OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)
KARVIAN KUNTA

22.3.2016

Karvian Keskustaajaman osayleiskaavan muutos koskien Härkämäen
alueen T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia.
OAS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä
asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutustenarvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §
mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöiden
kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa siten kuin MRL:ssa säädetään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten heillä joita kaavoitus koskee, on
mahdollisuus seurata ja osallistua kaavoitukseen.

1. SUUNNITTELUALUE
SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä ydinkeskustasta.
(Kuva 1) 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. (Kuva 2)
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Kuva 1Sijaintikartta (suunnittelualue on rajattu punaisella).

Kuva 2 Maanmittauslaitos ortoilmakuva 12/2014. (http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501)
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2. 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 asuntoja 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.

3. KAAVOITUSTILANNE
MAAKUNTAKAAVA
Maakuntakaava Päiväys

30.11.2011 Nimi

Satakunnan maakuntakaava
(Satakunnan maakuntakaava on saanut
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.)
Suunnittelualue on maakuntakaavassa
taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja
varastotoimintojen aluetta (T) sekä aluetta,
jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä.
Matkailun kehittämisvyöhyke (mv3) ulottuu
alueen länsiosiin.

YLEISKAAVA
Osayleiskaava

Päiväys

30.6.2008

Nimi

Karvia Keskustaajaman osayleiskaava 2020
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

4

huollon aluetta (ET), kyläaluetta (AT) ja
maatilojen talouskeskusten aluetta (AM).
ASEMAKAAVA
Päiväys
Asemakaava

1974
15.6.1999
16.11.2009

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. (Kuva 3)

Kuva 3 Ote Satakunnan maakuntakaavasta ja määräyksistä.
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Keskustaajaman osayleiskaava
Suunnittelualue on osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoaluetta (T), teollisuusaluetta, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1), teollisuus- ja varastoaluetta (T1), 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). (Kuva 4)

Kuva 4Ote keskustaajaman osayleiskaavasta 2020.
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Kaavayhdistelmä
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.

Kuva 5 Ote kaavayhdistelmästä (2015).

4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA
PÄÄTÖKSET
Karvian kunnan kiinteät muinaisjäännökset. 1999.
- Alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä.
Karvian kirkonkylän ja sen lähiympäristön rakennusinventointi. 2001.
- Kohteet on inventoitu osayleiskaavoituksen yhteydessä.
- Alueella ei sijaitse rakennettua kulttuuriympäristöä.
Karvian keskustaajaman luontoselvitys. 2001.
- Selvitys on tehty osayleiskaavoituksen yhteydessä.
- Luontoselvityksessä ei löytynyt huomioitavia kohteita tältä alueelta.
Pohjois-Satakunnan maisema-alueet. 2014.
- Satakuntaliitto on esittänyt jokilaakson peltoalueita maakunnallisesti arvokkaiksi maisemaalueiksi. Vastineena on esitetty, että maisema-alueet sijoittuisivat keskeisimmille alueille
Karvian keskusta-alueen länsi- ja pohjoispuolelle, alueille jotka muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden.
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5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS
Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavan vaikutukset
alueeseen kokonaisuuden kannalta. Vaikutuksia voidaan arvioida kaavatyön edetessä yhteistyössä
niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat. Selvitettävät vaikutukset ja
vaikutustenarviointimenetelmät määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä. Vaikutusten
selvittäminen perustuu suunnittelualueelta käytössä oleviin perustietoihin, laadittuihin
selvityksiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä viranomaisten lausuntoihin
ja osallisten jättämiin mielipiteisiin ja muistutuksiin.
Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset:
• Yhdyskuntarakenne ja ‐talous
• Rakennettu ympäristö ja maisema
• Luonnonympäristö
• Kulttuuriympäristö
• Elinympäristö
• Liikennöinti

6. OSALLISET
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä tästä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. Osallisilla on myös
mahdollisuus esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL
64§).
OSALLISIA OVAT
Välittömimmin
kaavahanke
koskee
suunnittelualueen
kiinteistöjen
omistajia
ja
naapurikiinteistöjen omistajia. Kaavahankkeen merkityksen vuoksi sen voidaan katsoa koskevan
kaikkia kuntalaisia.
Viranomaisina Varsinais‐Suomen Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus
Satakuntaliitto, Satakunnan Museo sekä Satakunnan pelastuslaitos.

(ELY‐keskus),

7. VUOROVAIKUTUSMENETTELY
ALOITUSVAIHE
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta
kuulutetaan Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla (MRL 63 §).
Yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
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LUONNOSVAIHE
Luonnos esitellään kunnanhallitukselle ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Ylä-Satakunta –lehdessä
sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville (30 vrk) ja
tällöin viranomaisille ja muille kohdassa 6. määritellyille osallisille tarjotaan mahdollisuus
lausunnon antamiseen. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä huomautus
kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten
kanssa (MRL 62 §).
EHDOTUSVAIHE
Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaluonnokseen
tehdään
palautteen
pohjalta
tarvittavat
muutokset.
Rakennuslautakunta
esittää
kunnanhallitukselle asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville mahdollisten muistutusten
tekoa varten, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläoloaikana
kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti. Nähtävillä
olosta julkaistaan kuulutus Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja
internetsivuilla.
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaehdotukseen tehdään
palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn
 Kunnanhallitus
 Kunnanvaltuusto
 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen
Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

8. YHTEYSTIEDOT
YHTEYSTIEDOT
Kankaanpään kaupunki
Kaupunginarkkitehti, Aluearkkitehtivastaava
Ilmari Mattila
PL 36
38701 Kankaanpää
044-5772726
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi
Kankaanpään kaupunki
ympäristösuunnittelija
Katri Kuusisto
PL36
38701 Kankaanpää
040 647 2551
katri.kuusisto@kankaanpaa.fi

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

KARVIAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN 2020 MUUTOS KOSKIEN
HÄRKÄMÄEN ALUEEN T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT JA AM ALUEVARAUKSIA.
Kankaanpään kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus 13.11.2018
Kaavatunnus 230YKM12016
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KARVIA

Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

1. Perus- ja tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
KARVIAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN 2020 MUUTOS KOSKIEN HÄRKÄMÄEN
ALUEEN T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT JA AM ALUEVARAUKSIA.

Kaava-alueen koko: 47,6 ha
Kaavan tunnus: 230YKM12016
Kaavan päiväys: 13.11.2018

Kaavan laatija:

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

Vireille tulo:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä:
Luonnos nähtävillä: 21.4-20.5.2016
Kaavaehdotus nähtävillä: 26.6-26.7.2018
Hyväksymispäivämäärät:
Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto:

Kansikuva Ilmari Mattila 2016
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KARVIA

Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

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
Karvian keskustaajaman osayleiskaavan 2020 muutos koskien härkämäen alueen T, TY1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia.
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
- Kaavakuva
- Kaavamerkinnät ja –määräykset
- Pienennös osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
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Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

2. Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Osayleiskaavamuutoksen 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 26.6-26.7.2018 välisen ajan.

2.2 Osayleiskaavan muutos
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on
keskustaajaman tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja
pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 alueina. 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. Karvian
keskustaajaman 2008 hyväksytyn osayleiskaavan selostuksen sivulla 65 todetaan MY-5
merkitään liittyen seuraavaa: Alueet ovat asemakaava-alueen lievealueita ja
mahdollisia asemakaavalla toteutettavia rakentamisalueita yleiskaavakauden jälkeen.
Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu tilanteeseen, jossa eteläistä MY-5 aluetta
tarvitaan teollisuuden tarpeisiin.
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Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

3 Lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alueen 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.
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Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

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.

Kuva 2 Kaava-alueen luonnonympäristöä
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Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

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.

Kuva 4 Härkäkorventien asuinaluetta kaava-alueen pohjoispuolella.
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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: tiloja.

Kuva 6 Karvian konepaja Oy:n käytössä olleita tiloja.
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Kuva 7 Sähkötien varressa sijaitseva sähkölaitos

Väestö
Kaava-alueen länsiosassa on harvaa omakotiasumista. Alue rajautuu pohjoispuolella
Härkäkorventien asuinalueeseen, joka on pääosin toteutunut.
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 YläSatakunnantie (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.
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Tekninen huolto
Alue on olemassa olevan kunnallistekniikan välittömässä läheisyydessä. Alue tullaan
liittämään vesi- ja viemäriverkostoon.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä.
Maisema
Maiseman historiaa
Karvian alueelta vanhin selkeästi luettava kartta löytyy vuodelta 1959. Tästä kartasta
on hyvin arvioitavissa silloinen avoimen maisema-alueen tilanne. Kun tuolloin vielä
metsällä olleet alueet siirretään vuoden 2018 karttapohjalle, nähdään
maisemahistoriallisesti huomioitavat avoimet peltoalueet, jotka ovat kaavassa soitettu
rakentamiseen. Tarkastelun perusteella on todettavissa, että kaavassa rakentamiseen
osoitetut alueet eivät ole maisemahistoriallisesti mitenkään merkittäviä tai näkyviä.
Tienvarressa olevat maisemahistoriallisesti huomioitavat avoimet peltoalueet on
kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi.
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kartta vuodelta 1959

Kartta vuodelta 2018
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Arvio maiseman nykytilanteesta
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 kaavaalueelle ovat hyvin rajattuja rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen.

Kokonaisarvio maisema-arvoista
Maisemasta tehtyjen selvitysten ja arviointien perusteella on todettavissa, että
kaavamuutoksessa rakentamiselle osoitetulla alueella ei ole sellaisia
maisemahistoriallisia ja nykyisen maisemakokonaisuuden kannalta sellaisia arvoja,
jotka olisivat kaavahankkeen esteenä.

Kuva 8 Kuvassa kaava-alueen länsireunaa.
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Kuva 9 Rikkonainen maalaismaisema kaava-alueen länsireunalla keskusta-alueen tuntumassa.

Kuva 10 Kaavassa MA-alueenksi merkittyä peltoa.
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Kuva 11 Näkymä Karviantieltä etelänsuuntaan. Kuvassa vasemmalla kaava-alueen länsireunaa.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole huomioitavia kohteita.

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
YLEISKAAVA
Vahv. pvm. / KV

13.03.2013

Nimi

Satakunnan maakuntakaava

30.6.2008

Nimi

Karvian Keskustaajaman osayleiskaava 2020

1974
15.6.1999

Nimi

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

ASEMAKAAVA
Vahv. pvm. / KV

16.11.2009

Satakunnan maakuntakaava
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011.
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallintooikeuden (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 (TY1), 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).
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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.

Kuva 12 Ote kaavayhdistelmästä (2015).

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

4. Kaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Osayleiskaavamuutoksen tarve ja tavoitteet
Karvian kunnalla ei ole tällä hetkellä riittävästi asemakaavoitettuja teollisuustontteja
yritysten tarpeisiin. Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia
teollisuustontteja tarjolle. Kunta on käynyt maanomistajan kanssa neuvotteluja YläSatakunnantien itäpuolisten alueiden ostamiseksi. Nämä alueet on keskustaajaman
osayleiskaavassa osoitettu teollisuusalueiksi. Kunta ei saanut hankittua alueita
omistukseensa. Kunta sai hankittua Härkämäen maa-alueen Härkämäen
teollisuusalueen länsipuolelta. Alue liittyy kiinteästi Härkämäen alueeseen ja soveltuu
maaperänsä osalta hyvin rakentamiselle. Kunta omistaa suuren osan kaavoitettavasta
alueesta. Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän
kehittymiselle. Nyt kaavoitettava lisäalue on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään
otollinen alue uusille teollisuustonteille.

