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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

SÄKYLÄN KUNTA 

RH-ALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Kortteleita 9, 11, 37, 61, 217-218, osaa kortteleita 39 ja 57 sekä 

virkistysaluetta. 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: 

Korttelit 9, 11, 37, 61, 217-218, osa kortteleita 39 ja 57 sekä vir-

kistysaluetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2023 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä  

kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä __.__. - __.__.2023 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2023 

Kunta on hyväksynyt kaavan __.__.2023 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualueet 1-5 sijoittuvat Säkylään Pyhäjärven koillis- ja 

länsirannalle Vähä-Säkylän, Uusikylän ja Iso-Vimman alueille. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on ajanta-

saistaa suunnittelualueilla 1-5 voimassa olevien asemakaavojen 

mukaiset loma-asuntoalueet (RH) vastaamaan alueella voimassa 

olevan yleiskaavan tavoitteita osoittamalla RH-alueet RA-raken-

nuspaikoiksi alueella toteutuneen kiinteistöjaotuksen ja maanomis-



Nosto Consulting Oy  6 (32) 

Säkylän kunta: RH-alueiden asemakaavan muutos ja laajennus   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  13.2.2023 

 

tuksen mukaisesti sekä osoittaa vakituisen asumisen rakennus-

paikka (AO) kortteliin 9 alueella toteutuneen maankäytön mukai-

sesti. RA-rakennuspaikoilla voimassa oleva RH-rakennusoikeus (80 

m² jokaista 800 m² kohden) jaetaan suhteessa RA-rakennuspaikan 

pinta-alaan. AO-rakennuspaikan tavoitteellinen rakennusoikeus on 

200 k-m². Kaavatyön tarkennettuna tavoitteena on osoittaa sel-

keät yksittäiset loma-asuntojen rakennuspaikat (RA) voimassa ole-

vien asemakaavojen RH-korttelialueille sekä osoittaa rakennus-

paikkakohtainen kokonaisrakennusoikeus nykyisten korttelikoh-

taisten kokonais-/yhtenäisrakennusoikeuden sijasta.  

Laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan valtakunnallista tai 

merkittävää maakunnallista vaikutusta. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen taus-

takarttasarja, © MML. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutos koskee 1970-luvulla hyväksyttyjen asema-

kaavojen (hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisina rakennus-

kaavoina) loma-asuntoalueiden (RH) kortteleita 9, 11, 37, 61, 217-

218, osaa kortteleita 39 ja 57 sekä virkistysaluetta. Suunnittelu-

alue koostuu alueista 1-5, joista alue 4 koostuu yhteensä kolmesta 

palstasta (palstat a-c) ja alue 5 yhteensä kahdesta palstasta (pals-

tat a-b). 

Suunnittelualueiden 1-5 ohjeelliset rajaukset on esitetty kaava-

selostuksen liitteessä 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS).  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 hehtaaria. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualueet 1-5 koostuvat Pyhäjärveen rajoittuvista ranta-

kiinteistöistä, joissa maasto on lähinnä loivaa ranta-aluetta, ja jota 

peittää paikka paikoin tiheähkö rantakasvillisuus. Suunnittelualue 

kuuluu kokonaisuudessaan Uusikylän pohjavesialueeseen 

(0278302, luokka 2: muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesi-

alue). Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys Säkylän 

osayleiskaavatyön yhteydessä (2013).  
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Suunnittelualueet 1-5 ovat maaperältään pääosin hiekkaa. Alueen 

3 länsiosa on vähäisiltä osin soraa ja alueen 5 palstan b itäosa sa-

raturvetta (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). 

