
Härkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennus  
Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet 
 
   
 
ELY – keskus esittää seuraavat kommentit huomioitavaksi jatkosuunnittelussa: 
 

 Asemakaava edellyttää yleiskaavan muuttamista. Asemakaavaratkaisun eteenpäin 
vieminen edellyttää hyväksyttävää yleiskaavaratkaisua (Yleiskaavamuutoksen 
liittyvät kommentit ELY –keskus antaa erikseen). 

 Maisemarakennetta on tarpeen tutkia yksityiskohtaisemmin. Vaikutusten arviointia 
on tarpeen täydentää yksityiskohtaisemman tarkastelun perusteella. Arvioinnin 
tueksi tarvittaneen havainnekuvia (arviointia on tarpeen tehdä jo yleiskaavatasolla). 

 Kaavaratkaisua on vielä tarpeen arvioida viheralueiden yhtenäisyyden kannalta 
siten, että etelä-pohjoissuuntainen viheryhteys/ekologinen yhteys säilyy 
(perusratkaisu aluevarauksista yleiskaavatasolla) 

 Kaavan pohjakartta on osin vanhentunut, koska siitä puuttuu mm. maantien 273 
(Kylä-Karviantie) ajoradan itäpuolella nykyisin oleva kevyen liikenteen väylä. 

 Maanteiden tiealuetta ei saa sisällyttää korttelialueisiin. Näin näyttäisi tapahtuneen 
ainakin maantien 274 (Ylä-Satakunnantie) osalta, jossa korttelissa 110 kahdessa 
kohtaa pieniä alueita maantien tiealueesta on sisällytetty TY-tontteihin 3 ja 4. 
Tämän korttelialueen kohdalla ei ole myöskään varattu tilaa maantien kevyen 
liikenteen väylälle, mikä on tässä tapauksessa kunnan harkittavissa oleva asia. 

 Ylä-Satakunnantien LYT-merkitä olisi hyvä korjata kaavan kohdalla 
kokonaisuudessaan LT-merkinnäksi. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä tässä 
tapauksessa. 

 Olemassa oleva ja kaavoitettava katuverkko mahdollistaisi läpiajon maanteiden 
välille. Tässä asiassa kunnan kannattaa harkita, olisiko tällä haittavaikutuksia. 

 
Vastine 
 
Härkämäen asemakaavan muutoksen kanssa laaditaan samanaikaisesti myös 
osayleiskaavan muutosta.  
 
Kaavamuutoksen maisemallisia vaikutuksia on tarkennettu kaavaselostukseen ja 
kaavamuutoksen mukaisesta tilanteesta on laadittu havainnekuva ilmakuvan päälle.  
 
Kaavaratkaisua on muutettu luonnosvaiheesta siten, että pohjois- eteläsuuntainen 
luonnontilainen metsä/ vihervyöhyke säilyy.  
 
Kaavan pohjakarttaa ei ole päivitetty kevyenliikenteenväylän osalta, sillä 
kevyenliikenteenväylä sijoittuu valtion omistamalle tiealueelle.  
 
Kaava-alueen rajausta on tarkistettu Ylä-Satakunnantien osalta. Kevyenliikenteen yhteyttä 
Ylä-Satakunnantien osalta ollaan tällä hetkellä suunnittelemassa tien itäpuolelle, jolloin 
varausta sille ei tarvitse osoittaa korttelien 71 ja 110 osalle.  
 
Liikenneratkaisu on haluttu toteuttaa kaksisuuntaisena, koska Yrittäjäkadun liittyminen Ylä-
Satakunnantielle on jyrkkä ja kulku tätä kautta on hankalaa talviakana.  



  
 
 
Satakuntaliiton lausunto 
 
Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa: 
Maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen 
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. 
 
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53-56 ja katualuetta koskevan asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen lisäksi on vireillä samanaikaisesti Karvian keskustaajaman 
osayleiskaavan muutostyö kyseisellä suunnittelualueella. 
 
Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta Satakuntaliitto 
toteaa Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta antaman lausunnon mukaisesti: 
 
Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos poikkeaa Satakunnan 
maakuntakaavan tavoitteista teollisuusaluevarausten osalta. Satakunnan 
maakuntakaavassa osoitetut teollisuus- ja varastotoimintojen alueet sijoittuvat Ylä-
Satakunnantien itä- ja länsipuolelle jättäen Karviantien varren kyläraitin ja asutuksen väliin 
vapaata peltotilaa. Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksella teollisuusalue 
laajensi väliin jäävälle avoimelle peltoalueelle. Satakuntaliitto pitää ratkaisua 
maakuntakaavan vastaisena. 
 
Muutoin kuin Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa: 
 
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos on ristiriidassa 
voimassa olevan osayleiskaavan ratkaisujen ja niiden perusteena olevien selvitysten 
suhteen. Suunnittelualueen länsiosa Karviantien varrelta liittyy myös Katson 
maalaismaisemaa - hankkeessa tehdyn inventoinnin perusteella maisemallisesti 
arvokkaaseen Karvian kulttuurimaisema-alueeseen. Voimassa olevassa 
osayleiskaavassa on Karviantien varren peltoalueet asutuksen lomassa osoitettu 
maisemaselvityksen mukaisesti maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) ja 
asutuksen takan maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-5). 
Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksessa on maisemallisesti 
arvokasta peltoaluetta osoitettu asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) ja 
ympäristöarvoja omaavaa maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi. 
 
