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SÄKYLÄN KUNTA 

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 271 JA 272 

Vähäsäkylän asemakaavan muutos, korttelit 271 ja 271, on ollut kaava-

ehdotuksena nähtävillä 15.10.2015 -16.11.2015 Säkylän kunnassa (kaa-

vaehdotus on päivätty 13.8.2015). 

Ehdotuksesta on saatu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntalii-

ton, Satakunnan Museon ja Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan lau-

sunnot. Lisäksi kaavaehdotuksesta on annettu yksi muistutus. 

Kaavan laatijana olen tehnyt saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen vas-

tineet. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (8.12.2015) 

Vastine 

Muutettavana olevassa Vähäsäkylän asemakaavassa korttelissa 271 ra-

kennusoikeudet vaihtelevat AO-rakennuspaikoilla 100 – 375 kerrosne-

liömetrin välillä. Muutosaluetta vastaavilla rakennuspaikoilla rakennusoi-

keudet ovat 250 – 375 kerrosneliömetrin välillä. 

 
Ote muutettavasta asemakaavasta, rakennusoikeudet vahvennettu 
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Korttelin 271 rakennuspaikkojen 8, 11, 12 ja 13 kaavanmukainen yhteis-

pinta-ala on 6 050 m2. Kun kaavamuutoksessa rakennusoikeutta alueelle 

on osoitettu yhteensä 1 200 kerrosneliömetriä (lisäystä +175 k-m2), ra-

kennustehokkuudeksi muodostuu keskimäärin noin e=0.20. Kokonaisra-

kennusoikeutta voidaan muutoksen jälkeenkin näin ollen pitää kiistatta 

hyvin maltillisena. 

Rakentamisen ohjausta koskevat yleismääräykset, jotka kaavaehdotuk-

sessa ovat koskeneet vain korttelia 272, muutetaan käsittämään koko 

kaava-alueen. 

Rakentamistapaohjeiden laatimista koskeva kaavamääräys periytyy 

vuonna 2005 hyväksytystä alueen ensimmäisestä asemakaavasta. Kaa-

vakartasta erilliset rakentamistapaohjeet, jos sellaiset laaditaan, ovat oh-

jeelliset, eivätkä ne sido kunnan rakennusvalvontaviranomaista tai raken-

nushankkeeseen ryhtyvää. Kaavakartalla esitetyt rakentamista koskevat 

yleismääräykset antavat kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle riittä-

vät edellytykset rakennushankkeen soveltuvuuden arviointiin. Asemakaa-

van muutos luo edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 

elinympäristölle sekä vaalii rakennettua ympäristöä ja luonnonympäris-

töä. 

Pohjaveden suojelua koskien viitataan Satakuntaliiton lausunnosta annet-

tuun vastineeseen. 

 

Satakuntaliiton lausunto (17.11.2015) 

Vastine 

Kaavakartan kaavamääräyksissä pv-1 -merkinnän määräys muutetaan 

muotoon ”Veden hankinnalle tärkeän pohjavesialueen raja.”. Yleismää-

räyksiin lisätään erikseen: 

 

 

Satakunnan Museon lausunto (16.11.2015) 

Vastine 

Kuten lausunnossakin todetaan, niin kaavamuutosalue ei kuulu valtakun-

nallisesti tai maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Kaava-

kartalla esitetyt rakentamista koskevat yleismääräykset antavat kunnan 

rakennusvalvontaviranomaiselle riittävät edellytykset rakennushankkeen 

soveltuvuuden arviointiin. 

Rakennusoikeuden lisäyksen osalta viitataan ELY-keskuksen lausunnosta 

annettuun vastineeseen. 
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Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan lausunto (10.11.2015) 

Vastine 

Kaavamuutos ei mahdollista viheryhteyden (VP-alue) muodostamista Py-

häjärven rantaan. Ranta-alue on yksityisessä omistuksessa, ja se on jo 

ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kokonaisuudessaan rakennus-

paikoiksi. 

Asemakaavan muutosalue on vesihuoltolain mukaista vesihuoltolaitoksen 

toiminta-aluetta, jossa kiinteistöillä on velvollisuus liittyä vesijohto- ja 

viemäriverkostoon. 

 

Ulla-Maija Peltosen ja Hannu Peltosen muistutus (13.11.2015) 

Vastine 

Säkylän kunnasta saadun selvityksen mukaan kaavaehdotuksesta tiedot-

taminen osallisille on suoritettu puutteellisesti. Asemakaavaehdotus tu-

leekin asettaa uudelleen nähtäville. 

Korttelin 272 rakennuspaikan nro 2 rakennusoikeus muutetaan uudessa 

kaavaehdotuksessa 150 kerrosneliömetriin. Kulkuyhteys uudelle raken-

nuspaikalle osoitetaan Rantatien kautta. 

Kaavaehdotusta muutetaan siten, että muistutuksen tekijöiden omista-

man kiinteistön kulkuyhteys osoitetaan kaavassa nykyisin käytössä ole-

van ajoyhteyden mukaisesti (3 metriä leveä rasitetie). 
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