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

4.3.2 Vireille tulo
Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 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 asemakaavaluonnosta, joka on esitetyn osayleiskaavamuutoksen
mukainen.
Hankkeesta on käyty viranomaisneuvottelua Kehittämiskeskustelun yhteydessä
15.11.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.4-20.5.2016
Osayleiskaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.4-20.5.2016 välisen ajan. jolloin on
ollut mahdollisuus esittää kaavasta kirjallisia ja suullisia mielipiteitä.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan, jolloin kaavasta on ollut
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset.
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Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu ja katselmus 6.11.2018. Paikalla oli
kaavoittajan ja kunnanedustajien lisäksi Satakuntaliiton, Satakunnan museon ja Elykeskuksen edustajat.

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 tulosta 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 §).
Osayleiskaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.4-20.5.2016 välisen ajan.
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 26.6-26.7.2018 välisen ajan, jolloin on ollut
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset.
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Kaavasta saatiin lausunnot Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta. Varsinais-Suomen
Ely-keskus antoi kaavaehdotuksesta kommentit.
Lausuntojen ja käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavaan tehty seuraavat muutokset:
1. Pohjoisin asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL) on muutettu merkinnäksi
asuin- ja teollisuusrakennusten korttelialue(ATY), jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia. Muutokseen on päädytty, koska uusi merkintä kuvaa
paremmin alueen nykyistä toimintaa.
2. AL ja MA- alueiden vieressä olevaa lähivirkistysaluetta on laajennettu maisema- ja
meluhaittojen vähentämiseksi.
3. Kaavaa on täydennetty pohjoiselta osalta.
Muutokset ovat vähäisiä, eivätkä näin ollen edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville
ehdotuksena ennen hyväksymiskäsittelyä. Tehdyistä muutoksista on tiedotettu kiinteistöjen
omistajia.

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 hallintooikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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5. Kaavamuutoksen kuvaus
Osayleiskaavamuutoksella mahdollistetaan Härkämäen teollisuusalueen laajentaminen
lännen suuntaan. MY-5. Merkinnällä on varauduttu keskustaajaman tulevaan kasvuun.
Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden
jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Kunnalla on nyt tarve osoittaa teollisuustontteja, joilla
varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Kaava-alue sijoittuu olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen, hyvien
liikenneyhteyksien varrelle. Alue sijoittuu keskusta-alueen eteläreunalle jatkaen
tiiviimpää rakennettua ympäristöä. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee asuinalueita
sekä jokilaaksossa Karviantien varrella sijaitsee kirjavaa haja-asutusta ja pienimuotoista
yritystoimintaa. Kaava-alue sijoittuu jokilaakson ja sitä rajaavan metsäselänteen
vaihettumisvyöhykkeelle.
Osayleiskaavamuutoksen kanssa tehdään samanaikaisesti Härkämäen teollisuusalueen
asemakaava ja asemakaavan muutos. Asemakaavassa otetaan tarkemmin huomioon
maisemalliset tekijät, melu ja hulevesien hallinta. Osayleiskaavan merkinnöissä ja
määräyksissä on pitäydytty pääasiassa olemassa olevan Karvian keskustaajaman
osayleiskaava 2020:n mukaisessa ulkoasussa.

5.1 Kaavan rakenne
Kaavassa osoitetaan aluevaraukset teollisuuden (TY) tarpeisiin sekä asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueita (AL). Alueille sijoittuu olemassa olevaa toimintaa.
Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on merkitty MA-alueiksi, kuten voimassa
olevassa osayleiskaavassa. Teollisuusalueiden länsipuolelle ja pohjoispuolelle on
osoitettu lähivirkistysalueet (VL) eri toimintojen toisistaan erottamiseksi, hulevesien
viivyttämiseksi ja virkistyskäytön tarpeisiin.
Poikkeaminen Satakunnan maakuntakaavasta
Asemakaavamuutos poikkeaa maakuntakaavasta läntisen teollisuusalueen osalta.
Maakuntakaavassa ei ole merkintää tällä alueella. Poikkeaminen maakuntakaavasta on
perusteltu, sillä osayleiskaavassa alue on tarkoitettu taajaman laajentumisalueeksi.
Kunta ei ole saanut hankittua maa-alueita Ylä-Satakunnantien itäpuolelta. Sen sijaan
kunta sai hankittua maa-alueen nykyisen teollisuusalueen länsipuolelta. Kaava-alue
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soveltuu teollisuustoiminnalle koska se on suora jatke Härkämäen nykyiselle
teollisuusalueelle ja alue on taajaman reunalla.
Kaava noudattaa keskustaajaman osayleiskaavaa 2020 alueen itä- ja länsiosilta. Kaavaalueen keskiosaan on osayleiskaavassa merkitty MY-5 alue, jonka osalta kaavaan on
tehty muutoksi. Karvian keskustaajaman 2008 hyväksytyn osayleiskaavan selostuksen
sivulla 65 todetaan MY-5 merkitään liittyen seuraavaa: Alueet ovat asemakaavaalueen lievealueita ja mahdollisia asemakaavalla toteutettavia rakentamisalueita
yleiskaavakauden jälkeen.

5.2 KAAVAN MITOITUS
Kaavan mitoitus perustuu tietoon olemassa olevista rakentamattomista ja myytävistä
kunnan omistamista teollisuustonteista suhteessa teollisuustonttien tarpeeseen.
Kunnan kaikki teollisuustontit sijoittuvat Härkämäen alueelle. Myytäviä tontteja on
jäljellä enää kaksi kappaletta ja ne ovat kooltaan pieniä ja sijoittuvat liikenteellisesti
hankalaan notkoon. Kun arvioidaan teollisuustonttien tarvetta tulevaisuudessa, tulisi
kunnan varautua kahden teollisuustontin myyntiin vuodessa. Tonttitarve olisi
kymmenen vuoden ajalle 20 tonttia. Kun lasketaan nyt myymättömät tontit, joille
tulee parempi ajoyhteys ja kaavassa alustavalla jaolla osoitetut 12 tonttia saadaan
tonttivarannoksi 14 tonttia, mikä laskennallisesti riittää seitsemän vuoden tarpeisiin.

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Lähivirkistysalueet on sijoitettu teollisuusalueiden ja asuinalueiden välille
maisemallisten vaikutusten ja meluvaikutusten hallitsemiseksi.
Kaavassa osoitettujen teollisuusalueiden läheisyydessä on asuntorakentamisen alueita
joihin kohdistuvia meluvaikutuksia on kaavoituksen yhteydessä arvioitu. Alueella on jo
nykyisellään liikennemelua, jolloin teollisuusalueen melu ei olennaisesti muuta alueen
tilannetta. Osayleiskaavan yleismääräyksissä on todettu melun osalta, että liikenne- ja
teollisuusalueiden melu otetaan huomioon tapauskohtaisesti rakennuslupatarkastelun
yhteydessä.
Kaavasta on laadittu ilmakuvaan liitetty havainnekuva. Kuvasta on todettavissa että
maisemalliset vaikutukset on saatu minimoitua uusien tonttien sijoittelulla ja
kasvillisuusvyöhykkeillä.
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Osayleiskaavamuutoksen kanssa samanaikaisesti laaditaan asemakaavaa, jossa otetaan
ympäristön laatua koskevat asiat tarkemmin huomioon.

Nykytilanne

Havainnekuva kaavaratkaisusta.
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5.2.1 Hulevesien hallinta
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 ohjeellinen aluevaraus hulevesien hallintaa varten veden
pääasiallisen kulkusuunnan mukaisesti. Hulevesiä tulee hallita tontti- tai
korttelikohtaisilla järjestelmillä ennen alueelliseen hulevesijärjestelmään johtamista.
Asemakaavassa tulee osoittaa alueellinen hulevesijärjestelmä.
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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. Tällä ratkaisulla palautetaan 1959 vuoden aikainen
maisematilanne, jolloin kyseisellä alueella oli vielä metsää.
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 olevalta kaava-alueelta. Alueen metsät ovat
talouskäytössä. Alueella sijaitsee kaivettu lähde.
Uudessa kaavaratkaisussa on pohjois-eteläsuuntainen vihervyöhyke säilytetty, mikä
mahdollistaa ekologisen käytävän säilymisen.

Alueella ei sijaitse pohjavesialueita.
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. Teollisuus alue sijoittuu keskustaajaman reuna-alueelle,
mikä on yhdyskuntarakenteellisesti hyvä asia.
Yleiskaavaratkaisu on yhdyskuntarakenteellisesti järkevä.

5.3.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Teollisuusrakennusten sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet
sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan keskusta-alueen jatkoksi. Alueella
sijaitsee olemassa olevaa teollista toimintaa. Teollinen toiminta on pyritty sovittamaan
olemassa olevaan ympäristöön lähivirkistysaluevyöhykkeiden avulla.
Lähellä keskustaa sijaitseva työpaikka-alue mahdollistaa kevyenliikenteen
hyödyntämisen työpaikkaliikenteessä.
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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 keskustaalueen ulkopuolelle.

5.3.6. Melu
Teollisen toiminnan ja asuttujen alueiden välille on osoitettu lähivirkistysaluetta.
Osayleiskaavan yleismääräyksissä on todettu, että liikenne- ja teollisuusalueiden melu
otetaan huomioon tapauskohtaisesti rakennuslupatarkastelun yhteydessä.
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6. Kaavan toteutus
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Osayleiskaavamuutoksen rinnalla toteutetaan Härkämäen teollisuusalueen
asemakaava ja asemakaavan muutos.
Liitteenä
-

Kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Pienennös OAS:ta

Kankaanpäässä 13.11.2018

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

32

KARVIA

Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

33

KARVIA

Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

34

HÄRKÄMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN JA
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS
Karvian kunnan Härkämäen teollisuusalueen korttelin 71 osaa sekä kortteleita
110-117, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta,
katu- ja puistoalueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.
Asemakaavalla muodostuu korttelialueet 71, 110-117, lähivirkistysalueet,
yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue, maisemallisesti arvokas peltoalue ja
maa- ja metsäalue.
Kaavatunnus 230AKAM22016
Karvian kunta 24.3.2021
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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 koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.
Asemakaavalla muodostuu korttelialueet 71, 110-117, lähivirkistysalueet,
yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue, maisemallisesti arvokas peltoalue ja maaja metsäalue.
Kaava-alueen koko: 47,6 ha
Asemakaavan tunnus: 230AKAM22016
Asemakaavan päiväys: 24.03.2021
Kaavan laatija:

Kaavaluonnos ja ehdotusvaihe
Kankaanpään kaupunki
Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila
Hyväksymisvaihe
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
puh. 0440839811
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi

Vireille tulo:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 21.4-20.5.2016
Luonnos nähtävillä: 21.4-20.5.2016
Kaavaehdotus nähtävillä: 26.6-26.7.2018
Hyväksymispäivämäärät:
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 26.6-26.7.2018 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.

Kuva 4 Härkäkorventien asuinaluetta kaava-alueen pohjoispuolella.
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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.

Kuva 6 Karvian konepaja Oy:n käytössä olleita tiloja.
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Kuva 7 Sähkötien varressa sijaitseva sähkölaitos

Väestö
Kaava-alueen länsiosassa on harvaa omakotiasumista. Alue rajautuu pohjoispuolella
Härkäkorventien asuinalueeseen, joka on pääosin toteutunut.
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 YläSatakunnantie (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.
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Tekninen huolto
Alue tullaan liittämään vesi- ja viemäriverkostoon.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä.
Maisema
Maiseman historiaa
Karvian alueelta vanhin selkeästi luettava kartta löytyy vuodelta 1959. Tästä kartasta
on hyvin arvioitavissa silloinen avoimen maisema-alueen tilanne. Kun tuolloin vielä
metsällä olleet alueet siirretään vuoden 2018 karttapohjalle, nähdään
maisemahistoriallisesti huomioitavat avoimet peltoalueet, jotka ovat kaavassa soitettu
rakentamiseen. Tarkastelun perusteella on todettavissa, että kaavassa rakentamiseen
osoitetut alueet eivät ole maisemahistoriallisesti mitenkään merkittäviä tai näkyviä.
Tienvarressa olevat maisemahistoriallisesti huomioitavat avoimet peltoalueet on
kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi.

kartta vuodelta 1959
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Kartta vuodelta 2018
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Arvio maiseman nykytilanteesta
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 kaavaalueelle ovat hyvin rajattuja rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen.

