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1. Perus- ja tunnistetiedot 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 
HÄRKÄMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 
SELOSTUS 

 
Härkämäen teollisuusalueen korttelin 71 osaa sekä kortteleita 110-117, 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, katu- ja 
puistoalueita sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta koskeva asemakaava ja 
asemakaavan muutos. 
 
Kaava-alueen koko: 47,6 ha 
 
Asemakaavan tunnus: 230AKAM22016 
Asemakaavan päiväys: 29.5.2018 ehdotus 
 
 
Kaavan laatija:   Kankaanpään kaupunki 

Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 
PL 36 
38701 Kankaanpää 
p. 044-577 2726 
www.kankaanpaa.fi 

 
Vireille tulo: 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 21.4-20.5.2016 
Luonnos nähtävillä: 21.4-20.5.2016 
Kaavaehdotus nähtävillä: 
Hyväksymispäivämäärät:  
Kunnanhallitus:       
Virallisesti nähtävillä: 
Kunnanhallitus:    
Kunnanvaltuusto: 
 
 
Kansikuva Ilmakuvaus 2016,  Röni-Kuva Oy   
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1.2 Sijainti 
 
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella noin kilometrin päässä 
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, 
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin. 
 

 
Kuva 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella rajauksella. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavasta käytetään nimitystä Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja 
asemakaavan muutos. 
 
Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa uusia teollisuustontteja. Karvian kunnalla on 
tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja elinkeinoelämän 
kehittymisen mahdollistamiseksi. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään 
otollinen alue uusille teollisuustonteille. 
 

1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 
 

- Asemakaavakuva 
- Asemakaavamerkinnät ja –määräykset 
- Pienennös osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
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2. Tiivistelmä 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Asemakaavan laadinta on käynnistynyt Karvian kunnan aloitteesta.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
kunnantalolla 21.4-20.5.2016 välisen ajan.  
 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä …………..välisen ajan. 

 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavassa on osoitettu yhteensä 24 erikokoista teollisuustonttia yritysten 
tarpeisiin. Kaavassa on osoitettu lisäksi seitsemän AL-tonttia. Alueen kaakkoisosassa 
sijaitseva sähkölaitoksen alue on osoitettu merkinnällä ET. Teollisuusalueen ja 
asuinalueiden väliin on osoitettu lähivirkistysalueet suojaamaan asutusta 
teollisuustoiminnan mahdollisilta häiriötekijöiltä. Alueen länsiosan maisemallisesti 
arvokkaat peltoalueet on huomioitu osoittamalla ne kaavassa MA-alueiksi. Alueelle on 
osoitettu raskaalle liikenteelle riittävän leveät katualueet, joiden linjauksissa on 
hyödynnetty olemassa olevia tieyhteyksiä. 
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3 Lähtökohdat 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualueen itäosa on osittain rakentunutta teollisuuspainotteista aluetta, jossa 
sijaitsee myös sähkölaitos. Alueen länsiosassa sijaitsee muutama asuinrakennus 
varastorakennuksineen sekä pienteollisuutta. Muilta osin kaava-alue on 
rakentamatonta, länsiosiltaan pelto- ja itäosiltaan metsävaltaista aluetta. Alueen 
maasto laskee idästä lännen suuntaan. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 47,6 ha. 
 

 
Ilmakuva alueelle lännestä  
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Ilmakuva alueelle etelästä 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Vuonna 2008 hyväksytyn osayleiskaavan yhteydessä laadittiin luontoselvitys (Terhi 
Rajala 2001). Luontoselvityksessä ei löytynyt huomioitavia kohteita nyt käsillä olevan 
asemakaavan / asemakaavamuutoksen alueelta. Alueen metsät ovat talouskäytössä. 
Kaava-alueella, nykyisten teollisuushallien länsipuolella, sijaitsee myös kaivettu lähde. 
  