 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueiden 1-5 kiinteistöt ovat kaikki rakennettuja. Loma-

asuntojen lisäksi kiinteistöillä on rakennettuina sauna- ja talousra-

kennuksia. Suunnittelualueille 1-5 on olemassa olevat ajoyhteydet 

Pyhäjärven rannan suuntaisesti luoteis-kaakkosuunnassa kulkevan 

Rantatien kautta. Suunnittelualueiden 1-5 lähiympäristössä on 

sekä loma- että vakituista asumista. 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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Loma-asuntoja alueella 1: 

  

Loma-asuntoja alueella 2: 

  

Loma-asunto alueella 3: 

 



Nosto Consulting Oy  10 (32) 

Säkylän kunta: RH-alueiden asemakaavan muutos ja laajennus   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  13.2.2023 

 

Loma-asuntoja alueella 4: 

  

Loma-asuntoja alueella 5: 

 

Muinaisjäännökset ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. Suunnittelu-

alue 2 sekä suunnittelualueen 1 itäosan virkistysalue kuuluvat 

osaksi maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä Lännen 

tehtaiden asuntoalueet. Satakunnan museon Y-pakki-palvelun mu-

kaan Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy perustettiin Säkylään vuonna 

1951 ja se aloitti toimintansa 1953. Tuotantorakennuksia on sen 

jälkeen uusittu jatkuvasti. Tehdasalueen vanhempaa rakennuskan-

taa edustaa konttorirakennus. Arkkitehti Erkki Karvinen suunnitteli 

1950-luvulla virkailijoiden ja työntekijöiden asuinrakennukset. 

Ylempien toimihenkilöiden harjakattoiset, lautavuoratut talot sijait-

sevat puistomaisella rantavyöhykkeellä, työntekijöiden paritalot lä-

hempänä tehdasta.  

Alueen 1 pohjoispuolelle sijoittuu Lännen Maito Oy:n 1964 raken-

nettu henkilökunnan yhtenäinen rivitaloalue, josta on muodostettu 

asunto-osakeyhtiö 1987. Lautaverhottujen matalien rakennusten 



Nosto Consulting Oy  11 (32) 

Säkylän kunta: RH-alueiden asemakaavan muutos ja laajennus   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  13.2.2023 

 

ryhmä koostuu kolmesta rivitalosta sekä erillisestä huoltoraken-

nuksesta. Alueen itäpuolelle sijoittuu Erkki Karvisen suunnitelmiin 

1960-luvulla valmistunut partiokolo, joka on uudisosalla laajen-

nettu 1800-luvun luhti. 

Suunnittelualueen 2 länsipuolelle sijoittuu mm. Lännen Tehtaat 

Oyj:n edustus- ja virkistyskäyttöön 1952 rakennettu hirsisauna 

sekä 1980-luvulla rakennettu majoitusrakennus, alueen pohjois-

puolelle Rantatien varteen sokeritehtaan rakennuttama neljä lähes 

identtisen matalan omakotitalon muodostama kokonaisuus ja alu-

een luoteispuolelle 1950-luvun puolivälissä rakennettu 1,5-kerrok-

sisten asuinrakennusten alue, joka oli alun perin sokeritehtaan joh-

tajiston työsuhdeasuntojen ryhmä. 

 
Kuvassa Lännentehtaiden maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristörajaus 

punaisella, jossa suunnittelualueen 1 sijainti sekä 2 suurpiirteinen rajaus on osoi-

tettu sinisellä rajauksella. Alueen 1 pohjoispuolella sijaitseva rivitaloalue, itäpuo-

len partiokolo, alueen 2 rannassa sijaitsevat hirsisauna ja majoitusrakennus, alu-

een pohjoispuolelle sijoittuva neljän omakotitalon muodostava kokonaisuus sekä 

luoteispuolelle sijoittuva asuinrakennusten ryhmä on osoitettu mustilla renkailla. 

Suunnittelualueelta on laadittu Säkylän osayleiskaavatyön yhtey-

dessä rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Osayleiskaavassa 

suunnittelualueen 1 pohjoispuolelle on kohdemerkinnällä sr46, itä-

puolelle kohdemerkinnällä sr45 ja alueen 2 pohjoispuolelle kohde-

merkinnällä sr44 osoitettu arvokas rakennus tai rakennettu ympä-

ristö. Kaavamääräyksen mukaan MRL 41 §:n 2 momentin nojalla 

määrätään, että arvokasta rakennuskantaa ei saa purkaa. Suun-
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nittelualueelle 2 ja osin suunnittelualueelle 1 kohdistuu yleiskaa-

vassa myös merkintä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti mer-

kittävä kulttuuriympäristö (ma-2).  

Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen mukaan kohde 44 eli 

Rantavimman alue (Rantavimma E – Rantavimma H) käsittää ns. 

Rannan puolen rakennukset, jotka rakennettiin 1950-luvun puoli-

välissä Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy:n työsuhdeasunnoiksi yri-

tyksen toimihenkilöille. Kyseessä on yhtenäinen teollisuushenkilös-

tön puistomainen asuinalue 1950-luvulta, maakunnallisesti merkit-

tävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kohde 45 on edellä mainittu 

Erkki Karvisen suunnittelema partiokolorakennus ja kohde 46 Län-

nen Maito Oy:n henkilökunnan yhtenäinen 1964 rakennettu rivita-

loalue, joka on yhtenäinen entinen teollisuustyöväestön asuinalue 

1960-luvulta ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. 

 
Ote Säkylän osayleiskaavasta, jossa osoitettu arvokkaat rakennetun ympäristön 

kohteet 44, 45 ja 46 ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ma-2. 

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa.  

Palvelut 

Lähimmät palvelut sijaitsevat Säkylän keskustassa.  
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2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston 

vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan ko-

kouksessaan   17.12.2009.   Ympäristöministeriö   on   vahvistanut 

maakuntakaavan 30.11.2011.  Maakuntakaava on tullut voimaan 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. Satakunnan 

vaihemaakuntakaava 1 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 

13.12.2013 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.12.2014. Sa-

takunnan vaihemaakuntakaava 1 sai lainvoiman korkeimman hal-

linto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Satakunnan maakuntaval-

tuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ja 

maakuntavaltuuston päätös sai lainvoiman 1.7.2019. Vaihemaa-

kuntakaavan voimaantulosta kuulutettiin 20.9.2019. Vaihemaa-

kuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaa-

kuntakaavan 1 kanssa ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukai-

sesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asema-

kaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 

järjestämiseksi.  

Suunnittelualueet 1-5 ovat Satakunnan maakuntakaavassa pää-

osin taajamatoimintojen aluetta (A) lukuun ottamatta alueen 5 

palstaa b, joka on kaavakartan pohjakarttamerkinnän mukaisesti 

asuinaluetta. Suunnittelualue kokonaisuudessaan on osa kaupun-

kikehittämisen kohdevyöhykettä (kk) sekä matkailun kehittämis-

vyöhykettä (mv-2). Suunnittelualueet 1-5 sijaitsevat pohjavesialu-

eella (pv) lukuun ottamatta alueen 5 palstaa b. Alue 2 ja osin alue 

1 on osoitettu osaksi maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympä-

ristöä (Lännen tehtaiden asuinalue). 
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Suunnittelualueet 1-5 rajautuvat Pyhäjärveen, joka on Natura 

2000-verkostoon kuuluva alue. 

Ote Satakunnan maakuntakaavasta: 

 
Lähde: Satakunnan maakuntakaavakartta.  

Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2: 

 
Lähde: Satakunnan vaihemaakuntakaavakartta 2. 

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua 

edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, 
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kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle 

rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväylä-

alueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 

Suunnittelumääräys 

Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntaraken-

teen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla 

alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnitte-

lulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. 

Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otet-

tava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet 

sekä viher- ja virkistysverkko. 

Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemaraken-

teellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alu-

eilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan palveluverkon tarpeiden 

perusteella taajamatoimintojen alueelle osoittaa uusia vähittäiskaupan 

suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia, 

yhdyskuntarakenne tukee kaupan saavutettavuutta ja haitalliset vaikutuk-

set voidaan välttää. Taajamatoimintojen alue ei ole ensisijaisesti tarkoitettu 

tilaa vaativan kaupan suuryksikköjen sijoittumisalueeksi. 

Kaupan suuryksiköiden mitoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa määrittää paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden toteutumisen 

ajoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamara-

kenteen ja liikennejärjestelmien toteutukseen. 

KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE 

(-1) Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson val-

takunnallisesti merkittävä, monikeskuksinen aluera-

kenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu työpaikka- 

ja teollisuustoimintojen, taajamatoimintojen, joukkolii-

kenteen ja palvelujen sekä virkistysverkoston pitkän ai-

kavälin alueidenkäytöllisiä ja toiminnallisia yhteensovit-

tamis- ja kehittämistarpeita. 