Kokonaisarvio maisema-arvoista
Maisemasta tehtyjen selvitysten ja arviointien perusteella on todettavissa, että
kaavamuutoksessa rakentamiselle osoitetulla alueella ei ole sellaisia
maisemahistoriallisia ja nykyisen maisemakokonaisuuden kannalta sellaisia arvoja,
jotka olisivat kaavahankkeen esteenä.

Kuva 8 Kuvassa kaava-alueen länsireunaa.

14

KARVIA

Härkämäen asemakaavan selostus

Kuva 9 Rikkonainen maalaismaisema kaava-alueen länsireunalla keskusta-alueen tuntumassa.

Kuva 10 Kaavassa MA-alueeksi merkittyä peltoa.
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Kuva 11 Näkymä Karviantieltä etelänsuuntaan. Kuvassa vasemmalla kaava-alueen länsireunaa.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole huomioitavia kohteita.

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
YLEISKAAVA
Vahv. pvm. / KV

13.03.2013

Nimi

Satakunnan maakuntakaava

30.6.2008

Nimi

Karvian Keskustaajaman osayleiskaava 2020

1974
15.6.1999

Nimi

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

ASEMAKAAVA
Vahv. pvm. / KV

16.11.2009

Satakunnan maakuntakaava
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011.
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallintooikeuden (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 (TY1), 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). Karvian keskustaajaman 2008 hyväksytyn
osayleiskaavan selostuksen sivulla 65 todetaan MY-5 merkitään liittyen seuraavaa:
Alueet ovat asemakaava-alueen lievealueita ja mahdollisia asemakaavalla
toteutettavia rakentamisalueita yleiskaavakauden jälkeen.
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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).
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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.
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.
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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.

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.
Osayleiskaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.4-20.5.2016 välisen ajan. jolloin on
ollut mahdollisuus esittää kaavasta kirjallisia ja suullisia mielipiteitä.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan, jolloin kaavasta on ollut
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset.
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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 tulosta 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.
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 pohjoiseteläsuuntainen 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.
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Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan, jolloin on ollut
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset.
Kaavasta saatiin lausunnot Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta. Varsinais-Suomen
Ely-keskus antoi kaavaehdotuksesta kommentit.
Lausuntojen ja käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavaan tehty seuraavat muutokset:
1. Korttelin 115 merkintä on muutettu asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialueesta
(AL-1) merkinnäksi asuin- ja teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Merkintöjen määräykset ovat miltei yhtenevät.
Muutokseen on päädytty, koska uusi merkintä kuvaa paremmin alueen nykyistä toimintaa.
2. Korttelin 114 länsipuolella olevaa puistoa on laajennettu siten, että se on nyt leveydeltään
40m. Muutoksella vähennetään teollisuusalueen toiminnallisia ja maisemallisia vaikutuksia
ympäristöön.
3. Osalle AL korttelialueita on lisätty tonttien rakennusalat
4. Kaavaprosessin aikana on korttelin 71 tontilla 5 toimiva yritys laajentanut toimintaansa
tontilla. Tästä johtuen yrittäjä lähestyi kuntaa ja esitti tontin 5 laajentamista länteen.
Esitystä tutkittiin ja tonttia 5 on laajennettu noin 35 metriä lännen suuntaan.
Laajennuksesta huolimatta jää puistokaistan leveydeksi vielä 50 metriä, jota voidaan pitää
riittävänä. Samaan aikaan laadittavasta yleiskaavasta tapahtuvaa poikkeamista voidaan
pitää maankäytön tarkentumisena asemakaavoituksessa.
5. Alueelle mahdollisesti toteutuvan hankkeen johdosta on korttelit 113 ja 114 yhdistetty
yhdeksi laajemmaksi korttelialueeksi. Tämän korttelialueen läpi on osoitettu ajoyhteys, jos
korttelialue on tarpeen jakaa pienemmiksi tonteiksi.

Kaavasta saatiin yksi muistus koskien tilaa 230-405-8-191.

Kaavaan tehdyt muutokset eivät ole vaikutuksiltaan niin merkittäviä, että ne
edellyttäisivät kaavan asettamista uudelleen nähtäville ehdotuksena. Kaava voidaan
viedä tehdyillä muutoksilla hyväksymiskäsittelyyn.
Kaavan hyväksyminen
Saadut muistutukset ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet käsitellään.
Kaavaehdotukseen on tehty palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen
kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä
on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallintooikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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5. Asemakaavamuutoksen kuvaus
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 110, 111 ja 112 sekä kaavalla
mahdollistetaan Härkämäen teollisuusalueen laajentaminen lännen suuntaan. Kaavaalue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alue sijoittuu keskusta-alueen
eteläreunalle jatkaen tiiviimpää rakennettua ympäristöä. Kaava-alueen pohjoispuolella
sijaitsee asuinalueita sekä jokilaaksossa Karviantien varrella sijaitsee kirjavaa hajaasutusta ja pienimuotoista yritystoimintaa. Kaava-alue sijoittuu jokilaakson ja sitä
rajaavan metsäselänteen vaihettumisvyöhykkeelle, jolla on olemassa olevaa teollista
toimintaa.

5.1 Kaavan rakenne
Kaavassa osoitetaan 18 teollisuustonttia ja kolme 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.
Asemakaava noudattaa keskustaajaman osayleiskaava, jota on muutettu osalta kaavaaluetta samanaikaisesti asemakaavaprosessin aikana.
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. Uudet
lähivirkistysalueet osoitetaan kaavan etelä- ja länsiosaan. Pohjoisosan puistoalueen
merkintä muutetaan lähivirkistysaluemerkinnäksi ja urheilualueen merkintä poistuu
tarpeettomana.
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Uusi teollisuusalue muodostuu yhdestä Tapiolantiehen rajoittuvasta isosta
korttelialueesta ja toisesta pienemmästä korttelialueesta, jolle kuljetaan Tehtaantien
kautta. Korttelialueelle 113 on osoitettu ajoyhteys, jos kortteli on tarpeen jakaa
pienemmiksi tonteiksi. Kaavaratkaisu 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-, liikeja toimistorakennustonttien osalta 0,15.
Kaava-alueen pinta-alasta on:
yhteensä ha
Asuin-, liike- ja toimistorakennuksien korttelialueita, AL (noin ha) 5
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, T, TY (noin ha) 30,5
Katualuetta (noin ha)
4
Yhdyskuntateknisen huollon ja palvelujen alue, ET (noin ha)
1,6
Lähivirkistysalueita, VL (noin ha)
4
Maisemallisesti arvokas peltoalue, MA (noin ha)
2,5

rakentamattomia
3 rak.paikka
9 rak.paikkaa

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.
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. Hyväksymisvaiheessa korttelit 113 ja 114 on
yhdistetty, joten tältä osin havainnekuva ei ehkä vastaa täysin tulevaa toteutusta.
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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-, liikeja 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
AL
TY

Valumakerroin
0,40
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
Ilmastonmuutoksen vaikutus
intensiteetti (l/s x ha) +20%
217
260
150
180
110
132
53
64

Mitoitussateen kesto (min)
5
10
20
60
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Laskennalliset hulevesimäärät:
Muodostuvien hulevesien määrät
Kortteli
Alue
Pinta-ala (ha)
71
110
111
112
113
114
115
116
117

TY
TY
TY
TY
TY
TY
AL
AL
AL

10,8
5,4
4,6
4,5
2,1
4
2,8
1,3
0,9

Hulevesivirtaama
(m3/h)
3421
1711
1987
1944
907
1728
605
406
281

+20%
(m3/h)
4106
2053
2385
2333
1089
2074
726
487
337

5.3 Kaavan vaikutukset
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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
huomioitavia kohteita nyt käsillä kaava-alueelta. Alueen metsät ovat talouskäytössä.
Alueella sijaitsee kaivettu lähde.
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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. Kaavaalueen 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.

5.3.5 Liikenne
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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 keskustaalueen 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.

ATY

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.
Asuintilojen osuus saa olla enintään 50 tontin käytetystä
rakennusoikeudesta.
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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 24.03.2021

Ilmari Mattila

YHTEYSTIEDOT
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
Seulakatu 4, 38700 Kankaanpää
p. 044 0839811
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi

Karvian kunta
Rakennusmestari Jaakko Kallioniemi
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
p. 044 275 4767
jaakko.kallioniemi@karvia.fi
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ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTENKOR-TTELWLUE
Toirriinnan aiheuttama melu ei saa ylittaa ohjearvoja asuinalueella.
Rakentamattorriille tontin osille, joita ei kayteta pysäköintiin tai
kulkuväyliin, on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat värisävyt ovat
julkisivujen osalta punaisen savyt ja kattojen osalta harmaat varit.
ASUINRAKENNUSTEN SEKÄ TEOLISUUSRAKENNUSTEN
KOR-TTELWLUE, JOLLA Y MPARISTO ASHTAA TOIMINNAN
LAADULLE ERWISlÄ VAATIWKSIA.
Asuintilojen määrä voi olla rnaksimissaan 50 % käytetystä
rakennus-oikeudesta.
Toirriinnan aiheuttama melu ei saa ylittaa ohjearvoja asuinalueella.
Alueelle rakennettaessa on kiinnitettava huorriiota rakenteiden
sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja
jokilaaksoon sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaarriiseen
poispain Iahimmästa asutuksesta.
Rakentamattorriille tontin osille, joita ei kayteta pysäköintiin tai
kulkuväyliin, on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat varisavyt ovat
julkisivujen osalta punaisen savyt ja kattojen osalta harmaat varit.
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORlTELIALUE, JOLLA Y MPARISTO
ASHTAA TOIMINNAN LAADULLE ERWISlÄ VAATIWKSW.
Toirriinnan aiheuttama melu ei saa ylittaa ohjearvoja asuinalueella.
Alueelle rakennettaessa on kiinnitettava huorriiota rakenteiden
sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja
jokilaaksoon sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaarriiseen
poispain Iahimmästa asutuksesta.
Rakentamattorriille tontin osille, joita ei kayteta pysäköintiin tai
kulkuväyliin, on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat värisävyt ovat
julkisivujen osalta punaisen savyt ja kattojen osalta harmaat varit.
MAA- JA METSATALOUSALUE
MAISEMALLISESTI ARVOKAS FELTOALUE

LAHNIRKISTYSALUE
Alueen puusto tulee säilyttää.

YHDY SKUNTATEKNISTA HUOLTOA PA LVELEVIBV
RAKENNUSTENJA LAITOSTENALUE
Y LOSEN TIEN ALUE
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

K A R V I A N KUNTA

Ohjeellinen tontin raja.
Korttelin numero.
Tontin numero.
Rakennusala.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimnan sallitun kerrosluvun.
ivhrtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimnan kerroksen alasta ullakon tasolla saa
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

HARKAMAEN TEOLLISUUSALUEEN
KORTTELIN 71 OSAA SEKA KORTTELEITA 110-117,

YHDYSKUNTATEKNISTA HUOLTOA PALVELEVIEN
RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUETTA,

Tehokkuusluku

KATU- JA PUISTOALUEITA,
KARVIANTIE

Tiealueen nirrii.

MAA- JA METSATALOUSALUETTA

SEKA MAISEMALLISESTI ARVOKASTA PELTOALUETTA.