Kaava-alueen itäosissa on neljää eri kasvillisuustyyppiä: Tuore mustikkatyypin 
mäntykangas, Tuore mustikkatyypin kuusikangas, Tuore mustikkatyypin 
lehtipuukangas (jota on myös pellon keskellä oleva metsäsaareke) sekä 
Hieskoivuvaltainen turvekangas. 
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Kuva 2 Kaava-alueen luonnonympäristöä. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Asutus 
 
Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee olemassa olevaa erillispientalo- ja rivitaloasutusta. 
Laajemmat yhtenäiset asuinalueet sijoittuvat alueen pohjoispuolelle. Kaava-alueen 
länsireunalla sijaitsee haja-asutusta: pienimuotoinen maatilakeskus sekä asumuksen 
yhteyteen kytkeytyvää yritystoimintaa. 
 

 
Kuva 3 Kaava-alueen länsireunan olemassa olevaa rakennuskantaa. 
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Kuva 4 Härkäkorventien asuinaluetta kaava-alueen pohjoispuolella. 

Teollisuus 
 
Kaava-alueen itäosassa sijaitsevat muun muassa Karvian Konepaja Oy:n käytössä 
olleita tiloja, Karvian Metalli ja Kone Oy:n tiloja sekä kaava-alueen eteläosaan sijoittuu 
Vatajankosken sähkön sähkölaitos. 
 
 

 
Kuva 5 Karvian Metalli ja Kone Oy:n tiloja. 



KARVIA                         Kaavaselostus - 
ehdotus 

    
 

11 
 

 
Kuva 6 Karvian konepaja Oy:n käytössä olleita tiloja. 

 
Kuva 7 Sähkötien varressa sijaitseva sähkölaitos 

Väestö 
 
Kaava-alueen länsiosassa on harvaa omakotiasumista. Alue rajautuu pohjoispuolella 
Härkäkorventien asuinalueeseen, joka on pääosin toteutunut. 
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Palvelut 
 
Alue sijaitsee noin kilometrin päässä Karvian keskustan palveluista. 
 
Työpaikat 
 
Alueella olevat yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä Karviassa. 
 
Virkistys 
 
Kaavassa on osoitettu lähivirkistysalueet suunnittelualueen länsi ja pohjoisosaan.  
 
Liikenne 
 
Kaava-aluetta rajaa länsipuolella Karviantie (seututie 273) ja Itäpuolella Ylä-
Satakunnantie (seututie 274). Kaavassa on osoitettu neljä alueen sisäistä katua, joiden 
linjauksissa on hyödynnetty olemassa olevia tieyhteyksiä. Sisäisiltä kaduilta on yhteys 
Ylä-Satakunnantielle ja Karviantielle.  Karviantien reunassa kulkee 
kevyenliikenteenväylä Kantin kylään.  
 
 
Tekninen huolto 
 
Alue tullaan liittämään vesi- ja viemäriverkostoon. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
 
Alueella ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. 
 
Maisema 
 
Kaava-alue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle rinteelle, joka reunustaa 
Karvianjoen jokilaaksoa keskustan tuntumassa. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee 
keskusta-aluemaista tiivistä rakentamista. Karviantien varrella sijaitsee kirjavaa 
hajarakentamista.  Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti 
näkyvä maisemaa rajaava elementti.  Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen 
tienvarren rakentamisesta ja metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaava-
alueelle ovat hyvin rajattuja rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen.   
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Kuva 8 Kuvassa kaava-alueen länsireunaa. 

 
Kuva 9 Rikkonainen maalaismaisema kaava-alueen länsireunalla keskusta-alueen tuntumassa. 
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Kuva 10 Kaavassa MA-alueenksi merkittyä peltoa. 