Vastine 
 
Satakunnan maakuntakaavassa ei ole mitään aluevarausta alueella johon Härkämäen 
teollisuusalueen laajennusta ollaan osoittamassa. Osayleiskaava ja 
asemakaavamuutosten yhteydessä tehtyjen arviointien perusteella on Härkämäen 
laajennusalueen todettu soveltuvan sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään erittäin hyvin 
teollisuusalueen laajentamiseen. Kaavan maisemallisia vaikutuksia on arvioitu paljon ja 
todettu, ettei teollisuuden osoittamiselle kyseiselle alueelle ole huomioitavia vaikutuksia.  



Ainoa maisemallisesti merkittävä näkemäsuunta kaava-alueelle on Kyläkarviantien 
suunnasta. Kyläkarviantien ja kaavassa osoitettujen uusien tonttien välissä on useita 
rakennusryhmiä, joiden pihoissa on kasvillisuutta. Suorat näkymät uusille 
teollisuustonteille ovat vähäisiä. Teollisuus sijoittuu lähimmillään 200m etäisyydelle 
Kyläkarviantiestä ja teollisuustonttien länsipuolelle on osoitettu istutettava puistoalue. 
Kyläkarviantien ja puiston väliin nyt rakentamattomille alueille on osoitettu 170m- 250m 
leveä avoimena säilytettävä peltoalue. Kunta omistaa alueet, joille teollisuustontteja ollaan 
osoittamassa. Teollisuustonttien riittävyys on elinehto kunnan elinkeinoelämän kannalta.  
Nyt käsillä oleva kaava-alueen liittyy kiinteästi olemassa olevaan ja maakuntakaavassa 
osoitettuun teollisuusalueeseen. Karvian kunnan näkemyksen mukaan nyt käsillä oleva 
kaava ei ole maakuntakaavan vastainen. Kunnan laatimissa osayleiskaavassa ja 
asemakaavassa maankäyttö tarkentuu kyseiseltä osin.  
 
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet 
vaihemaakuntakaavassa. Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei 
ole osoitettu maisemallisesti tärkeäksi alueeksi. 
 
 
 
Satakunnan museon lausunto 
 
Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos Karvian 

keskustaajaman eteläpuolella koskee kolmea korttelia ja maisemallisesti arvokasta 

peltoaluetta. 47,6 ha:n suuruinen alue rajautuu lännessä Karviantiehen ja idässä Ylä-

Satakunnantiehen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on osittaa keskustan tuntumaan 

yhteensä 28 erikokoista teollisuustonttia sekä 7 AL-tonttia. Osayleiskaavan muutosta on 

valmisteltu samanaikaisesti asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kanssa. Alueen 

itäosan maastoltaan metsäisellä alueella on jo ennestään teollista toimintaa. Länsiosa sen 

sijaan on tällä hetkellä pääosin avointa peltoa, jota rytmittävät vaihtelevan ikäiset 

maatilojen pihapiirit ja muu asutus.  

 

Nyt esillä olevaa asemakaava-aluetta ei ole aiemmin luetteloitu valtakunnallisesti tai 

maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Alueelta ei myöskään ole inventoitu 

yhtään rakennusperintökohdetta Karvian keskustan osayleiskaava perusselvitykseksi 

toteutetussa rakennusinventoinnissa (Laura Hesso 2001). Vuosina 2013-14 Satakunnassa 

toteutettiin ensimmäinen maakunnallinen maisema-alueinventointi Satakuntaliiton Katson 

maalaismaisemaa –hankkeessa. Hankkeessa inventoitiin kaikkiaan 7 valtakunnallisesti ja 

13 maakunnallisesti arvokkaaksi esitettyä maisema-aluetta. Maisema-alueet on tarkoitus 

merkitä valmisteilla olevaan Satakunnan vaihemaakuntakaavaan 2. Härkämäen 

asemakaava-alue sijoittuu osittain inventoinnissa huomioituun Karvian maakunnallisesti 

arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, mikä tuodaan myös kaavaselostusluonnoksessa esiin. 

Karvian kunta on maisema-alueita koskevan kuulemisen yhteydessä esittänyt 

rajausmuutosta Karvian maisema-alueeseen siten, että Härkämäen alue jäisi kokonaan 

sen ulkopuolelle.   

 



Karvian keskustan osayleiskaava 2020 on hyväksytty vuonna 2008. Nyt esillä oleva 

kaavamuutos koskee erityisesti kaavassa MY-5 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla 

on erityisiä ympäristöarvoja) ja VL (Lähivirkistysalue) -merkinnöillä osoitettuja alueita. 

Kaava-alueen itäreuna on jo ennestään asemakaavoitettua ja asemakaavan mukaisesti 

rakentunutta teollisuusaluetta, joka on myös voimassa olevassa osayleiskaavassa 

osoitettu merkinnöillä TY-1 ja T.  