Sähkölinjaa varten varattu alueen osa.
ivhuntarnolle varattu alueen osa.

Istutettava tontin osa 1 istutettava puurivi.
Istutettava tontin osa, jolle on istutettava puita ja pensaita tai jolla
olevaa kasvustoa on kehitettävä melu- ja näkösuojaksi.
-.

hule

=.n=XE

7

hzv'ezn
viivy t y s a l l a s ~
'

'

Hulevesien johtarriiseen varattu alueen osa.
MK 1:2000

Hulevesien viivyttärriistä varten varattu alueen osa.

ASEMAKAAVA NO 230AKAM22016

ivbottorikelkkareitti.

Pohjakartta h y v ä k s y t t y 7.5.2002

24.03.2021
Päiväys 13.11.2018

Asemakaavaluonnos nähtävillä
21.4.-20.5.2016

Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa.

Asemakaavaehdotus nahtavilla

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

26.6. - 26.7.2018

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

Kunnanhallitus

Jalankululle varattu alueen osa.

Yleis m aarays :
Teollisuusrakennusten seka asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueilla tulee huolehtia hulevesien viivyttarrisesta ja
ohjaarrisesta hallitusti tontti- tai korttelikohtaisillajarjestelmilla
ennen alueelliseen hulevesijarjestelmäan johtarrista. Hulevesien
puhdistarrisesta tulee huolehtia toirrinnan laadun niin vaatiessa.

Kankaanpään kaupunki / Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Kunnanvaltuusto

24.3.2021

Härkämäen teollisuusalueen asemakaava- ja osayleiskaavan ehdotusvaiheesta
saadut lausunnot ja muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kommentit
Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutos, Härkämäen alueen T, TY-1, MY-5, MA, VL, ET, AT
ja AM aluevaraukset, ehdotus, Karvia (VARELY/1402/2016)
Viheralueiden yhtenäisyyden / yhteyden kannalta kaavaratkaisua on kehitetty.
Meluvaikutuksia ei ole vielä selvitetty, vaikka niitä on jo luonnosvaiheen kommentissa pyydetty
arvioimaan. Meluvaikutusten selvittämistä ei tule siirtää rakennuslupa-vaiheeseen, kuten
yleismääräyksissä on ehdotettu. Meluvaikutukset tulee selvittää.
Muutoksen arviointia voimassa olevaan yleiskaavaan nähden on luonnosvaiheen kommentissa
edellytetty tehtävän sen vuoksi, että muutettavassa yleiskaavassa osa alueesta on MY-aluetta.
Määräyksen mukaan ympäristöarvot ovat maisemallisia. Vastineessa todettua alueen suunnittelua
todellisuudessa keskustaajaman laajentumisalueeksi tulee vielä selostaa lisää, sillä vastineen
perusteella tietoa em. asiasta pitäisi löytyä muutettavaa osayleiskaavaa koskevista
aineistoista.
Maisemarakennetta tulisi vielä tutkia ja arvioida tarkemmin. Osayleiskaavaa varten laadituissa
selvityksissä (vuodelta 2003) alueen ei katsota soveltuvan maisemallisen rakennettavuuden
kannalta rakentamiseen.
Ylä-Satakunnantie koillispuoli päinvastoin on sopivampi, kuten voimassa olevassakin
osayleiskaavassa on kaavoitettu. Em. huomioon ottaen kaavaratkaisussa on vielä selvitys- ja
perustelutarpeita.
Oleellista kaavamuutoksessa maiseman kannalta on osoittaa, että kyseessä ei olisi enää
maisemallisesti arvokas alue tai että kaavamuutos ei vaikuttaisi merkittävästi aluekokonaisuuteen.
Em. perustelut puuttuvat vielä.

Vastine
Melu
Teollisuusalueiden korttelialueelle on annettu määräys, joka edellyttää että toiminnan aiheuttama
melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella. Kaavamääräyksen mukaan melu ei saa ylittää
läheisillä asuinalueilla päivällä 55 dB ja yöllä 50dB. Kaavamääräys rajaa teollisuusalueelta tulevan
melun ohjearvojen mukaiseksi. Mitään meluselvitystä ei voida laatia, koska ei ole tiedossa millaista
toimintaa uudelle alueelle on tulossa ja mikä olisi mahdollinen melun määrä ja luonne.

Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. 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.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
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. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kommentit
Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus, Karvia
(VARELY/1401/2016)
Asemakaava edellyttää yleiskaavan muuttamista, mikä on suunnitteilla. Yleiskaava-ratkaisun on
kuitenkin oltava hyväksyttävä, jotta asemakaavaratkaisua voidaan viedä eteenpäin. ELY-keskus on
kommentoinut edellä yleiskaavaratkaisua.
Maisemarakennetta on arvioitu lisää sanallisesti ja lisätty ilmakuvan päälle havainnepiirustus.
Havainnekuvaa ilmasta katsoen pitäisi täydentää kuvilla, jotka on laadittu ihmissilmän tasolta,
jolloin vaikutukset maisemaan on mahdollista arvioida.
Hulevesien osalta hulevesien johtamiseen varattuja alueen osia on jonkin verran muutettu. Uusi
alueen osa johtaa kaavakartan perusteella hulevedet maantien ojaan, joten ratkaisu on tältä osin
syytä vielä tarkistaa.
Pohjakartan tarkastaminen on edelleen tarpeen. Kaavaluonnokseen annetussa kommentissa on
esimerkkinä mainittu maantien 273 kevyen liikenteen väylä.

Vastine
Kaavan maisemavaikutusten arvioimiseksi kaavaselostusta on täydennetty ihmissilmän tasolta
laaditulla kuvasovitteella.
Kaavassa on esitetty että kaikki hulevedet ohjataan vesistöön menevään ojaan korttelin 114
länsipuolella olevan puiston ja siinä olevan hulevesien viivytysaltaan kautta.
Pohjakartan on riittävän ajantasainen esitetyn kaavaratkaisun kannalta. Kaavakartta on
vanhentunut lähinnä kaava-alueen ulkopuolelle jäävän Karviantien varressa kulkevan
kevyenliikenteenväylän osalta. Karvian kunnan pohjakartta tullaan tulevaisuudessa päivittämään
kokonaisuudessaan.

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 l 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 ehdotuksesta
Satakuntaliitto toteaa Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta antaman lausunnon
mukaisesti:
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheessa ratkaisuun
on lisätty lähivirkistysaluetta ja maisemallisesti arvokkaan peltoalueen osuutta. Kaavaratkaisu
on edennyt näiltä osin parempaan suuntaan, mutta Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen ehdotus poikkeaa edelleen 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.
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus on ristiriidassa voimassa
olevan osayleiskaavan ratkaisujen ja niiden perusteena olevien selvitysten suhteen.
Suunnittelualueen länsiosa Karviantien varrelta liittyy myös Katson maalaismaisemaa hankkeessa tehdyn inventoinin 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 ehdotuksessa on
maisemallisesti arvokasta peltoaluetta osoitettu asuin-, liike ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL) ja ympäristöarvoja omaavaa maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu
teollisuusrakennusten korttelialueeksi.

Vastine
Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. 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.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
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. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Satakunnan museon lausunto
Luonnosvaiheeseen nähden kaava on kehittynyt maiseman osalta myönteiseen suuntaan - etenkin
MA-aluetta on jossain määrin laajennettu. Lisäksi kaavaan on lisätty pienehkö Maa-ja
metsätalousalue (M). Satakunnan Museo ei pidä tehtyä muutosta maiseman kannalta riittävänä
sen paremmin asemakaavaehdotuksessa kuin samaan aikaan vireillä olevassa osayleiskaavan
muutosehdotuksessakaan. Museo yhtyy Satakuntaliiton lausunnon kannanottoon ja samalla
toistaa luonnosvaiheen lausunnossaan ja osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa
esittämänsä kommentit, joissa todetaan Karvian keskustan osayleiskaavan muutoksen olevan
ristiriidassa sekä Satakunnan maakuntakaavan että voimassa olevan Karvian keskustan
osayleiskaavan ja sen taustaksi tehdyn maisemaselvityksen kanssa. Museo katsoo, että Karvian
uudet teollisuusalueet tulisi sijoittaa suojaisempaan ympäristöön, alueille, jotka Satakunnan
maakuntakaavassa ja voimassa olevassa osayleiskaavassa on osoitettu tähän tarkoitukseen,
eikä maisemallisesti arvokkaalle avoimelle peltoalueelle. Toisin kuin luonnosvaiheen lausunnoista
annetuissa vastineissa todetaan, eivät Katson maalaismaa -hankeen inventoinnit ole tarkentuneet
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksessa Karvian kulttuurimaiseman osalta. Rajaus on
vaihemaakuntakaavassa tarkalleen sama kuin hankkeen inventointiaineistossa eli esitetyt uudet
teollisuustontit sijoittuvat kaava-muutosehdotuksessa maisemallisesti arvokkaalle alueelle.

Vastine
Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. 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.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
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. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Muistutus
Sirpa Rantala
Olen vastaanottanut postitse 20.06.2018 leimatun kirjeen sisältäen 18.06.2018 päivätyn Karvian
kunnanhallituksen otteen päätöspöytäkirjasta: Kaava-alueen maanomistajat.
Kaavoittajalle on ilmeisesti tapahtunut vahinko, sillä kiinteistöstäni 230-405-8-191 on lohkaistu
noin puolet VL -1 alueeksi luullen sitä ilmeisesti osaksi veljeni omistamaa 230-405-8-192
kiinteistöä, joka on merkattu kokonaisuudessaan VL-1 alueeksi. Viittaamaani vahinkohavaintoa
tukee se, ettei minua ole tiedotettu kirjeitse eikä muullakaan tavalla hankkeen vireille tulosta (niin
kuin teknisen lautakunnan 05.06.2018 pöytäkirjassa on ilmoitettu tiedotuksen menettelytavaksi).
Omistamani kiinteistö LEHTOLA 230-405-8-191 pinta-ala on 0,2690 ha. Kiinteistörekisteritunnus on
tarkistettavissa kiinteistölainhuutorekisteristä.
Kuten varmasti ymmärrättekin, en voi hyväksyä virheellistä ja epäonnistunutta tiedoksiantoa sekä
menettelyänne hankkeeseen liittyen.
Toivon ehdottoman pikaista yhteydenottoa ja neuvottelua asian ratkaisemiseksi.

Vastine
Tilasta 230-405-8-191 on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalotontiksi.
Eteläisellä osalla tilaa ei ole ollut aiemmin asemakaavaa. Tontin ulkopuolelle jäävä alue on
kooltaan varsin pieni 1100m2. Kaavaratkaisussa on haluttu osoittaa teollisuusalueen ja
pientaloalueen väliin toimintoja erottava puistovyöhyke, jolle rakennuspaikan ulkopuolinen osa
tilasta sijoittuu. Aluetta ei kaavaratkaisun perusteella ole osoitettavissa kaavassa rakentamiselle.
Osoitetun puistoalueen osalta kunnalla ei ole lunastustarpeita, jolloin kaavassa puistoksi
osoitettua aluetta voi käyttää osana pohjoispuolisen tontin piha-aluetta.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)
KARVIAN KUNTA

11.2.2016

ASEMAKAAVA

Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos
OAS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä
asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutustenarvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §
mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöiden
kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa siten kuin MRL:ssa säädetään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten heillä joita kaavoitus koskee, on
mahdollisuus seurata ja osallistua kaavoitukseen.

1. SUUNNITTELUALUE
SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä ydinkeskustasta.
(Kuva 1) 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. (Kuva 2)
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Kuva 1Sijaintikartta (kaava-alue on rajattu punaisella).