 

 
Kuva 11 Näkymä Karviantieltä etelänsuuntaan. Kuvassa vasemmalla kaava-alueen länsireunaa. 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
 
Alueella ei ole huomioitavia kohteita. 
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3.1.4 Maanomistus 
 
Kaava-alueella on sekä kunnan että yksityisten maanomistusta. Kaavassa 
teollisuusalueiksi osoitettavista maa-alueista (mukana kaavamuutosalue) on kunnan 
omistuksessa noin 68 %. Kunnan omistamat maa-alueet kattavat noin puolet koko 
kaava-alueesta. 
 
Kunnan omistamat maa-alueet: 

230-405-8-267 (Tapiolantie)  
230-405-8-248 Tapiola 
230-405-8-40 Hakosalo 
230-405-8-39 Hakamaa 
230-405-8-38 Fenander 
230-405-8-176 Irjala I 
230-405-8-233 Leipomo 
230-405-8-268 Konepajanmäki 
230-405-8-158 (1 ja 2) Härkämäki 
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3.2 Suunnittelutilanne 
 

3.2.1 Kaava-alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat päätökset 
 

MAAKUNTAKAAVA 
 Vahv. pvm. / 

KHO 
13.03.2013 Nimi Satakunnan maakuntakaava  

YLEISKAAVA 
 Vahv. pvm. / KV 30.6.2008 Nimi Karvian Keskustaajaman osayleiskaava 2020 

ASEMAKAAVA 
 Vahv. pvm. / KV  1974 

15.6.1999 
 
16.11.2009 

Nimi Rakennuskaava 
Härkämäen teollisuusalueen laajennus korttelit 110, 111 
ja 112. 
Härkämäen teollisuusalueen korttelien 70 ja 71 
asemakaavan muutos. 

 
Satakunnan maakuntakaava 
 
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011. 
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) päätöksellä. Maakuntakaavassa suunnittelualue on 
taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja varastotoimintojen aluetta (T) sekä 
aluetta, jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Matkailun kehittämisvyöhyke 
(mv3) ulottuu alueen länsiosiin.  
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Yleiskaava 

Alueella on voimassa Karvia Keskustaajaman osayleiskaava 2020, joka on hyväksytty 
30.6.2008. Osayleiskaavassa suunnittelualue on teollisuus- ja varastoaluetta (T), 
teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-
1), teollisuus- ja varastoaluetta (T-1), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja (MY-5), maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA), 
lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), kyläaluetta (AT) ja 
maatilojen talouskeskusten aluetta (AM).  

  



KARVIA                         Kaavaselostus - 
ehdotus 

    
 

20 
 

Asemakaava 
 
Kaava-alueen itäosassa on voimassa asemakaavat: Karvian Härkämäen 
teollisuusalueen korttelien 70 ja 71 asemakaavan muutos, hyväksytty 16.11.2009 sekä 
Härkämäen teollisuusalueen laajennus korttelit 110, 111 ja 112, hyväksytty 15.6.1999. 
Asemakaavoissa on osoitettu teollisuustontteja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten ja laitosten alue. 
 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 110, 111 ja 112. 

 

 
Kuva 12 Ote kaavayhdistelmästä (2015). 

 
Pohjakartta 
 
Suuntakartta Oy:n laatima numeerinen pohjakartta, hyväksytty 7.5.2002. 
 

3.3 Rakennuskiellot 
 

Alueella voimassa olevassa Keskustaajaman osayleiskaavassa 2020, joka on hyväksytty 
30.6.2008, on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja, MY-5. Merkinnällä on varauduttu keskustaajaman tulevaan kasvuun. 
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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.   
 
Tämän asemakaavan kanssa on samanaikaisesti vireillä keskustaajaman osayleiskaavan 
muutos Härkämäen osalta, jossa MY-5 alue osoitetaan teollisuuden käyttöön. 

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
 

4.1 Asemakaavamuutoksen tarve ja tavoitteet 
 
Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle. 
Kunta omistaa suuren osan kaavoitettavasta alueesta. Teollisuustonttien riittävyys ja 
vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän kehittymiselle. Härkämäki on 
sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille teollisuustonteille.  