Suunnittelumääräys 

Alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvua edistetään korostamalla 

alueen keskuksien kehittämistä. Suunnittelulla tulee edistää alueen ominais-

piirteitä ja liikenne-, energia- ja virkistysverkkojen toiminnallisuutta seudul-

lisena kokonaisuutena. 

MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympä-

ristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohde-

vyöhykkeet. 
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Suunnittelumääräys 

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiin-

nitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalvelujen ke-

hittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpi-

teiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä ole-

massa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. 

Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimai-

suutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet 

ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen. 

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIYMPÄ-

RISTÖ 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 

merkittävät kulttuuriympäristöt ja rakennusperintö-

kohteet. 

Suunnittelumääräys 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alu-

een kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään nii-

hin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet vil-

jelyalueet. 

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka 

oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle va-

rata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on 

otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot 

sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heiken-

netä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

POHJAVESIALUE 

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan 

kannalta tärkeät ja siihen soveltuvat pohjavesialueet. 

Suunnittelumääräys 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodos-

tumisen turvaaminen. 

Suunnittelualue rajautuu Pyhäjärveen. Pyhäjärveä koskevat mää-

räykset:  
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Koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset: 

Vesien tila 

Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava 

alueelle kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista 

edistävää. Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä 

vesistöjen rannoilla tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suun-

nitella siten, että estetään tai vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten ai-

neiden huuhtoutumista vesistöihin. 

Rantarakentaminen 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan ensisi-

jaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin vesistö-

alueella riittävät yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alu-

een varaaminen rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava myös maanko-

hoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus. Rantojen 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleis-

ten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen 

saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus 

tulee sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa mitoitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantai-

sena loma-asutuksena mitoitus voi olla perustellusti suurempi. 

Tieliikenne 

Niitä alueita, joiden käyttöönotto edellyttää liikenneturvallisuus- tai muista syistä pää-

tien siirtämistä tai poikittaisyhteyksien parantamista, ei pääsääntöisesti tule ottaa käyt-

töön ennen kuin kyseiset liikenneverkon parantamistoimenpiteet on suoritettu. 

Tulvasuojelu 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukai-

set tulvavaara-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulva-

vaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen 

osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän 

kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville herkkiä toimintoja, tulee tulva-

suojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle varata mahdollisuus lausun-

non antamiseen. 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2050  

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatiminen on käynnistynyt 

vuoden 2021 lopussa. Satakunnan maakuntakaava 2050 laaditaan 

kaikki maan-käyttömuodot kattavana kokonaismaakuntakaavana, 

jolloin käsitellään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-

teet ja kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet koko maakunnan 

alueella. Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.4.2022-13.5.2022. Tarkoi-

tuksena on, että voimaan tullessaan Satakunnan maakuntakaava 

2050 kumoaa Satakunnan aiemmat kokonais- ja vaihemaakunta-

kaavat.  
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Säkylän osayleiskaava, joka on 

hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.9.2016. Suunnittelualueet 1-5 

ovat voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalu-

eiksi (RA), lisäksi alueen 1 itäosa on yleiskaavassa osoitettu lähi-

virkistysalueeksi (VL). Alue 2 osa alueesta 1 on osoitettu maakun-

nallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (ma-2) ja alueen 5 

palstan b eteläosa on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kan-

nalta erityisen tärkeäksi alueeksi, luonnonsuojelulain 49 §:n tar-

koittaman direktiivilajin, lepakon kannalta tärkeäksi lisääntymis- 

levähdys- tai ruokailualueeksi (luo-3). Suunnittelualueet 1-5 on ko-

konaisuudessaan osoitettu tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltu-

vaksi pohjavesialueeksi (pv) alueen 5 palstaa b lukuun ottamatta 

ja suunnittelualueiden välittömässä läheisyydessä sijaitseva Pyhä-

järvi on osoitettu Natura 2000-verkostoon kuuluvaksi alueeksi. 

