Kaavan vaikutukset yhdyskuntara-
kenteeseen eivät ole merkittäviä. Alueelle toteutuu yksi uusi lomarakennus olemassa ole-
vien lomarakennusten yhteyteen.   

Rakentamista ohjataan kaavamääräyksin. Rakennusten tulee sopia korkeusasemiltaan, 
suuntaukseltaan, muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään toisiinsa, lähimaisemaan ja 
ympäristöönsä. 

Väestö, palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Ranta-asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia väestöön, palveluihin, työpaikkoihin 
tai elinkeinotoimintaan.   

Liikenne 

Liikenne tukeutuu olemassa olevaan tieverkkoon. Liikenne ei lisäännyt merkittävästi.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja. Alue on osa Köyliönjärven kansallismaise-
maa ja osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
ja avoimet peltoalueet on tarkoitus säilyttää viljelyssä. Uudisrakentaminen ja muut toi-
menpiteet tulee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla maisema-alueella suunnitella ja to-
teuttaa niin, että ne sopeutuvat hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan ja kulttuurimai-
semaan.  

Ranta-asemakaavassa kiinteistölle 319-404-1-91 osoitettu tontti on sijoitettu olemassa 
olevien loma-asuntojen yhteyteen ja sen ranta on osayleiskaavassa varattu loma-asuin-
alueeksi. Viljelyssä oleva avoin peltoalue rajautuu kokonaan ranta-asemakaava-alueen ul-
kopuolelle. Ranta-asemakaava ei siten pienennä avointa viljelyksessä olevaa peltoaluetta. 
Rakentaminen sopii mittakaavaltaan olemassa olevaan ympäristöön. Kiinteistöjen 319-
404-7-72 ja 319-404-5-63 osalta tilanne ei oleellisesti muutu nykyisestä. Kaavamuutok-
sella ei siten ole merkittäviä vaikutuksia arvokkaaksi luokiteltuun kulttuuriympäristöön. 

Tekninen huolto 

Jätevesien käsittely ja käyttöveden hankinta ratkaistaan kiinteistökohtaisesti.  
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueella tai sen lähettyvillä ei sijaitse ympäristöhäiriöitä. 

 

Ilma ja ilmasto 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta ilmaan tai ilmastoon. 
 

Maa- ja kallioperä, luonnonympäristö, pohja- ja pintavedet 

Alueen toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen sijainti vesistön äärellä. Rakentami-
sessa tulee huomioida kerran 100 vuodessa tapahtuvan tulvan mukaisesti annettu mää-
räys alimmasta suositeltavasta rakentamiskorkeudesta, N2000+42,82. Korkeus sijaitsee 
rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuo-
lella. Jätevedet tulee käsitellä asianmukaisesti. 

Luonnonympäristö 

Alueella ympäristö on piha-aluetta tai voimakkaasti käsiteltyä ja muokattua, eikä alueella 
ole luonnonympäristöä.  

 

Korttelialueiden toteutuksesta vastaavat maanomistajat.  

5.4 NIMISTÖ 

Alueen nimistöön ei kohdistu muutoksia.  

5.5 KAAVAN SUHDE VOIMASSA OLEVAAN YLEISKAAVAAN JA ASETETTUIHIN TA-

VOITTEISIIN 

Kiinteistöille 319-404-7-72 ja 319-404-5-63 osoitettu lomarakennuspaikka on Yttilän 
osayleiskaavan mukainen.  

Kiinteistölle 319-404-1-91 osoitetun rakennuspaikan länsiosa on Kankaanpään osayleis-
kaavan mukaista loma-asuinaluetta (RA) ja itäosassa maa- ja metsätalousaluetta, jolla ym-
päristö säilytetään (MT/s). Ranta-asemakaava-alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla 
maisema-alueella, Köyliönjärven kulttuurimaisemat, jonka vuoksi avoimet peltoalueet on 
tarkoitus säilyttää viljelyssä. Uudisrakentaminen ja muut toimenpiteet tulee kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaalla maisema-alueella suunnitella ja toteuttaa niin, että ne sopeutuvat 
hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan ja kulttuurimaisemaan.   

Ranta-asemakaavassa kiinteistölle 319-404-1-91 osoitettu tontti on sijoitettu olemassa 
olevien loma-asuntojen yhteyteen ja sen ranta on osayleiskaavassa varattu loma-asuin-
alueeksi. Rakennusoikeus on suhteutettu alueella voimassa oleviin loma-asuintonttien ra-
kennusoikeuteen sekä viereisiin lomarakennuksiin. Lisäksi ranta-asemakaavassa on mää-
räys rakennusten sovittamisesta ympäristöön. Viljelyssä oleva avoin peltoalue rajautuu 
yksityistiehen ja jää siten kokonaan ranta-asemakaava-alueen ulkopuolelle. Ranta-asema-
kaava ei siten pienennä avointa viljelyksessä olevaa peltoaluetta eikä siten ole yleiskaavan 
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vastainen vaan tukee sen tavoitteita. Ranta-asemakaavassa on määritelty rakennuspaik-
kojen enimmäismäärä, sijainti sekä enimmäisrakennusoikeus. 

Ranta-asemakaava on siten yleiskaavan periaatteiden mukainen. 

5.6 KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN JA MAA-

KUNTAKAAVAAN  

Ranta-asemakaava tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen. Alueen ympäristön arvot 
huomioidaan kaavoituksessa. Määräyksissä on huomioitu varautuminen sään ääri-ilmiöi-
hin ja tulvariskiin. Asemakaavamuutos toteuttaa siten maakuntakaavan asettamia tavoit-
teita sekä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 

Korttelialueiden toteuttamisesta vastaavat maanomistajat.  

6.2 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Toteutuksesta seurataan kaavamääräysten, ajantasaisen lainsäädännön sekä kunnan ym-
päristönsuojelumääräysten noudattamista.  

Toteutuksen seurannasta vastaa Säkylän kunta.  

 
 

Helsingissä 18.2.2022 

TENGBOM OY 

 

Maarit Suomenkorpi 

maisema-arkkitehti, YKS 359 
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