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Asemakaavan laadinta on käynnistynyt Karvian kunnan aloitteesta.  
 
Kaavamuutos on toteutettu hallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

4.3.1 Osalliset 
 
Välittömimmin kaavahanke koskee suunnittelualueen kiinteistöjen omistajia ja 
naapurikiinteistöjen omistajia. Kaavahankkeen merkityksen vuoksi sen voidaan katsoa 
koskevan kaikkia kuntalaisia. 
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan Museo sekä 
Satakunnan pelastuslaitos. 
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4.3.2 Vireille tulo 
 
Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 21.4.2016 Ylä-Satakunta -
lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 
Kaavahankkeesta järjestettiin maanomistajatilaisuus 7.3.2016, johon kutsuttiin myös 
kaava-alueen naapurikiinteistöjen omistajat. Tilaisuudessa esiteltiin kaavoitusprosessia 
ja alustavaa kaavaluonnosta sekä keskusteltiin paikalla olleiden kanssa kaavasta. 
 
Hankkeesta on käyty viranomaisneuvottelua Kehittämiskeskustelun yhteydessä 
15.11.2016. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.4-20.5.2016. 
 

4.3.4 Kaavan vaiheet 
 
Kaavaluonnos 
 
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 
asettamisesta kuulutettiin Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja 
internetsivuilla (MRL 63 §). Yhteistyötahoja informoitiin kirjeitse hankkeen vireille tu-
losta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. 
 
Kaavaluonnos valmisteltiin kevään 2016 aikana. Luonnos esiteltiin kunnanhallitukselle 
ja siitä tiedotettiin kuulutuksella Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla 
ja internetsivuilla. Yhteistyötahoja informoitiin kirjeitse hankkeen etenemisestä ja 
pyydettiin lausunnot.  
 
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja tällöin viranomaisille ja muille osallisille tarjottiin 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 30 päivän nähtävilläoloaikana kaikilla osallisilla 
oli mahdollisuus tehdä huomautus kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi järjestettiin 
tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa (MRL 62 §).  
 
Asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.4-20.5.2016 välisen ajan.  
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Kaavasta saatiin lausunnot ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta. 
 
Saadun palautteen ja jatkosuunnittelussa tulleiden ideoiden perusteella on päädytty 
uuteen kaavaratkaisuun.  Kaavaratkaisussa katulinjausta on muutettu ja pohjois-
eteläsuuntainen vihervyöhyke on säilytetty. Uusi kaavaratkaisu mahdollistaa luonnon 
ja maiseman kannalta tärkeän metsäisen rinnealueen säilyttämisen ja mahdollistaa 
edukkaamman kunnallisteknisen toteutuksen.  

 
 

Kaavaehdotus 
 
Luonnosvaiheesta saadut huomautukset ja lausunnot käsiteltiin sekä laadittiin 
vastineet. Kaavaluonnokseen tehtiin palautteen pohjalta tarvittavat muutokset. 
Kaavaehdotus käsitellään kunnanhallituksessa, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan 
nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläolosta kuulutettiin Ylä-Satakunta –lehdessä sekä 
kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on 
mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti.   
 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä xx.xx.2016 - xx.xx.2016 välisen ajan, jolloin on ollut 
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset. 
 
Kaavan hyväksyminen 
 
Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. 
Kaavaehdotukseen tehdään palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen 
kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä 
on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-
oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Kaava on ollut hyväksymisvaiheessa nähtävillä xx.xx.2016 - xx.xx.2016 välisen ajan, 
jolloin on ollut mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset. 