Suunnittelualueiden 1-5 ohjeellinen rajaus voimassa olevassa 

yleiskaavassa (punaisella):  

Alue 1                            Alue 2 
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Alue 3                            Alue 4 

  

Alue 5 

 

 

Suunnittelualuetta koskevat osayleiskaavan merkinnät ja mää-

räykset:  

 

 

 



Nosto Consulting Oy  20 (32) 

Säkylän kunta: RH-alueiden asemakaavan muutos ja laajennus   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  13.2.2023 

 

 

 

Kaava-aluetta koskevat yleiskaavan määräykset:  

MRL:n 72.1 §:n nojalla määrätään, että alueella B osayleiskaavaa saadaan käyttää raken-

nusluvan myöntämisen perusteena osayleiskaavan RA-1, RA-2 ja RA-3-loma-asuntoalueilla 

sekä RM-1-matkailupalvelujen alueella osayleiskaavassa osoitetuilla rakennuspaikoilla sekä 

määrätyn rakennusoikeuden mukaisesti. 

Seututeiden tai melualueiden läheisyyteen melulle arkoja toimintoja sijoittaessa tulee sel-

vittää alueen meluolosuhteet. 

Yli 50 m korkeiden tuulivoimaloiden maanpäällisiä osia ei saa rakentaa ilman puolustusvoi-

mien hyväksyntää. Tuulivoimaloita koskevista suunnitelmista ja mahdollisista selvitystar-

peista tulee pyytää lausunto Pääesikunnalta. 

Vesihuoltoverkoston toiminta-alueella (vesi ja/tai jätevesi) sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä 

kunnalliseen verkostoon. Muilla alueilla jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin 

se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiin-

teistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa, tai kulloinkin 

voimassa olevien jätevesiasetusten tms. määräysten mukaisesti. 

Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin, liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölu-

pamenettelyn yhteydessä. 

Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia 

ohjeita. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla noudatetaan lisäksi vesihuoltolaitoksen ohjeita 

ja määräyksiä. 

Maankäytön yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja asemakaavoituksessa tulee huoleh-

tia MRL 103 i § mukaisesti hulevesien hallinnasta mahdollisuuksien mukaan luonnonmukai-

sia menetelmiä käyttäen ensisijaisesti kiinteistöllä. Hulevedet on imeytettävä tai jos imeytys 

ei ole mahdollista, johdettava hidastaen mahdollisimman luonnonmukaisesti eteenpäin.  

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa rakennusjärjestystä. 

Asemakaava 

Suunnittelualueilla 1 ja 2 on voimassa vuoden 1977 Iso-Vimman 

asemakaava (hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisena raken-

nuskaavana, nro 02A), suunnittelualueella 3 ja alueen 4 palstalla a 
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vuoden 1974 Uudenkylän asemakaava (hyväksytty kumotun ra-

kennuslain mukaisena rakennuskaavana, nro 04A), suunnittelualu-

een 4 palstoilla b ja c vuoden 1978 Lusikkaojan asemakaava (hy-

väksytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana, nro 

05A) ja suunnittelualueella 5 vuoden 1977 Honkalan asemakaava 

(hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana, 

nro 13A). Suunnittelualueet 1-5 on voimassa olevissa asemakaa-

voissa osoitettu loma-asuntoalueiksi (RH), joilla saa kaavamää-

räyksen mukaan rakentaa kutakin täyttä 800 m² kohti rakennus-

alaltaan enintään 80 m² suuruisen yksikerroksisen lomarakennuk-

sen. Suunnittelualueella 5 voimassa olevassa asemakaavassa nro 

13A määrätään lisäksi, että rakennusoikeus rakennuspaikkaa koh-

den on vain 80 m² ja alueella ei saa muodostaa uusia tilanrajoja. 

Suunnittelualueen 1 itäosa on osoitettu puistoalueeksi (P). 

