
KARVIAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN 

MUUTOS KOSKIEN HÄRKÄMÄEN ALUEEN T, TY-1, T-1, 

MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM ALUEVARAUKSIA 

 
Rakltk  § 16 (30.3.2016)  

 
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen Karvian 
Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta koskien Härkämäen alueen T, TY-1, T-1, MY-5, 
MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia. 
 
 Suunnittelualue:  
 
Sijainti:  
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä 
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, 
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin. 
 
Alueen koko:  
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha. 
 
Kuvaus:  
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on talousmetsäkäytössä. 
Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen länsiosa on keskusta-
alueen tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen vaihettumisvyöhykettä. 
Länsiosassa Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa haja-asutusta ja näiden 
yhteydessä pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa keskusta-alueen tiiviimpää 
rakennettua ympäristöä. 
 
 Lähtökohdat ja tavoitteet: 
 

Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle. 
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän 
kehittymiselle. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille 
teollisuustonteille. Kunta on hankkinut alueelta kiinteistöjä olemassa olevan 
teollisuusalueen laajentamiseksi. 
 
Suunnittelualue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle 
selänteelle ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. 
Suunnittelualueelle avautuu näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen 
suuntaan. 
 
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on 
keskustaajaman tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja 
pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja). Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä 
uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että 
alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä 



asunto- ja teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu 
tilanteeseen, jossa eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin. 
 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuusalueen asemakaavoittaminen, jolla 
vastataan yritysten tarpeisiin usean vuoden ajan. Kaava-alueen itäosassa sijaitsee 
olemassa olevaa teollista toimintaa. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan alueen 
länsiosan olemassa olevat asuinrakennukset joiden yhteydessä on liiketoimintaa sekä 
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Suunnittelualueella sijaitsee sähkölaitos. 
 
 Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 
 
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan 
kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia 
sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
Liitteet:  
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaluonnos. 
 
  
RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen 
ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa 
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja in-
formoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

________________________________________________________________________________ 

 

Tekn. ltk. § 52 

 

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia 

muutoksia/tarkennuksia.  

Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun 

muassa: 

 Teollisuusalueiden (TY-1) sijoittelua muutettu siten, että tontit olisivat 

helpompi toteuttaa/rakentaa 

 Viheralueiden (VL) sijoittelua muutettu siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa 

ekologisen käytävän pohjois-eteläsuuntaisesti, sekä maisemallisen ja 

melullisen suojan Karviantielle.   



 Kaava-alueen uutta tielinjausta hieman muutettu 

 

 

Liitteet:  

 Ehdotusvaiheen kaavamateriaali  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut 

lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin  

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää 

kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville 

tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan 

paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia 

ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää 

kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville 

tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan 

paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia 

ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §) 

 

 

 

Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä, 

koska omistaa maapalan kyseiseltä kaavoitettavalta alueelta. 

 

 

 

 



HÄRKÄMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA 

ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 
Rakltl  § 17 (30.3.2016) 

 
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen 
Härkämäen teollisuusalueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta 
 
 Suunnittelualue:  
 
Sijainti:  
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä 
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, 
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin. 
 
Alueen koko:  
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha. 
 
Kuvaus:  
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on talousmetsäkäytössä. 
Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen länsiosa on keskusta-
alueen tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen vaihettumisvyöhykettä. 
Länsiosassa Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa haja-asutusta ja näiden 
yhteydessä pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa keskusta-alueen tiiviimpää 
rakennettua ympäristöä. 
 
 Lähtökohdat ja tavoitteet: 
 
Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle. 
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän 
kehittymiselle. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille 
teollisuustonteille. Kunta on hankkinut alueelta kiinteistöjä teollisuusalueen 
laajentamiseksi. 
 
Kaava-alue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle 
selänteelle ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. Kaava-
alueesta avautuu näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen suuntaan. 
 
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on 
keskustaajaman tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja 
pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja). Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä 
uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että 
alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä 
asunto- ja teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu 
tilanteeseen, jossa eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin. 
Osayleiskaavaa muutetaan suunnittelualueen osalta samanaikaisesti asemakaavan 
kanssa. 



Kaavan tavoitteena on laatia Härkämäen alueelle 20-25 erikokoista teollisuustonttia 
yritysten tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi osoittaa alueen pohjois- ja 
länsiosaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita sekä länsiosan 
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Alueelle on tarkoitus osoittaa virkistysalueet 
teollisuusalueen länsiosaan ja suunnittelualueen pohjoisosaan suojaamaan asuinaluetta. 
Suunnittelualueella sijaitsevan sähkölaitoksen alue on tarkoitus osoittaa 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Kaava-alueen 
itäosa on jo osittain kaavoitettu, jolloin kyseessä on tältä osin kaavamuutos. 
 
 Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 
 
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan 
kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia 
sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
Liitteet:  
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaluonnos. 
 
 
RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen 
ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa 
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja in-
formoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Tekn. ltk. § 53 

 

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia 

muutoksia/tarkennuksia.  

Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun 

muassa: 

 Teollisuusalueiden (TY-3) sijoittelua muutettu siten, että tontit olisivat 

helpompi toteuttaa/rakentaa 



 Viheralueiden (VL ja VL-1 ) sijoittelua muutettu siten, että kaavaratkaisu 

mahdollistaa ekologisen käytävän pohjois-eteläsuuntaisesti, sekä 

maisemallisen ja melullisen suojan Karviantielle.   

 Kaava-alueen uutta tielinjaus hieman muutettu 

 

Liitteet:  

 Ehdotusvaiheen kaavamateriaali  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut 

lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin  

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää 

kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville 

tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan 

paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia 

ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää 

kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville 

tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan 

paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia 

ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi, koska omistaa maapalan kyseiseltä kaavoitettavalta alueelta. 

 