5. Asemakaavamuutoksen kuvaus 
 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 110, 111 ja 112 sekä kaavalla 
mahdollistetaan Härkämäen teollisuusalueen laajentaminen lännen suuntaan. Kaava-
alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alue sijoittuu keskusta-alueen 
eteläreunalle jatkaen tiiviimpää rakennettua ympäristöä. Kaava-alueen pohjoispuolella 
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sijaitsee asuinalueita sekä jokilaaksossa Karviantien varrella sijaitsee kirjavaa haja-
asutusta ja pienimuotoista yritystoimintaa. Kaava-alue sijoittuu jokilaakson ja sitä 
rajaavan metsäselänteen vaihettumisvyöhykkeelle, jolla on olemassa olevaa teollista 
toimintaa. 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Kaavassa osoitetaan 24 teollisuustonttia ja seitsemän asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten tonttia.  
 
Eri toimintojen toisistaan erottamiseksi, hulevesien viivyttämiseksi, maisemallisista 
syistä, luonnonympäristön kannalta ja virkistyskäytön tarpeisiin on alueelle osoitettu 
runsaasti virkistysalueita. 
 
Kaavaan on merkitty olemassa oleva, kaava-alueen lävistävä, 20 kV:n sähkölinja 
maanalaisena johtona. 
 
Kaava noudattaa keskustaajaman osayleiskaava 2020 alueen itä- ja länsiosilta. Kaava-
alueen keskiosaan on osayleiskaavassa merkitty MY-5 alue, jossa on ollut ajatuksena 
että alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen 
yhteydessä asunto- ja teollisuusrakentamisen käyttöön. 
 
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 110, 111 ja 112. ET-alueen sijainti 
muutetaan olemassa olevan sähkölaitoksen alueelle. Teollisuuskortteleita 
laajennetaan ja osoitetaan ohjeellinen tonttijako. Alue on jo osin rakentunut, jolloin 
näiden osalta tonttijako on merkitty olemassa olevien kiinteistörajojen mukaan. 
Voimassa olevan asemakaavan mukaiset VL-alueet poistuvat lukuun ottamatta 
kaavassa esitettyä pohjoiskärkeä. Uudet lähivirkistysalueet osoitetaan kaavan pohjois- 
ja länsiosaan. Pohjoisosan puistoalueen merkintä muutetaan 
lähivirkistysaluemerkinnäksi ja urheilualueen merkintä poistuu tarpeettomana. 
 
Uusi teollisuusalue on ratkaistu läpiajettavalla katuratkaisulla, jonka varrelle teollisuus 
ja asuin/liiketontit sijoittuvat.   Ratkaisu mahdollistaa maisemalisesti tärkeän 
rinteeseen sijoittuvan metsäalueen säilyttämisen. Karviantien suuntaan on osoitettu 
lähivirkistysalueet, jotka mahdollistavat kasvillisuusvyöhykkeen istuttamisen 
teollisuusalueen näkösuojaksi.  Teollisuustonttien tehokkuusluku on 0,4 ja asuin-, liike- 
ja toimistorakennustonttien osalta 0,15.  
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Kaava-alueen pinta-alasta on: 
     yhteensä ha rakentamattomia 
Asuin-, liike- ja toimistorakennuksien korttelialueita, AL (noin ha) 5 3 rak.paikka 
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, T, TY (noin ha) 30 17 rak.paikkaa 
Katualuetta (noin ha)   4  

Yhdyskuntateknisen huollon ja palvelujen alue, ET (noin ha) 1,6 
Lähivirkistysalueita, VL (noin ha)   4,5 
Maisemallisesti arvokas peltoalue, MA (noin ha)  2,5 
 
Yhteensä noin 47,6 ha 

 
Kaavakartta sekä kaavan merkinnät ja määräykset ovat liitteenä. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Teollisuusalueiden yhteyteen on osoitettu istutettavia alueen osia, joille on istutettava 
puita ja pensaita tai joilla olevaa kasvustoa on kehitettävä melu- ja näkösuojaksi sekä 
rakentamattomat tontin osat tulee istuttaa. Myös katualueiden yhteyteen on ositettu 
istutettavia alueenosia.  Lähivirkistysalueita on jätetty teollisuusalueiden ja 
asuinalueiden välille meluvaikutusten ja maisemallisten vaikutusten hallitsemiseksi. 
 