 

Asemakaavan selostusluonnoksen kohdassa 3.3 Rakennuskiellot todetaan:  

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. 
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.  
 
Osayleiskaavan MY-5 –määräyksessä kuitenkin sanotaan: Maisemallisesti arvokas 

peltolaakson ja metsäselänteen vaihettumisvyöhyke. Maisematilan avoimuus ja 

maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys on säilytettävä. Alueella sallitaan maa- 

ja metsätaloutta palveleva rakentaminen.  

 

Satakunnan Museo ei pidä nyt esillä olevaa asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 

alkuperäisen Karvian keskustan osayleiskaavan 2020 tavoitteiden mukaisena. Siinä MY-5- 

ja MA-merkinnöillä osoitetut maisemallisesti arvokkaat alueet on myös vuosina 2013-14 

toteutetussa maisema-alue inventoinnissa todettu osittain maisemaltaan maakunnallisesti 

arvokkaaksi. Tästä syystä museo ei pidä perusteltuna uusien teollisuustonttien (TY 

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnalle laadullisia 

vaatimuksia) osoittamista ainakaan avoimelle peltoalueelle. Osayleiskaavan MY-5 –

määräyksessä velvoitettua ’Maisematilan avoimuuden ja maisematilaa rajaavien 

reunavyöhykkeiden eheyden säilyttämistä’ eivät riitä turvaamaan rakentamista ja istutuksia 

ohjaavat määräykset (Rakentamattomille tontinosille on istutettava kasvillisuutta ja 

Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat värisävyt ovat julkisivujen osalta 

punaiset sävyt ja kattojen osalta harmaat värit.). Pääosin asutuksen reunustamaa avointa 

peltoa oleva alue muodostaa tavallaan sisääntuloalueen Karvian kuntakeskukseen. Olisi 

suotavaa, että teollisuusrakentaminen voitaisiin sijoittaa suojaisempaan ympäristöön ja 

jättää avoin maisema alkuperäisen osayleiskaavan mukaisesti tehokkaamman 

rakentamisen ulkopuolelle.  

 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Satakunnan Museolla ei ole huomautettavaa 

kaavahankkeesta. 

 



Vastine 
 
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet 
vaihemaakuntakaavassa. Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei 
ole osoitettu maisemallisesti tärkeäksi alueeksi. 
 

Osayleiskaavassa osoitetun kaavamerkinnän MY-5 tulkinta  

Vuonna 2008 hyväksytyn Karvian keskustaajaman osayleiskaavan valmistelun aikana 

alueet keskustaajaman molempiin päihin osoitetut laajahkot alueet olivat pitkään 

kaavakartassa osoitettu keskustaajaman laajentumisen reservialueina. Ajatuksena oli että 

alueille olisi määräys, mikä estäisi alueen myöhempää käyttöä haittaavan haja-

asutusrakentamisen. Ely-keskus edellytti kaavan loppuvaiheessa kaavamääräyksen 

muuttamista yleisesti käytössä olevaan merkintään. Konsultin toimesta päädyttiin MY-5 

määräykseen, jossa oli uudisrakentamiskielto, jottei alueen jatkokaavoitus vaarantuisi. 

Alue on siis todellisuudessa suunniteltu keskustaajaman laajentumisalueeksi.    

Satakunnan maakuntakaavassa ei ole mitään aluevarausta alueella johon Härkämäen 
teollisuusalueen laajennusta ollaan osoittamassa. Osayleiskaava ja 
asemakaavamuutosten yhteydessä tehtyjen arviointien perusteella on Härkämäen 
laajennusalueen todettu soveltuvan sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään erittäin hyvin 
teollisuusalueen laajentamiseen. Kaavan maisemallisia vaikutuksia on arvioitu paljon ja 
todettu, ettei teollisuuden osoittamiselle kyseiselle alueelle ole huomioitavia vaikutuksia.  
Ainoa maisemallisesti merkittävä näkemäsuunta kaava-alueelle on Kyläkarviantien 
suunnasta. Kyläkarviantien ja kaavassa osoitettujen uusien tonttien välissä on useita 
rakennusryhmiä, joiden pihoissa on kasvillisuutta. Suorat näkymät uusille 
teollisuustonteille ovat vähäisiä. Teollisuus sijoittuu lähimmillään 200m etäisyydelle 
Kyläkarviantiestä ja teollisuustonttien länsipuolelle on osoitettu istutettava puistoalue. 
Kyläkarviantien ja puiston väliin nyt rakentamattomille alueille on osoitettu 170m- 250m 
leveä avoimena säilytettävä peltoalue. Kunta omistaa alueet, joille teollisuustontteja ollaan 
osoittamassa. Teollisuustonttien riittävyys on elinehto kunnan elinkeinoelämän kannalta.  
Nyt käsillä oleva kaava-alueen liittyy kiinteästi olemassa olevaan ja maakuntakaavassa 
osoitettuun teollisuusalueeseen. Kaavaselostukseen on lisätty ilmakuvan päälle laadittu 
havainnekuva.   