Suunnittelualueiden ohjeellinen rajaus ajantasa-asemakaavassa 

sekä voimassa olevilla asemakaavakartoilla: 

Alue 1, voimassa oleva asemakaava 02A: 

  

Alue 2, voimassa oleva asemakaava 02A: 
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Alue 3, voimassa oleva asemakaava 04A: 

  

Alue 4, palsta a, voimassa oleva asemakaava 04A: 
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Alue 4, palstat b-c, voimassa oleva asemakaava 05A: 

 

 

Alue 5, palstat a-b, voimassa oleva asemakaava 13A: 
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Rakennusjärjestys 

Säkylän kunnassa on voimassa 17.1.2012 voimaan tullut Euran ja 

Säkylän kuntien yhteinen Pyhäjärviseudun rakennusjärjestys. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti ottaa huomioon kaavoituksessa. Suunnittelualuei-

den 1 ja 2 läheisyydessä sijaitsee voimassa olevassa yleiskaavassa 

arvokkaiksi rakennuksiksi tai rakennetuksi ympäristöksi osoitettuja 

kohteita ja suunnittelualueet 1 ja 2 kuuluvat osin maakunnallisesti 

merkittävään kulttuuriympäristöön, Lännen tehtaiden asuinalue. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueet 1-4 sekä alueen 5 palsta a kuuluvat Säkylän 

kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen (vesijohto ja vie-

märöinti). Suunnittelualueen 5 palsta b kuuluu vesihuollon toi-

minta-alueeseen ainoastaan vesijohdon osalta. 

 
Lähde: Säkylän vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartta 1.  

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta on Säkylän kunnan ylläpitämä asemakaavan 

pohjakartta (1:2000). Kaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 

rakennuslain (11.4.2014/323) 54 a §:ssä asemakaavan pohjakar-

talle asetetut vaatimukset.  

Rakennuskiellot 

Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa.  
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Suunnittelutyöhön on ryhdytty Säkylän kunnan aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnos- ja tarvittaessa 

kaavaehdotusvaiheessa. 

Osalliset, vireille tulo ja kaavaluonnos 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen asemakaavan osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 13.2.2023. Osalliset on 

lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS, liite 2).  

Säkylän kunnanhallitus on tehnyt asemakaavatyön vireilletulopää-

töksen kokouksessaan __.__.2023 § __ ja kaavatyön vireilletulosta 

on kuulutettu __.__.2023. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletu-

losta kirjeitse.  

Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt osallistumis- ja arviointisuun-

nitelman sekä 13.2.2023 päivätyn kaavaluonnoksen kokoukses-

saan __.__.2023 § __. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 13.2.2023 päivätty kaa-

valuonnos ovat olleet kunnassa nähtävillä __.__. - __.__.2023 vä-

lisenä aikana. 

Kaavaehdotus 

Säkylän kunnanhallitus on käsitellyt __.__.202_ päivätyn kaava-

ehdotuksen kokouksessaan __.__.202_ § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.202_. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMIVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Kaavan sisa lto  ja perustelut 

4.1. Kaavan rakenne 

Asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa on osoitettu suun-

nittelualueilla 1-5 voimassa olevien asemakaavojen mukaiset RH-

alueet RA-rakennuspakoiksi alueella voimassa olevan yleiskaavan 

tavoitteiden sekä alueella toteutuneen kiinteistöjaotuksen ja 

maanomistuksen mukaisesti. Rakennuspaikkakohtainen kokonais-

rakennusoikeus on osoitettu suhteessa alueilla voimassa olevaan 

lomarakennusoikeuteen sekä suhteessa rakennuspaikan pinta-

alaan. Samalla kaavamuutoksen yhteydessä rakennuspaikkojen 

kortteli- ja rakennusalarajauksia sekä ajoyhteyksiä on vähäisesti 

tarkistettu voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Alueella 3 

kortteliin 9 on osoitettu lisäksi vakituisen asumisen rakennuspaikka 

(AO) alueella toteutuneen maankäytön mukaisesti. Poikkeaminen 

yleiskaavan tavoitteista on vähäinen. Yleiskaava on luonteeltaan 

yleispiirteinen eikä sellaiseen ohjaa suoraan rakentamista yleiskaa-

van mukaisilla RA-alueilla.  

Kaavamuutoksessa osoitetaan loma-asuntojen korttelialuetta 

(RA), erillispientalojen korttelialuetta (AO) sekä virkistysaluetta 

(VP). 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Pinta-alat 

Kaava-alue on pinta-alaltaan yhteensä noin 5,4 hehtaaria. 