Kunnan omistamat virkistysalueet mahdollistavat näkö/ melusuojana toimivan 
kasvillisuusvyöhykkeen toteuttamisen. Kaavasta on laadittu ilmakuvaan liitetty 
havainnekuva. Kuvasta on todettavissa että maisemalliset vaikutukset on saatu 
minimoitua uusien tonttien sijoittelulla ja kasvillisuusvyöhykkeillä.  
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Nykytilanne 

 
Havainnekuva kaavaratkaisusta. 
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5.2.1 Hulevesien hallinta 
5.2.2  

 
Kaava-alueella valuma-alue jakautuu kahteen osaan. Pääasiallinen veden kulkusuunta 
on lännen suuntaan. Maasto laskee metsäselänteeltä kohti jokilaaksoa ja Karvianjokea. 
Kaava-alueella syntyviä hulevesiä ohjataan viivyttämään kaavan lounaisosassa ennen 
olemassa oleviin uomiin johtamista, jotka laskevat kohti Karvianjokea. 

 

 
Kuva 13 Alueen vedet kulkeutuvat pääasiassa lännen suuntaan. 

Kaavassa on osoitettu ohjeelliset aluevaraukset hulevesien johtamiselle ja 
viivyttämiselle ennen olemassa oleviin uomiin johtamista. Kaavamääräyksissä on 
todettu, että hulevesien hallitsemiseksi tulee teollisuusrakennusten sekä asuin-, liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueilla huolehtia hulevesien viivyttämisestä ja 
ohjaamisesta hallitusti tontti- tai korttelialuekohtaisilla järjestelmillä ennen 
alueelliseen hulevesijärjestelmään johtamista. Hulevesien puhdistamisesta tulee 
huolehtia toiminnan laadun niin vaatiessa. 
 
Kaava-alueella syntyvien hulevesien määrää on laskettu aluevarauksittain alueen 
käyttötarkoituksen mukaan. Laskenta on suoritettu viiden vuoden välein tointuvan 
sateen intensiteetin mukaan. Laskuissa on huomioitu myös ilmastonmuutoksen 
vaikutus + 20 %. 
 
Laskennalliset hulevesien kertymisen perustiedot ovat suuntaa antavia määriä 
hulevesijärjestelmien käytännön toteutusta varten. Hulevesien kertymiseen ja 
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liikkumiseen vaikuttavat merkittävästi ympäristön olosuhteet kuten päällystettyjen 
alueiden määrä. 
Laskuissa on käytetty kaavaa: 

 
 
Laskuissa käytetyt kertoimet:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valumakertoimet 
Alue Valumakerroin  
AL 0,40  
TY 0,80  
 
Mitoitussateen riippuvuus valuma-alueen koosta 
Pinta-ala (ha) Mitoitussateen kesto (min)  
< 2 5  
2 - 5 10  
5 - 20 20  
> 20 60  
 
Mitoitussateiden keskimääräiset intensiteetit 
Keskimääräinen 
intensiteetti (l/s x ha) 

Ilmastonmuutoksen vaikutus 
+20% 

Mitoitussateen kesto (min) 

217 260 5 
150 180 10 
110 132 20 
53 64 60 
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Laskennalliset hulevesimäärät:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Muodostuvien hulevesien määrät 
Kortteli Alue Pinta-ala (ha) Hulevesivirtaama 

(m3/h) 
+20% 
(m3/h) 

71 TY 10,8 3421 4106 
110 TY 5,4 1711 2053 
111 TY 4,6 1987 2385 
112 TY 4,5 1944 2333 
113 TY 2,1 907 1089 
114 TY 4 1728 2074 
115 AL 2,8 605  726 
116 AL 1,3 406 487 
117 AL 0,9 281 337 
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5.3 Kaavan vaikutukset 
 
Kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön ohessa sekä kaava-alueen että sen 
lähiympäristön kannalta.  
 