Kuva 2 Maanmittauslaitos ortoilmakuva 12/2014. (http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501)
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2. 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 asuntoja 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.

3. KAAVOITUSTILANNE
MAAKUNTAKAAVA
Maakuntakaava Päiväys

30.11.2011 Nimi

Satakunnan maakuntakaava
(Satakunnan maakuntakaava on saanut
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.)
Suunnittelualue on maakuntakaavassa
taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja
varastotoimintojen aluetta (T) sekä aluetta,
jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä.
Matkailun kehittämisvyöhyke (mv3) ulottuu
alueen länsiosiin.

YLEISKAAVA
Osayleiskaava

Päiväys

30.6.2008

Nimi

Karvia Keskustaajaman osayleiskaava 2020
Suunnittelualue on teollisuus- ja varastoaluetta
(T), teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1),
teollisuus- ja varastoaluetta (T-1), maa- ja
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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).
ASEMAKAAVA
Päiväys
Asemakaava

1974
15.6.1999
16.11.2009

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. (Kuva 3)

Kuva 3 Ote Satakunnan maakuntakaavasta ja määräyksistä.
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Keskustaajaman osayleiskaava
Suunnittelualue on osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoaluetta (T), teollisuusaluetta, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1), teollisuus- ja varastoaluetta (T1), 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). (Kuva 4)
Osayleiskaavaa muutetaan suunnittelualueen osalta samanaikaisesti asemakaavan kanssa.

Kuva 4Ote keskustaajaman osayleiskaavasta 2020.
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Kaavayhdistelmä
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 5)

Kuva 5 Ote kaavayhdistelmästä (2015).

4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA
PÄÄTÖKSET
Karvian kunnan kiinteät muinaisjäännökset. 1999.
- Alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä.
Karvian kirkonkylän ja sen lähiympäristön rakennusinventointi. 2001.
- Kohteet on inventoitu osayleiskaavoituksen yhteydessä.
- Alueella ei sijaitse rakennettua kulttuuriympäristöä.
Karvian keskustaajaman luontoselvitys. 2001.
- Selvitys on tehty osayleiskaavoituksen yhteydessä.
- Luontoselvityksessä ei löytynyt huomioitavia kohteita tältä alueelta.
Pohjois-Satakunnan maisema-alueet. 2014.
- Satakuntaliitto on esittänyt jokilaakson peltoalueita maakunnallisesti arvokkaiksi maisemaalueiksi. Vastineena on esitetty, että maisema-alueet sijoittuisivat keskeisimmille alueille
Karvian keskusta-alueen länsi- ja pohjoispuolelle, alueille jotka muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden.
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5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS
Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavan vaikutukset
alueeseen kokonaisuuden kannalta. Vaikutuksia voidaan arvioida kaavatyön edetessä yhteistyössä
niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat. Selvitettävät vaikutukset ja
vaikutustenarviointimenetelmät määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä. Vaikutusten
selvittäminen perustuu suunnittelualueelta käytössä oleviin perustietoihin, laadittuihin
selvityksiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä viranomaisten lausuntoihin
ja osallisten jättämiin mielipiteisiin ja muistutuksiin.
Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset:
• Yhdyskuntarakenne ja ‐talous
• Rakennettu ympäristö ja maisema
• Luonnonympäristö
• Kulttuuriympäristö
• Elinympäristö
• Liikennöinti

6. OSALLISET
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä tästä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. Osallisilla on myös
mahdollisuus esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL
64§).
OSALLISIA OVAT
Välittömimmin
kaavahanke
koskee
suunnittelualueen
kiinteistöjen
omistajia
ja
naapurikiinteistöjen omistajia. Kaavahankkeen merkityksen vuoksi sen voidaan katsoa koskevan
kaikkia kuntalaisia.
Viranomaisina Varsinais‐Suomen Elinkeino‐,
Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo.

liikenne‐

ja

ympäristökeskus

(ELY‐keskus),

7. VUOROVAIKUTUSMENETTELY
ALOITUSVAIHE
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta
kuulutetaan Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla (MRL 63 §).
Yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
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LUONNOSVAIHE
Luonnos esitellään kunnanhallitukselle ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Ylä-Satakunta –lehdessä
sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville (30 vrk) ja
tällöin viranomaisille ja muille kohdassa 6. määritellyille osallisille tarjotaan mahdollisuus
lausunnon antamiseen. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä huomautus
kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten
kanssa (MRL 62 §).
EHDOTUSVAIHE
Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaluonnokseen
tehdään
palautteen
pohjalta
tarvittavat
muutokset.
Rakennuslautakunta
esittää
kunnanhallitukselle asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville mahdollisten muistutusten
tekoa varten, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläoloaikana
kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti. Nähtävillä
olosta julkaistaan kuulutus Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja
internetsivuilla.
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaehdotukseen tehdään
palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn
 Kunnanhallitus
 Kunnanvaltuusto
 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen
Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

8. YHTEYSTIEDOT
YHTEYSTIEDOT
Kankaanpään kaupunki
Kaupunginarkkitehti, Aluearkkitehtivastaava
Ilmari Mattila
PL 36
38701 Kankaanpää
044-5772726
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi
Kankaanpään kaupunki
ympäristösuunnittelija
Katri Kuusisto
PL36
38701 Kankaanpää
040 647 2551
katri.kuusisto@kankaanpaa.fi

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

Suupohjan Seutuverkko Oy:n (y-tunnus 1962466-5) 15.4.2021 päätettyä
osakeantia koskeva tiedote
Osakeantipäätöksen sisältö
Suupohjan Seutuverkko Oy:n (jäljempänä myös Yhtiö) varsinainen yhtiökokous päätti 15.4.2021 järjestää
maksullisen osakeannin Yhtiön osakkeenomistajille näiden omistusten mukaisessa suhteessa. Osakeannissa
tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 220 osaketta. Enimmäismäärä vastaa 20,4
prosenttia Yhtiön osakkeista (1 080 osaketta) yhtiökokoushetkellä. Tarjottavat osakkeet ovat uusia ja
samanlajisia vanhojen osakkeiden kanssa.
Osakkeen merkintähinta annissa on 1 945 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeelle
tehtyyn arvonmääritykseen. Osakeannilla kerättävien merkintähintojen enimmäismäärä on näin ollen
yhteensä 427 900 euroa. Merkintähinta merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeantihetken osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa, kuin heillä
ennestään on yhtiön osakkeita. Mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät käytä täysimääräisesti omaa
merkintäetuoikeuttaan, on muilla osakkeenomistajilla oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä osakkeita.
Merkintäaika alkaa 10.5.2021 ja päättyy viimeistään 23.7.2021. Merkintäetuoikeutta on käytettävä
viimeistään 31.5.2021 mennessä.
Merkintähinta pitää olla kokonaisuudessaan maksettuna Yhtiön tilille viimeistään 31.7.2021.
Annin tarkoitus on investointirahoituksen kerääminen kesän 2021 verkkoinvestointeihin.
Yhtiön hallituksella on valtuudet muuttaa merkintäaikoja ja merkintähinnan maksuaikaa. Yhtiön
hallituksella on myös valtuudet päättää muista kuin edellä mainituista osakeantiin liittyvistä
yksityiskohdista sekä kaikista osakeannin käytännön toteutukseen liittyvistä järjestelyistä.

Muut tiedot
Merkinnät tehdään merkintäaikana erillisellä merkintäsitoumuksella. Merkintäsitoumuslomake toimitetaan
tämän tiedotteen liitteenä, minkä lisäksi sen saa osakeannin yhteyshenkilöltä pyydettäessä. Merkintään
osallistuja palauttaa allekirjoitetun merkintäsitoumuksen osakeannin yhteyshenkilölle. Osakeannissa
annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa tai muuttaa. Liitteessä 1 on esitetty
omistusten suhteet 31.12.2020 tilanteen mukaan ja eritelty jokaisen omistajan maksimaalinen
merkintäoikeus merkintäetuoikeudella ja mahdollisuus merkintään ilman merkintäetuoikeutta.
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut Yhtiön taloudellista asemaa koskevat asiakirjat ovat
saatavissa osakeannin yhteyshenkilöltä pyydettäessä.

Osakeannin yhteyshenkilö
Osakeannin yhteyshenkilönä toimii Suupohjan Seutuverkko Oy:n toimitusjohtaja Aatu Samppala, puh.
040 841 6129, email: aatu.samppala@sunet.fi.

MERKINTÄSITOUMUS
SUUPOHJAN SEUTUVERKKO OY:N (1962466-5) OSAKEANTI

Merkintä perustuu Suupohjan Seutuverkko Oy:n yhtiökokouksen 15.4.2021 päättämään osakeantiin.
Merkintäsitoumuksen liitteenä on toimitettu osakeantia koskeva antiehdot sisältävä tiedote.
Tämän merkintäsitoumuksen allekirjoituksin vahvistamme, että olemme tutustuneet huolellisesti
antiehtoihin ja sitoudumme ne hyväksymään. Ymmärrämme, että merkintää ei voi peruuttaa.

Merkitsemme Suupohjan Seutuverkko Oy:n osakkeita seuraavasti:
Merkintäetuoikeudella __________ kpl hintaan 1 945 € / kpl.
Merkintähinta on siten yhteensä _______________ euroa.

Ilman merkintäetuoikeutta __________ kpl hintaan 1 945 € / kpl.
Merkintähinta on siten yhteensä _______________ euroa.

Sitoudumme maksamaan merkintähinnan antiehtojen mukaisesti viimeistään 31.7.2021. Yhtiö toimittaa
viimeistään merkintäajan päättymiseen mennessä osakkeiden merkitsijälle hyväksytyn
merkintäsitoumuksen sekä ohjeet merkintähinnan maksuun.

Osakkeiden merkitsijä

___________________________________________________________

Y-tunnus

___________________________________________________________

Paikka ja aika

______________________________ ______.______.2021

Allekirjoitus ja
nimenselvennys

___________________________________________________________

Hyväksymme yllä olevat merkinnät _____._____.2021:
Suupohjan Seutuverkko Oy

______________________________

Liite 1
Omistusten suhteet 31.12.2020:

KPL
Kauhajoki
Teuva
Kurikka
Isojoki
Karijoki
Karvia
Siikainen

31.12.2020
Omistus-%
411
38
193
18
146
14
120
11
80
7
80
7
50
5
1080
100

Merkintäetuoikeus:
Omistaja Omistus-%
Merkintäetuoikeus Ilman merkintäetuoikeutta
Kauhajoki
38
84
136
Teuva
18
39
181
Kurikka
14
30
190
Isojoki
11
25
195
Karijoki
7
16
204
Karvia
7
16
204
Siikainen
5
10
210
YHT:

100

220
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA
2017 - 2021
Kunnan tulee edistää kuntalain mukaan asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Terveydenhuoltolaki velvoittaa
kunnan seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä tehtyjä toimenpiteitä.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain
sekä kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Karvian viimeisin laaja
hyvinvointikertomus on hyväksytty vuosille 2017-2020. Laajan hyvinvointikertomuksen painopisteiksi
valtuustokaudelle 2017-2020 on asetettu:
liikunta ja ravitsemus osana hyvinvointia
aikuisliikunnan kehittäminen
monipuolinen kulttuuritarjonta
perusopetuksen laadun kehittäminen
ympäristön kehittäminen viihtyisämmäksi ja siistimmäksi
varhaiskasvatuksessa lapsilähtöisyys ja kasvatuskumppanuus
ennaltaehkäisevässä työssä entistä tiiviimpi yhteistyö eri hallintokuntien välillä
Laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta on raportoitu
vuosittain hyvinvoinnin vuosiraporteissa.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Karvian kuntastrategiassa 20202025 yhteinen visio on tehdä asukkaiden hyvinvointi mahdolliseksi elinvoimaisessa ja maaseutumaisessa kunnassa.
Kunnan yksi päämäärä on olla kokoonsa nähden vireän aktiivinen kunta, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaat
lähipalvelut kustannustehokkaasti ja sen kautta on asetettu tavoitteita hyvinvoinnin edistämiseksi. Strategian
tavoitteet näkyvät vuosittain talousarvion tavoitteissa.
Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTEkerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy
osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Kannustin on suunniteltu otettavan
käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Soteuudistuksesta huolimatta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla. HYTE -kerroin
ja siihen sidotut eurot lasketaan valittujen tulosindikaattorien ja prosessi-indikaattorien toteutumisen ja kehityksen
pohjalta.
Satakunnassa on laadittu kuntien yhteinen alueellinen laaja hyvinvointikertomus vuosittain ja suunnitelma vuosille
2020-2024.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