Loma-asuntojen korttelialuetta (RA) muodostuu noin 5,0 ha, eril-

lispientalojen korttelialuetta (AO) noin 0,1 ha ja virkistysaluetta 

(VP) noin 0,3 ha. 

Uutta asemakaava-aluetta muodostuu kaavamuutoksen ja laajen-

nuksen myötä noin 0,1 ha. 

Kerrosalat 

Loma-asuntojen korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yh-

teensä 5220 k-m2 ja erillispientalojen korttelialueelle 200 k-m2. 

Virkistysalueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. 
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Kaavamuutoksessa osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 5420 k-

m². Kaavamuutoksen myötä rakennusoikeuden määrä kasvaa voi-

massa olevaan asemakaavaan verrattuna yhteensä 340 k-m². 

Palvelut 

Kaavamuutos tukeutuu Säkylän keskustan palveluihin.  

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Noudattamalla kaavassa rakentamisesta annettuja määräyksiä 

alueen toteutus ei vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuuriarvoja. 

Kaavamuutoksessa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, mer-

kinnöin ja määräyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtu-

via vaikutuksia sekä turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön 

muodostuminen. 

4.2. Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Kaavamuutoksella ei ole valtakunnallista merkitystä. Kaava-alu-

eella voimassa olevien asemakaavojen mukaiset RH-alueet osoite-

taan kaavamuutoksessa pääosin RA-rakennuspakoiksi voimassa 

olevan yleiskaavan tavoitteiden sekä alueella toteutuneen kiinteis-

töjaotuksen ja maanomistuksen mukaisesti.  

4.3. Kaavan suhde maakuntakaavoitukseen 

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia. 

Maakuntakaavassa kaava-alue on pääosin taajamatoimintojen alu-

etta. Suunnittelualue on osoitettu myös kaupunkikehittämisen 

kohdevyöhykkeeksi, matkailun kehittämisvyöhykkeeksi ja pohja-

vesialueeksi. Maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti mer-

kittävä kulttuuriympäristö on kaavamuutoksessa huomioitu tarkoi-

tuksenmukaisin kaavamerkinnöin ja -määräyksin. 

4.4. Kaavan suhde yleiskaavoitukseen  

Kaavamuutos toteuttaa alueella voimassa olevan yleiskaavan ta-

voitteita. Kaava-alue on yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalu-

eeksi (RA) ja asemakaavamuutoksessa alueella 3 kortteliin 9 on 

osoitettu vakituisen asumisen rakennuspaikka (AO) alueella toteu-

tuneen maankäytön mukaisesti. Poikkeaminen yleiskaavan tavoit-

teista on vähäinen. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen eikä 

sellaiseen ohjaa suoraan rakentamista yleiskaavan mukaisilla RA-

alueilla. 

 



Nosto Consulting Oy  28 (32) 

Säkylän kunta: RH-alueiden asemakaavan muutos ja laajennus   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  13.2.2023 

 

4.5. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaavamuutoksessa osoitetaan loma-asuntojen (RA) sekä erillis-

pientalojen (AO) korttelialuetta. 

Kortteli 9 (osa) 

 

Kortteli 9 (osa), 11, 37, 61, 217-218, 39 (osa) ja 57 (osa) 

 

Virkistysalueet 

 

4.6. Asemakaavan vaikutukset 

Rakennuspaikkojen huolellisella suunnittelulla asemakaavan to-

teuttaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia luonnon-

ympäristössä. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen väestöra-

kenteeseen tai -kehitykseen. Kaavamuutoksessa osoitetut raken-

nuspaikat ovat rakentuneita.  

Yhdyskuntarakenne 

Kaavamuutoksella ei ole erityisiä vaikutuksia yhdyskuntarakentee-

seen. Kaavamuutoksessa osoitetut rakennuspaikat ovat rakentu-

neita ja Säkylän vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Alueelta on 

riittävät yhteydet olemassa olevaan kunnan palveluverkkoon. 
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Kaava-alueen läheisyydessä on sekä vakituista että loma-asutusta. 

Kaavamuutos ei hajauta yhdyskuntarakennetta. 

Palvelut 

Kaavamuutos tukeutuu kunnan olemassa oleviin palveluihin.  