5.3.1 Vaikutukset taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 
rakennettuun ympäristöön 
 
Taajamakuvallisesti alue jatkaa keskusta-alueen rakennettua ympäristöä etelän 
suuntaan.  Jatkosuunnittelussa tontit on sijoitettu alavalle alueelle, jollin 
rakentamisesta aiheutuvat näkymät Karviantielle ovat vähäisempiä. Nykyistä 
teollisuusaluetta maisemallisesti suojaava metsikkö on nyt myös mahdollista säilyttää. 
Teollisuusalueen länsipuolelle on osoitettu suojavyöhykkeeksi virkistysalueet.  
Istuttamalla puustoa näille alueille voidaan teollisuusrakentamisen näkyminen 
Karviantielle pääosin estää.    
 
Jokilaaksossa sijaitsevat laajat peltonäkymät avautuvat pääasiassa keskusta-alueesta 
poispäin sekä Karviantien länsipuolella sijaitsevilla alueilla. Teollisuusalue sijoittuu 
jokilaakson reuna-alueelle keskusta-alueen välittömään läheisyyteen, jolloin se 
kytkeytyy olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Teollisuusalueen länsireunalla 
sijaitsevat peltoaukeat ovat pienipiirteisiä ja nykyilmeeltään kirjavia. 
 
Kaavan maisemallisia vaikutuksia ei voi pitää merkittävinä.  
 
Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristöön liittyvät kohteet on arvioitu 
osayleiskaavoituksen yhteydessä (Karvian kirkonkylän ja sen lähiympäristön 
rakennusinventointi, 2001).  
 
Karvian kunnan kiinteät muinaisjäännökset on inventoitu 1999. Kaava-alueella ei 
sijaitse muinaisjäännöksiä. 
 

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön voidaan pitää vähäisinä. Kaava-alueella ei 
sijaitse merkittäviä luontoarvoja. Vuonna 2008 hyväksytyn osayleiskaavan yhteydessä 
on laadittu luontoselvitys (Terhi Rajala 2001). Luontoselvityksessä ei löytynyt 
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huomioitavia kohteita nyt käsillä kaava-alueelta. Alueen metsät ovat talouskäytössä. 
Alueella sijaitsee kaivettu lähde. 
 
Alueella ei sijaitse pohjavesialueita. 
 
Uudessa kaavaratkaisussa on pohjois-eteläsuuntainen vihervyöhyke säilytetty, mikä 
mahdollistaa ekologisen käytävän säilymisen.  
 
Kaavalla ei ole huomioitavia vaikutuksia luonnonympäristöön.    
 

5.3.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja 
energiatalouteen 
 
Yhdyskuntarakenteellisesti alue jatkaa rakennettua keskusta-aluetta etelän suuntaan.  
Teollisen toiminnan keskittäminen alueille, joilla on olemassa olevaa toimintaa ja sille 
varattujen alueiden tehokas käyttö ovat yhdyskunta- ja energiataloudellisilta 
vaikutuksiltaan myönteisiä. Teollisuusalue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien lähelle. 
Alueella sijaitsee sähkölaitos. Kaavaratkaisua voi pitää yhdyskuntarakenteellisesti 
hyvänä.  
 

5.3.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
 
Teollisuusrakennusten sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet 
sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan keskusta-alueen jatkoksi. Kaava-
alueen itäosassa sijaitsee olemassa olevaa teollista toimintaa. Teollisuusalue 
muodostuu omaksi kokonaisuudekseen keskusta-alueen eteläreunalle. 
 