TALOUS JA ELINVOIMA

Talous
Tulot
Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas
1570.0 Koko maa
1798.0 Satakunta
3063.0 2000-5999 as ukas ta
3352.0 Karvia

-4.42

3422.0 3263.0 3352.0
2017
2018
2019

Keskeneräinen
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Valtionosuudet, % nettokustannuksista
26.2 Koko maa
29.3 Satakunta
44.0 2000-5999 as ukas ta
47.9 Karvia

-19.9

54.3
2017

50.2
2018

47.9
2019

Vuosikate, euroa / asukas
-246.0 Karvia
64.0 Satakunta
176.0 2000-5999 as ukas ta
316.0 Koko maa

-136.18

423.0
2017

-75.0
2018

-246.0
2019

Vuosikate, % poistoista
-63.9 Karvia
17.4 Satakunta
52.0 2000-5999 as ukas ta
75.5 Koko maa

-131.42

127.4
2017

-19.4
2018

-63.9
2019

Lainakanta, euroa / asukas
1187.0 Karvia
2662.0 Satakunta
2930.0 2000-5999 as ukas ta
3342.0 Koko maa

?

1373.0 1308.0 1187.0
2017
2018
2019

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
26.2 Karvia
50.0 2000-5999 as ukas ta
51.5 Satakunta
62.0 Koko maa

231.65

27.5
2017

31.3
2018

26.2
2019

Verotulot, euroa / asukas
2909.0 Karvia
3542.0 2000-5999 as ukas ta
3917.0 Satakunta
4166.0 Koko maa

15.12

2799.0 2682.0 2909.0
2017
2018
2019

Elinvoima
Väestö

Keskeneräinen
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Väestö 31.12.
2322.0 Karvia
215416.0 Satakunta
408599.0 2000-5999 as ukas ta
5533793.0 Koko maa

-6.18

2390.0 2342.0 2322.0
2018
2019
2020

Huoltosuhde, demografinen
61.9 Koko maa
72.5 Satakunta
84.0 2000-5999 as ukas ta
87.4 Karvia

16.07

83.0
2018

85.9
2019

87.4
2020

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta
25.0 2000-5999 as ukas ta
34.0 Karvia
39.7 Satakunta
78.2 Koko maa

68.32

27.2
2018

26.0
2019

34.0
2020

Lapsiperheet, % perheistä
29.8 Karvia
32.0 2000-5999 as ukas ta
34.8 Satakunta
38.0 Koko maa

0.68

30.1
2017

29.8
2018

29.8
2019

Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä
19.0 2000-5999 as ukas ta
22.1 Karvia
22.9 Koko maa
23.0 Satakunta

43.51

16.9
2017

17.2
2018

22.1
2019

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista
40.0 2000-5999 as ukas ta
43.4 Karvia
44.7 Koko maa
45.0 Satakunta

4.83

43.6
2017

44.2
2018

43.4
2019

Keskeneräinen
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Koulutustasomittain
246.4 Karvia
299.0 2000-5999 as ukas ta
329.6 Satakunta
379.7 Koko maa

10.3

235.2
2017

243.5
2018

246.4
2019

Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä
2.0 2000-5999 as ukas ta
3.1 Satakunta
3.4 Karvia
5.0 Koko maa

61.9

2.8
2018

2.6
2019

3.4
2020

Elinvoima
Kunnan yleinen pienituloisuusaste
13.4 Koko maa
14.2 Satakunta
15.0 2000-5999 as ukas ta
19.7 Karvia

?

20.6
2017

20.2
2018

19.7
2019

Lasten pienituloisuusaste
12.4 Koko maa
12.6 Satakunta
14.0 2000-5999 as ukas ta
19.4 Karvia

-6.28

21.1
2017

19.7
2018

19.4
2019

Työttömät, % työvoimasta
11.0 2000-5999 as ukas ta
11.1 Karvia
12.5 Satakunta
13.0 Koko maa

-15.27

10.2
2018

9.0
2019

11.1
2020

Maatalous, metsätalous ja kalatalous, % työllisistä
2.7 Koko maa
3.6 Satakunta
11.0 2000-5999 as ukas ta
21.6 Karvia

-11.84

21.6
2016

22.0
2017

21.6
2018
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Teollisuus, % työllisistä
12.8 Koko maa
14.2 Karvia
15.0 2000-5999 as ukas ta
20.0 Satakunta

-0.7

15.2
2016

13.9
2017

14.2
2018

Rakentaminen, % työllisistä
7.1 Koko maa
7.3 Satakunta
8.0 2000-5999 as ukas ta
9.3 Karvia

16.25

10.0
2016

10.0
2017

9.3
2018

Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä
18.0 2000-5999 as ukas ta
18.9 Karvia
19.2 Satakunta
20.3 Koko maa

-1.05

18.7
2016

19.0
2017

18.9
2018

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, % työllisistä
6.0 Karvia
9.0 2000-5999 as ukas ta
11.1 Satakunta
13.8 Koko maa

53.85

4.9
2016

5.2
2017

6.0
2018

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, Koulutus, Terveys- ja sosiaalipalvelut, % työllisistä
17.9 Karvia
27.0 2000-5999 as ukas ta
27.4 Satakunta
28.5 Koko maa

-6.28

17.8
2016

19.6
2017

17.9
2018

Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä
53.0 Karvia
10306.0 Satakunta
14677.0 2000-5999 as ukas ta
298017.0 Koko maa

-26.39

74.0
2017

66.0
2018

53.0
2019
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Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista
5.0 2000-5999 as ukas ta
5.7 Karvia
10.6 Satakunta
13.9 Koko maa

21.28

4.6
2017

4.9
2018

5.7
2019

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä
2.6 Karvia
8.0 2000-5999 as ukas ta
8.8 Satakunta
10.6 Koko maa

-56.67

3.1
2017

4.7
2018

2.6
2019

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot
24.9 Karvia
25.0 2000-5999 as ukas ta
25.3 Satakunta
27.9 Koko maa

2.05

24.6
2017

24.6
2018

24.9
2019

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
18.0 Karvia
20.0 2000-5999 as ukas ta
21.9 Koko maa
22.0 Satakunta

-11.33

21.9
2018

21.3
2019

18.0
2020

Työlliset, % väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)
36.8 Karvia
38.0 2000-5999 as ukas ta
39.9 Satakunta
43.0 Koko maa

1.66

36.0
2017

37.8
2018

36.8
2019

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä
59.0 Koko maa
59.2 Satakunta
59.5 Karvia
60.0 2000-5999 as ukas ta

0.51

62.2
2017

59.4
2018

59.5
2019
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Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista
4.0 2000-5999 as ukas ta
4.3 Karvia
4.6 Satakunta
4.6 Koko maa

-17.31

4.5
2018

4.0
2019

4.3
2020

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
5.9 Karvia
7.5 Koko maa
7.7 Satakunta
8.0 2000-5999 as ukas ta

-11.94

4.9
2017

3.3
2018

5.9
2019

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
13.5 Karvia
15.0 2000-5999 as ukas ta
16.7 Satakunta
16.7 Koko maa

-18.18

11.1
2018

8.0
2019

13.5
2020

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto
Karvian kunnan väkiluku on pitkään laskenut tasaisestin. n. 20-50 asukkaan vuosivauhdilla. Asukasluvun lasku on
samankaltaista kaikissa vertailukunnissa. Karvian nettomuutto on ollut vuonna 2013 jopa positiivinen, eikä minään
lähivuonna merkittäväsi negatiivinen. Kunnassa kuitenkin kuolee vuosittain n. 20-30 ihmistä ennemmän kuin syntyy.
Tämä johtaa siihen, että väestö ikääntyy ja huoltosuhde kasvaa tasaisesti. Tätä kehitystä saattaa loiventaa
vierastyövoiman määrän kasvu. Muuta kuin Suomea äidinkielenään puhuu yhä suurempi joukko karvialaisista.
Työllisten osuus väestöstä vastaa koko maan samankokoisten kuntien keskiarvoa. Väestön koulutustaso on
tasaisessa nousussa, mutta silti vertailukunnista selkeästi alhaisin.
Asukaskohtaiset verotulot ovat Karviassa hyvin alhaiset verrattuna naapurikuntiin tai vastaavankokoisiin kuntiin, Tämä
johtuu lähinnä siitä, että eläkeläisten osuus väestöstä on iso ja suuri osa heistä saa minimieläkkeen. Väestöstä osa
on vierastyövoimaa, jotka työskentelevät aloilla jossa palkkataso on vähäinen. Väestömäärän väheneminen tarkoittaa
väistämättä verotulojen supistumista. Karvialaisten koulutustaso on verrattain alhainen, mikä heikentää osaltaan
odotettua verotulokertymää.
Työttömien osuus on kasvanut vuodesta 2019. Nuorten työttömyys valtakunnallista vähäisempää mutta kasvanut
viime vuosina. Työttömien määrän kasvu johtuu pääsääntöisesti koronanan vaikutukista ja ikkunatehdas Skaalan
toiminnan loppumisesta Karviassa. Toimialojen sisällä on tapahtunut pientä muutosta, maatalousyrittäjien määrä on
laskussa mutta maatalous työllistää edelleen verrattain paljon, sen sijaan maanrakennus ja teollisuus on nousussa.
Toimeentulotukea saavien kotitalouksen määrä on laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä on aiempaa vähemmän
työttömistä, mutta nuorten työttömien määrä taas on noususuunnassa ja samoin nousua on sellaisten nuorten
määrässä, jotka ovat jääneet vaille koulutusta. Kotitalouksista yhden vanhemman perheitä on aiempaa enemmän.
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
24.4 Karvia
28.3 Koko maa
30.7 Satakunta
33.0 2000-5999 as ukas ta

-40.92

47.7
2011

41.3
2013

24.4
2017

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä (THL)
45.0 Karvia
5038.0 Satakunta
9334.0 2000-5999 as ukas ta
156200.0 Koko maa

309.09

30.0
2017

35.0
2018

45.0
2019

Kunnan palvelut
Päivähoito
Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan kustantamat
palvelut
71.1 Satakunta
72.0 Koko maa
77.0 2000-5999 as ukas ta
77.4 Karvia

7.05

72.1
2017

75.0
2018

77.4
2019

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 1 - 2-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan
kustantamat palvelut
35.1 Satakunta
37.5 Koko maa
41.0 2000-5999 as ukas ta
47.2 Karvia

53.25

26.2
2017

30.8
2018

47.2
2019

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan
kustantamat palvelut
61.2 Satakunta
63.0 2000-5999 as ukas ta
63.3 Koko maa
75.8 Karvia

27.18

44.3
2017

71.9
2018

75.8
2019

Koulu
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA, pistemäärä
66.0 Satakunta
66.0 Koko maa
68.0 2000-5999 as ukas ta
74.0 Karvia

12.12

66.0
2015

58.0
2017

74.0
2019

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta
2985.0 2000-5999 as ukas ta
3046.0 Koko maa
3151.0 Karvia
3428.0 Satakunta

2.04

3227.0 3560.0 3151.0
2017
2018
2019

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta
2008.0 Karvia
2042.0 Koko maa
2234.0 2000-5999 as ukas ta
2401.0 Satakunta

17.98

1936.0 2711.0 2008.0
2017
2018
2019

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)
4.8 Koko maa
6.0 2000-5999 as ukas ta
7.0 Satakunta
13.5 Karvia

?