Liikenne 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteeseen. Kaavamuutok-

sessa on huomioitu ajoyhteydet jo rakentuneille rakennuspaikoille 

pääosin voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. Kaavamuu-

toksessa on huomioitu suunnittelualueiden 1 ja 2 sijoittuminen 

osaksi maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä riittävin 

kaavamerkinnöin ja -määräyksin.  

Virkistys 

Kaavamuutoksella ei ole erityistä vaikutusta virkistykseen tai vir-

kistysalueiden määrään. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia alu-

een maisemaan tai luonnonoloihin. Kaavamuutoksessa osoitetut 

rakennuspaikat ovat jo rakentuneita. Kaavan yleisissä määräyk-

sissä on annettu määräyksiä liittyen rakennuksen sopeuttamisesta 

ympäristöön ja olemassa olevaan rakennuskantaan ja asema-

kaava-alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpide-

kielto. Pyhäjärveä koskevat Natura-alueen arvot on huomioitava 

kaava-alueen kaikessa uudisrakentamisessa.  

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue kuuluu Uusikylän pohjavesialueeseen. Alueen rakentamista ja 

maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelulain 17 §:n mukainen 

pohjaveden pilaamiskielto sekä vesilain 3 luvun 2 §:n mukainen 

pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden hei-

kentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus.  

Kaavamuutoksen määräyksiä toteuttamalla ja noudattamalla, ei 

kaavamuutoksella arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia pohja-

vesiin tai pienilmastoon.  
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Maa- ja kallioperä 

Kaava-alueen maaperä on pääosin hiekkaa.  

Vaikutukset Natura 2000-alueeseen 

Pyhäjärven vesialue kuuluu suunnittelualueen välittömässä lähei-

syydessä Natura 2000 -verkoston kohteeseen Pyhäjärvi 

FI0200161. Alueen pinta-ala on 15297 hehtaaria. Pyhäjärven poh-

joisin osa kuuluu Natura 2000 -verkoston kohteeseen Harolanlahti 

FI0200026. Luonnonsuojelulain 10. luvun 64 § määrätään, että Na-

tura 2000-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia 

luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Luonnonsuojelulain 

10. luvun 65 § määrätään, että jos hanke tai suunnitelma joko yk-

sistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitel-

mien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvos-

ton Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällyte-

tyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisäl-

lytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hank-

keen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella ta-

valla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta 

tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alu-

eelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Tiivistelmässä Natura 2000 -alueen suojeluperusteista (Valtioneu-

voston päätös 2018 tietojen tarkistamisesta ja verkoston täyden-

tämisestä) Pyhäjärven (alueen tunnus FI0200161) suojelutavoit-

teen määrittelyssä todetaan, että kaikki tietolomakkeella kohdissa 

3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojelupe-

rusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen 

merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suoje-

lussa painotetaan muun muassa seuraavia asioita: 

• Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden 

elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien 

prosessien mukainen kehitys 

• Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden 

elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla 

sekä hoitotoimenpiteillä. 

Kaavamuutoksella ei arvioida toteutuessaan olevan sellaisia Natura 

2000 -alueen luonnonarvoja vähentäviä vaikutuksia, jotka edellyt-

täisivät erillistä LSL 65 §:n mukaista Natura-vaikutusten arviointia. 

Natura-alue sijaitsee varsinaisen kaava-alueen ulkopuolella ja 

kaava-alueella rantoja koskevat toimenpiteet edellyttävät vesilain 

mukaista toimenpidelupaa. Kaavamuutoksessa määrätään, että 
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Natura-alueen arvot on huomioitava kaava-alueen kaikessa uudis-

rakentamisessa (talonrakentaminen ja maa- ja vesirakentaminen). 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vai-

kutuksia muuten, kuin kiinteistöverotulojen muodossa.  

Yritys- ja elinkeinopoliittiset vaikutukset 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia alu-

een yritys- tai elinkeinopolitiikkaan.  

Muut vaikutukset 

Kaavamuutoksella ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai tur-

vallisuuteen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalou-

teen. 
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaava-

selostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tul-

lut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat asemakaavan 

toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Säkylän 

kunta. 
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