Teollinen toiminta on pyritty sovittamaan olemassa olevaan ympäristöön 
lähivirkistysalue-vyöhykkeiden ja istutettavien alueenosien avulla. Kaavamääräyksillä 
on ohjattu teollisen toiminnan mukautumista asuinympäristön läheisyyteen. 
Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella. Alueelle 
rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota rakenteiden sijoittamiseen melua 
ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja jokilaaksoon sekä melua aiheuttavien laitteiden 
suuntaamiseen poispäin lähimmästä asutuksesta. Maisemallista vaikutusta 
lievennetään määräyksillä, joiden mukaan rakentamattomat tontin osat tulee istuttaa 
sekä erikseen osoitetuilla istutettavilla alueenosilla. Kaavassa ei osoiteta merkittävässä 
määrin uusia asumisen mahdollistavia alueita. 
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5.3.5 Liikenne 
 
Teollisuusalue lisää liikennöintiä alueella. Myös raskaan liikenteen määrä tulee 
lisääntymään. Alueen liikenteelliset yhteydet ovat kuitenkin toimivat. Kaava-alue 
sijoittuu Karviantien (seututie 273) ja Ylä-Satakunnantien (seututie 274) väliin, jotka 
toimivat alueen pääväylinä. Etelään suuntautuva liikennöinti jää varsinaisen keskusta-
alueen ulkopuolelle 
 

5.3.6. Melu 
 
Teollisen toiminnan ja asuttujen alueiden välille on osoitettu lähivirkistysaluetta. 
Teollisuusalueelle on osoitettu istutettavia alueen osia, joille on istutettava puita ja 
pensaita tai joilla olevaa kasvustoa on kehitettävä melu- ja näkösuojaksi. Teollista 
rakentamista on ohjattu kaavamääräyksellä: Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää 
ohjearvoja asuinalueella. Alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota 
rakenteiden sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja jokilaaksoon 
sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaamiseen poispäin lähimmästä asutuksesta. 
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5.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset  
 
Erityisesti huomioitavat määräykset: 
 
TY  Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella. 

 
Alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota rakenteiden 
sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja jokilaaksoon 
sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaamiseen poispäin lähimmästä 
asutuksesta. 

 
Rakentamattomille tontin osille, joita ei käytetä pysäköintiin tai 
kulkuväyliin on istutettava kasvillisuutta.  

 
Rakennusten tulee olla harjakattoisia.  Suositeltavat värisävyt ovat 
julkisivujen osalta punaisen sävyt ja kattojen osalta harmaat värit. 

 
AL Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella. 

 
Rakentamattomille tontin osille, joita ei käytetä pysäköintiin tai 
kulkuväyliin on istutettava kasvillisuutta.  
 
Rakennusten tulee olla harjakattoisia.  Suositeltavat värisävyt ovat 
julkisivujen osalta punaisen sävyt ja kattojen osalta harmaat värit. 

 
Yleismääräys 
 
Teollisuusrakennusten sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueilla tulee 
huolehtia hulevesien viivyttämisestä ja ohjaamisesta hallitusti tontti- ja 
korttelikohtaisilla järjestelmillä ennen alueelliseen hulevesijärjestelmään johtamista. 
Hulevesien puhdistamisesta tulee huolehtia toiminnan laadun niin vaatiessa. 
 
 
Kaavakartta sekä kaavan merkinnät ja määräykset ovat liitteenä. 
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6. Asemakaavan toteutus 
 

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Kaava-alueen rakentamisesta katujen ja muun kunnallistekniikan osalta vastaa kunta. 
Tontit rakentuvat tonttien ostajien / omistajien toimesta. 
 
 
Liitteenä 

 
- Asemakaava sekä asemakaavan merkinnät ja määräykset 
- Pienennös OAS:ta 

 
 
Kankaanpäässä  29.5.2018 
 

 
 
Ilmari Mattila 
Kankaanpään kaupunginarkkitehti, aluearkkitehtivastaava 
 
 

YHTEYSTIEDOT  
Kankaanpään kaupunki 
Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 
PL 36, 38701 Kankaanpää 
p. 044 577 2726 
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi 

Karvian kunta  
Rakennusmestari Jaakko Kallioniemi 
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia 
p. 044 275 4767 
jaakko.kallioniemi@karvia.fi  
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