0.0
2010

13.5
2017

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)
4.2 Koko maa
4.4 Satakunta
4.5 Karvia
5.0 2000-5999 as ukas ta

36.36

3.0
2017

4.1
2018

4.5
2019

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto
Karvian varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodissa sekä esikoulun aamu- ja
iltapäivätoimintana. Varhaiskasvatuksella on myös oma perhetyöntekijä, joka toimii osittain perheissä ja päiväkodin
ryhmissä.
Lapsia syntyy vuosittain 15 - 20 lasta. Vuonna 2020 syntyneiden lasten määrä oli huomattavasti lähivuosia
alhaisempi, 10 lasta.
Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Viime vuosien aikana
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varhaiskasvatuspalveluiden käyttö on noussut ja päiväkotiryhmät ovat olleet täysiä. Vuoden 2020 aikana
päiväkotihoidossa oli 66% kunnan 0 - 6 - vuotiaista lapsista (82 lasta). Viime vuosina varhaiskasvatukseen
osallistuvien lasten osuus on kasvanut merkittävästi - erityisesti alle kolme vuotiaiden määrä. Karviassa
varhaiskasvatuksen piirissä vertailualueita suurempi osuus lapsista. Kunnan järjestämään esiopetukseen osallistuvat
kaikki kuusivuotiaat, mutta vain osa heistä tarvitsee lisäksi varhaiskasvatusta.
Koko kunnan perusopetus järjestetään vuonna 2017 toimintansa aloittaneessa yhtenäiskoulussa.
Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Kunnassa on lisäksi palkattuna
täysipäiväisesti työskentelevä perhetyöntekijä. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut valtakunnalisen trendin
mukaisesti. Toisaalta lastensuojelun avohuollon piirissä on yhä useampi lapsiperheistä. Lasten ja nuorten
mielenterveyden häiriöihin hoitoa saaneiden osuus on huolestuttava ja valtakunnallista korkeampi.
Liikuntatoimi vastasi hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen hoidosta ja kunnossapidosta sekä käyttövuorojen
jaosta. Liikuntatoimi jatkoi lasten ja nuorten uimataidon tehostettua opetusta. Willi verkosto – iloa liikunnasta hanke
sisälsi liikunnallisen toimintakulttuurin muodostamisen varhaiskasvatukseen, henkilöstön kouluttamisen ja
vanhemmuuden tukemista. Painopisteenä olivat sisäliikunnan kehittäminen, päivähoitolasten liikunta-aktiivisuuden ja
perheliikunnan lisääminen. Liikuntaneuvoja oli tiiviissä yhteydessä varhaiskasvatuksen kanssa ja kävi säännöllisesti
päiväkodeissa pitämässä liikunta-, leikki- ja tanssituokiota, joista koosti ohjeet henkilökunnan käytettäväksi. Edelleen
liikuntaneuvoja ideoi ja rakensi malliksi temppuratoja kunnan eri tiloihin, joissa lapset pääsivät vuorollaan
temppuilemaan.
Koululaiset osallistuvat vuosittain MOVE testeihin, joissa testataan oppilaiden liikkuvuutta, nopeutta, voimaa,
ketteryyttä ja havaintomotorisia taitoja. Näissä testeissä tytöillä on keskitasoa huomattavasti parempi tuloksia, kuin
taas pojat jäävät alle keskitason. Liikuntatoimi järjesti koululaisille heidän toiveiden mukaan ohjattua toimintaa
lajeissa, joita urheiluseura ei tarjonnut; lasten 1-2 luokan liikuntaleikki, tyttöjen ja poikien sählykerhot ja tyttöjen
kuntosalitoiminta. Yläkoulun oppilaille tarjottiin SomeBody toimintaa, mikä toteutettiin ryhmissä. Se on menetelmä,
mikä auttaa ihmisiä huomioimaan omaa suhdetta kehoonsa sekä oman kehon suhdetta ympärillä oleviin muihin
ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Lasten ja nuorten elinoloja ja toimintaedellytyksiä on parannettu. Opinpolun pihaan on rakennettu monipuolinen ja
kattava lähiliikuntapaikka, perusparannettu frisbeegolf rata heittoalustoineen sekä vapaamuotoiseen
kokoontumiseen kaiken kansan olohuone, jossa on kehon hallintaa ja liikkuvuutta lisäävä I Wall liikuntaseinä ja
kiipeilyyn aktivoiva leikkinurkkaus Willi Wekara. Olohuoneen vieressä sijaitsevat uudet nuorisotilat, joissa omat
huoneet pleikkari- ja biljardipeleihin sekä elokuvan katseluun. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tarvetta
kartoitettu säännöllisesti ja toiveet huomioitu. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja kesäleirien toteutukseen
haettiin ja saatiin aluehallintovirastolta tukea sekä toteutettin kaksi, kestoltaan viikon musiikki-teatteri-kuvaamataitoluontoliikuntaleiriä.
Humalahakuinen juominen, tupakointi ja nuuskatuotteiden käyttö on vähentynyt Satakunnassa ja Karviassa, vaikka
on edelleen korkea vertailualueisiin nähden. Lapset ja nuoret raportoivat muuta maata enemmän läheisen
alkoholikäytön tuomista ongelmista. Erityisen huolestuttavaa on, että ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on maan
suurin ja ylipainoisten määrä on kasvussa. Karviassa melko synkkääkin luettavaa lasten ja kouluterveydenhuollon
2019 tekemissä terveystarkastuksissa. Karvialaisista 2-16-vuotiaista pojista ylipainoisia oli 44 % ja vastaavasti tytöistä
34%. Poikien 7-12 ikäluokassa yli puolet olivat ylipainoisia.
Kulttuurin näkökulmasta lapset otettiin vuonna 2019 hyvin huomioon Satakunnan kuntien toiminta- ja
taloussuunnitelmissa. Heille oli runsaasti kulttuuritarjontaa ja -vinkkejä. Lapset pääsivät myös osallistumaan hyvin
taiteen perusopetukseen maksutta tai saivat maksuihin huojennusta taloudellisen tilanteen perusteella. Toisaalta
taiteen ja kulttuurin osuus sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen yhteydessä järjestettävillä
harrastustunneilla toteutui hyvin vaihtelevasti.
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NUORET JA NUORET AIKUISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
1.2 Koko maa
1.3 Satakunta
2.0 2000-5999 as ukas ta
2.4 Karvia

20.0

2.0
2015

0.0
2017

2.4
2020

Kuntoutusrahaa saavat 16 - 19-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
46.9 Koko maa
57.0 2000-5999 as ukas ta
63.0 Satakunta
69.8 Karvia

?

69.8
2020

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 - 24-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
7.5 Koko maa
7.7 Karvia
7.8 Satakunta
8.0 2000-5999 as ukas ta

54.0

7.4
2018

6.1
2019

7.7
2020

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt / 1 000 vastaavanikäistä
8.0 2000-5999 as ukas ta
11.7 Koko maa
11.7 Karvia
13.0 Satakunta

21.87

5.7
2017

6.7
2018

11.7
2019

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
75.1 Koko maa
96.0 Satakunta
106.0 2000-5999 as ukas ta
134.3 Karvia

94.64

69.0
2014

0.0
2015

134.3
2019

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 - 20-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
90.9 Karvia
134.1 Koko maa
168.6 Satakunta
171.0 2000-5999 as ukas ta

?

0.0
2014

200.0
2016

90.9
2019
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NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto
Karviassa ei ole toisenasteen oppilaitoksia, joista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista saisi suoraan. Pienen otannan
vuoksi karvialaisten osuutta lähiseudun opppilaitosten kyselyjen tuloksista ei julkaista. Seutukunnan tilastoinnista voi
vetää johtopäätöksen, että tupakointi ja humalahakuinen juominen ovat laskeva trendi, mutta olemme muuta maata
jäljessä. Huumeiden kokeilu tässä ikäluokassa on kasvanut kuin myös päihde- ja mielenterveysongelmat. Kun
opiskelu- tai työpaikkaa ei löydy, kasautuvat myös muut ongelmat, kuten talousvaikeudet, liiallinen päihteiden käyttö
ja mielenterveysongelmat. Karviassa nuorisotyöttömyyttä 7,9% on vähemmän kuin seutukunnan muissa kunnissa ja
koko maassa 11,6%
Liikkumattomuus on korkealla tasolla - hengästyttävää liikuntaa alle tunnin viikossa harrastavien määrä 44%, mikä
korreloi siihen, että alueella on maan ylipainoisimmat nuoret 25%. Kohderyhmää on vaikea tavoittaa, sillä kyseiset
nuoret häviävät opiskelupaikkakunnille ja kotikuntaan jäävät eivät aktiivisesti osallistu tarjolla oleviin harrasteryhmiin.
Toisaalta laadukas kuntosali on aktiivisesti kyseisen ryhmän käytössä ja he osaavat myös hakea hyvin
liikuntaneuvojan palveluja. Etsivä nuorisotyön kautta on kontaktoitu työpajalla käyvien nuorten miesten kanssa. Heille
järjestettiin Arki haltuun hankkeen kautta suosittua kokkikerhoa ja etsivät järjestivät kerran kuukaudessa Poweria
päivään tilaisuuden, johon kutsuivat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aamiaiselle ja pelaamaan seurapelejä.
Nuorten äitien jaksamisesta on huolehdittu järjestämällä äiti/lapsi jumppaa ja lapsiparkkia, jolloin liikuntaneuvoja
leikittää lapsia samaan aikaan kuin äidit voivat keskittyä omaan liikuntaan kuntosalissa.
Ennalta ehkäisevässä päihdetyössä on kohderyhmälle suunnattu mm. Älä välitä kampanjointia, joissapyritään
karsimaan tupakan ja/tai alkoholin välittämistä alaikäisille.

TYÖIKÄISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista
1.0 Koko maa
1.2 Karvia
1.3 Satakunta
2.0 2000-5999 as ukas ta

-50.0

1.5
2018

1.1
2019

1.2
2020

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
3.4 Koko maa
3.6 Karvia
3.9 Satakunta
4.0 2000-5999 as ukas ta

-5.26

3.8
2018

3.8
2019

3.6
2020
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Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
18.3 Karvia
24.2 Satakunta
25.0 2000-5999 as ukas ta
26.9 Koko maa

-1.08

13.6
2018

15.0
2019

18.3
2020

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
6.5 Koko maa
7.7 Satakunta
8.2 Karvia
9.0 2000-5999 as ukas ta

-21.9

8.7
2018

8.3
2019

8.2
2020

Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
102.8 Karvia
107.4 Koko maa
114.5 Satakunta
122.0 2000-5999 as ukas ta

-1.72

93.0
2018

79.6
2019

102.8
2020

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
20.9 Koko maa
21.3 Satakunta
24.0 Karvia
25.0 2000-5999 as ukas ta

?

