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Satakuntaliiton lausunto 

 

 Karvian keskustaajaman osayleiskaavan 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. Osayleiskaavan muutoksella teollisuusalue 
laajenisi väliin jäävälle avoimelle peltoalueelle. Satakuntaliitto pitää ratkaisua 
maakuntakaavan vastaisena. 
 

 Muutoin kuin Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa: 
Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutoksen luonnos on ristiriidassa 
voimassa olevan osayleiskaavan ratkaisujen ja niiden perusteena olevien 
selvitysten suhteen. Suunnittelualueen länsiosa Karviantien varrella liittyy myös 
Katson maalaismaisemaa –hankkeessa tehdyn inventoinnin perusteella 
maisemallisesti arvokkaaseen Karvian kulttuurimaisema-alueeseen. Voimassa 
olevassa osayleiskaavassa on Karviantien varren peltoalueen asutuksen lomassa 
osoitettu maisemaselvityksen mukaisesti maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi 
(MA) ja asutuksen takana maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja (MY-5). Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksessa on 
maisemallisesti arvokasta peltoaluetta osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
(kortteli)alueeksi (AL) ja ympäristöarvoja omaavaa maa- ja metsätalousaluetta on 
osoitettu teollisuusalueeksi. 
 

 

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 
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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. 
 

 

 

ELY-keskus – kommentit huomioitavaksi jatkosuunnittelussa 

 Kaavamääräykset on tarpeen tarkistaa: Nyt kaavamääräyksissä viitataan 
rantavyöhykkeeseen. Kaavamuutoksen alaiseen alueeseen ei sisällys 
rantavyöhykettä (MA ja VL määräys) 
 

 Kaavaratkaisua on vielä tarpeen arvioida viheralueiden yhtenäisyyden kannalta 
siten, että etelä-pohjoissuuntainen viheryhteys/ekologinen yhteys säilyy. 
 

 Melun osalta vaikutukset tulee arvioida yleiskaavan yhteydessä kaavatasolle 
soveltuvalla tavalla. Meluvaikutusten selvittämistä ei tule siirtää yleismääräyksessä 
esitetysti rakennuslupavaiheeseen. 
 

 Muutosta tulee arvioida voimassa olevaan yleiskaavan nähden. Mitkä ovat olleet 
MY –valinnan perusteena olleet erityiset ympäristöön liittyvät arvot ? Nyt perusteiksi 
esitetään, että MY varaus olisi ollut teollisuuden laajentumisalueeksi varattu. 
 

 Maisemarakennetta on tarpeen tutkia yksityiskohtaisemmin. Vaikutusten arviointia 
on tarpeen täydentää yksityiskohtaisemman tarkastelun perusteella. Arvioinnin 
tueksi tarvittaneen havainnekuvia. 
 

 Yleiskaavan luontoselvitys on vuodelta 2008. Alueen luontoarvojen 
muutos/muuttumattomuus tulee nyt kaava laadittaessa tarkistaa paikanpäällä. 

 

Vastine 

 

Kaavamääräyksissä on pitäydytty yhdenmukaisuuden vuoksi Karvian keskustaajaman 

osayleiskaavan määräyksissä. 

Uudessa kaavaratkaisussa on huomioitu pohjois-eteläsuuntainen ekologinen käytävä.  

Vuonna 2008 hyväksytyn Karvian keskustaajaman osayleiskaavan valmistelun aikana 

alueet keskustaajaman molempiin päihin osoitetut laajahkot alueet olivat pitkään 
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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.    

Selänteelle jätettävällä VL-vyöhykkeellä sekä teollisuusalueen länsireunaan osoitettavalla 

kasvillisuusvyöhykkeellä voidaan pyrkiä säilyttämään alueen vaihettumisvyöhykemäinen 

luonne ja vähentää maisemavaikutuksia. 

Kaavaselostukseen on lisätty ilmakuvan päälle laadittu havainnekuva.   
 
Kaava-alue on pääasiassa talousmetsää sekä kaivettu lähde. Alueen luonnonolosuhteissa 

ei ole tapahtunut muutoksia yleiskaavan yhteydessä tehdyn luontoselvityksen jälkeen. 
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Satakunnan Museon lausunto 

 Ei pidä osayleiskaavan muutosta alkuperäisen Karvian keskustan osayleiskaavan 
2020 tavoitteiden mukaisena.  
 

 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 MY-5 alueen muutosta TY-1 –alueeksi (Teollisuusalue, jolle ympäristö 
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia) edes rakentamista ja istutuksia 
ohjaavin määräyksin (asemakaavassa). 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 ei ole huomautettavaa. 

Vastine 

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.   