24.4
2018

24.0
2019

24.0
2020

Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista
0.0 2000-5999 as ukas ta
0.3 Satakunta
0.3 Koko maa
0.3 Karvia

-25.0

0.4
2016

0.3
2018

0.3
2020

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 25 - 64-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä
11.6 Karvia
11.8 Koko maa
13.0 2000-5999 as ukas ta
13.0 Satakunta

-55.04

14.1
2013

15.2
2014

11.6
2015
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Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista
7.0 Satakunta
7.7 Koko maa
9.0 2000-5999 as ukas ta
18.6 Karvia

29.17

14.4
2016

15.4
2018

18.6
2019

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä
805.0 Koko maa
814.0 Satakunta
1043.0 Karvia
1138.0 2000-5999 as ukas ta

-24.26

1162.0 1260.0 1043.0
2017
2018
2019

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä
847.0 Satakunta
906.0 Koko maa
1252.0 2000-5999 as ukas ta
1360.0 Karvia

-21.43

1427.0 1334.0 1360.0
2017
2018
2019

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 1 000
vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)
3.7 Koko maa
4.6 Satakunta
5.0 2000-5999 as ukas ta
6.3 Karvia

-32.98

5.2
2016

5.4
2017

6.3
2018

TYÖIKÄISET - Yhteenveto
Työikäisten perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat Karviassa yleisempiä kuin valtakunnallisesti. Tämä
noudattaa muidenkin ryhmien perusterveydenhuollon lääkärikäyntien yleisyyttä kunnassa. Työikäisten
työkyvyttömyys tai sairauspäivärahapäivien määrä ei poikkea vertailukunnista tai valtakunnallisesta tasosta.
Työikäisten työssäjaksamista on tuettu räätälöimällä kerran viikossa niska-hartiajumppaa sekä parhaimpana aikana
kaksi kertaa viikossa eri viikonpäivinä kehonhuoltoa. Työssäkäyvä väestöä on kannustettu perinteisin hiihto- ja
haastepyöräilykampanjoin, kestot 4-5 kk. Henkilökohtaiset hiihto- ja pyöräilypassit ovat innostaneet väen
omaehtoiseen liikuntaan ja monille osallistumisesta on tullut elämäntapa.
Kuntouttava toiminta on iso osa liikuntaneuvojan työtä. Hän tekee vahvaa yhteistyötä paikallisten fysioterapeuttien
kanssa ja viimeisen vuoden aikana myös yhteityökuviot on löytynyt työterveyden kanssa. Liikuntapalveluketju akselilla
lääkäri-liikuntaneuvoja ei toimi vielä toivotulla tavalla. Liikuntatoimi on laatinut liikuntapuun, johon on kirjattu kaikki
yhteistyökumppanit ja tarjolla olevat ryhmäliikuntatunnit ja matalan kynnyksen palvelut; tasapainojumppa,
kehonhuolto/boccia ja curling, aivojen hyvinvointi Rytmis, lavis, kansan- ja senioritanssi, mummiliigan perinnepelit,
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tehojumppa, kahvakuula, pumppi. Ennen koronaa kohderyhmälle järjestettiin luontoliikunta ja
terveysliikuntataphtumia kerran kuukaudessa. Myös IhaNaiset, Livelavis ja Kangoo jumps ovat suosittuja
työssäkäyvien liikuttajia.
Nuoret aikuiset ja työikäiset käyttävät terveyskioskin palveluja eniten. Läskipyörät, sup-laudat, lumikengät,
tandempyörät ovat lainauksien kärjessä. Lomille lähtevät perheet käyttävät terveyskioskin palveluja aktiivisesti.

IKÄIHMISET Hyvinvointi
Opiskelu, työ ja toimeentulo
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä
1.4 Karvia
1.6 Satakunta
1.9 Koko maa
2.0 2000-5999 as ukas ta

-44.0

1.5
2017

1.4
2018

1.4
2019

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (-2018)
9.8 Satakunta
10.6 Karvia
11.0 Koko maa
13.0 2000-5999 as ukas ta

-2.75

9.8
2016

14.4
2017

10.6
2018

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä
4.8 Koko maa
5.6 Satakunta
6.0 2000-5999 as ukas ta
6.4 Karvia

25.49

3.9
2017

6.1
2018

6.4
2019

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä
7.0 Karvia
7.3 Koko maa
8.0 2000-5999 as ukas ta
8.3 Satakunta

18.64

11.7
2017

10.6
2018

7.0
2019
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Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä
0.8 Satakunta
0.9 Koko maa
1.0 2000-5999 as ukas ta
1.4 Karvia

-75.86

2.8
2014

2.3
2015

1.4
2016

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä
0.8 Satakunta
1.0 Koko maa
1.4 Karvia
3.0 2000-5999 as ukas ta

-70.21

2.8
2014

2.3
2015

1.4
2016

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä
1630.0 Satakunta
1697.0 Koko maa
1959.0 2000-5999 as ukas ta
2193.0 Karvia

-17.53

2315.0 2225.0 2193.0
2017
2018
2019

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)
83.0 2000-5999 as ukas ta
95.2 Satakunta
123.6 Koko maa
153.6 Karvia

-9.81

39.7
2014

159.5
2015

153.6
2016

IKÄIHMISET - Yhteenveto
Vaikka Karvian keskituloon maan alhaisimpia, täyttä kansaneläketta saavien ikäihmisten osuus eläkeikäisistä on
vertailukuntia ja valtakunnallista alhaisempi. Täyden kansaneläkkeen saajia ovat henkilöt, joilla on vain vähän tai ei
lainkaan ansioeläkkeitä.
Omaishoidon piirissä on verrattain moni 75 vuotta täyttänyt, mutta niin on myös vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa
laitoshoidossa terveyskeskuksissa. Indikaattoreiden mukaan Karviassa on valtakunnallista suurempi joukko yli 75
vuotiaista päivittäisen hoidon piirissä.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynniton ikäihmisillä valtakunnallista ja vertailukuntia yleisempiä kuten
muillakin ryhmillä Karviassa.
Eläkkeellä oleville kuntalaisille on järjestetty systemaattisesti matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja ryhmän
ohjauksia; tasapainojumppa, senioritanssi, rytmis, kehonhuolto, harrastelentopallo, kevyt lavis tanssiliikunta,
tuolijumppa sekä helppo ja kevyt jumppa. Lisäksi liikuntaneuvoja on käynyt ohjaamassa eläkeliiton liikuntapäivillä sekä
satunnaisesti Iltaruskon ja muiden hoitolaitosten väkeä. Voimaliikunta on saatu juurrutettua yli 65-vuotiaiden arkeen
ja he käyvät ahkerasti kuntosalissa usean kerran viikossa. Myös ennalta ehkäisevän työn olohuoneessa toimii
säännöllisesti vertaistukena muisti- ja omaisOiva kahvilatoiminta.
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KAIKKI IKÄRYHMÄT Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)
53.9 Satakunta
60.1 Koko maa

?

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (-2017)
104.5 Karvia
111.0 2000-5999 as ukas ta

-2.34

113.8
2015

107.0
2016

104.5
2017

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %
58.9 Koko maa
59.9 Satakunta
63.0 2000-5999 as ukas ta
71.2 Karvia

-0.14

70.4
2008

71.3
2012

71.2
2017

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta
4.7 Karvia
5.0 2000-5999 as ukas ta
5.8 Satakunta
6.6 Koko maa

17.5

2.1
2017

4.6
2018

4.7
2019

Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta (-2017)
0.0 2000-5999 as ukas ta
0.0 Karvia
0.5 Satakunta
1.2 Koko maa

?

0.0
2014

0.0
2016

0.0
2017

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
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Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta
1074.0 Koko maa
1095.0 Satakunta
1436.0 2000-5999 as ukas ta
1576.0 Karvia

-16.35

1652.0 1648.0 1576.0
2017
2018
2019

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus kunnan lapsista on kasvanut. Kunnan tarjoama
varhaiskasvatus on muuttunut perhe- ja ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotitoiminnaksi, jossa järjestetään
tarvittaessa myös vuorohoitoa. Päiväkotitoiminnan ohella varhaiskasvatuksessa työskentelee perhetyöntekijä,
jonka rooli on tukea lapsiperheitä arjessa ja tavallista enemmän voimavaroja vaativissa tilanteissa. Perhetyön
ensisijainen tavoite on lapsiperheiden jaksamiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy.
Varhaiskasvatuksen vuorohoidon tarve on vuosina 2019-2020 kasvanut ja vakioitunut päiväkodin käytänteisiin.
Perheet tarvitsevat vuorohoitoa vuorokauden kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin. Varhaiskasvatus on pystytty
järjestämään tarvittavassa laajuudessa.
Hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 varhaiskasvatuksen toiminnan painopisteeksi oli määritelty lapsilähtöisyys
ja kasvatuskumppanuus, joista käytetään nykyään termejä yhteistyö ja osallisuus. Varhaiskasvatuksen
pedagogiikkaa on kehitetty osallistavammaksi systemaattisesti vuodesta 2018. Pedagogiikan perustana on
varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvat tavoitteet, joita on katsottu nimenomaan Karvian varhaiskasvatuksen
tarpeiden kannalta. Tavoitteena on pedagogisen laadun parantaminen monipuolisesti ja koko
varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus. Pedagogiikkaa on kehitetty henkilöstön yhteisissä työilloissa ja
viikkottaisissa tiimipalavereissa. Vuonna 2020 pedagogiseksi painopistealueeksi lähivuosille määriteltiin
positiivinen pedagogiikka. Positiivista pedagogiikkaa viedään käytäntöön koulutusten, mentoroinnin ja
opinnäytetyön avulla.
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten perheisiin pidetään yhteyttä päivittäisten tapaamisten lisäksi
sähköpostitse ja puhelimitse. Päiväkodin arkisistakin tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan perheitä viikottain.
Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan muunmuassa perheille lähetettävillä kyselyillä.
Karvian varhaiskasvatus järjestää kesäisin leikkikenttätoimintaa avoimen varhaiskasvatuksen periaattein.
Leikkikenttätoiminnalla pyritään vastaamaan lasten tarpeeseen ohjatusta toiminnasta myös kesäaikaan.

Koko kunnan esi- ja perusopetus siirtyi vuonna 2017 kyläkouluista uusiin tiloihin rakennettuun yhtenäiskoulu
Opinpolkuun. Siirtyminen oli suuri ja merkitsevä organisaatiomuutos kunnan koulutoimessa. Kaikki kunnan
oppilaat esikoulusta yhdeksänteen luokkaan siirtyivät tuolloin opiskelemaan saman katon alle nykyaikaisen
perusopetuksen mahdollistaviin tiloihin. Yhtenäisten toiminta- ja työtapojen löytämiseen on keskitytty jo ennen
yhtenäiskouluun siirtymistä ja työtä toimivan yhtenäiskoulun eteen on jatkettu koko ajan.
Opetusryhmät uudessa koulussa ovat erillisiä ikätason mukaisia luokkia aiempien kyläkoulujen yhdysluokkien
sijaan. Uuden koulun myötä voidaan henkilökuntaresurssia hyödyntää tehokkaammin jokaisen oman
vahvuusalueeseensa mukaan. Opettajilla on nyt isomman työyhteisön myötä myös selkeästi parempi
mahdollisuus kollegiaaliseen yhteistyöhön.
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Oppilaat saavat nyt Karvian yhtenäiskoulussa joustavan oppimispolun esikoulusta peruskoulun päättymiseen
saakka.
Hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 yhtenä tavoitteena oli perusopetuksen laadun kehittäminen.
Perusopetuksen laatua on arvioitu säännöllisesti laatukäsikirjan avulla. Joka toinen vuosi on pidetty
laadunarviointipäivä, jossa kaikki osa-alueet on käyty läpi isommalla ryhmällä, johon on kuulunut edustajat
kaikista koulutyöhön osallistuvista ryhmistä. Laatutyön kehittämiskohteiksi on toimintakauden aikana noussut
muunmuassa tietoteknisten laitteiden käyttö, oppilaiden ja opettajien välisen suhteen parantaminen ja
ulkoluokkaopetuksen kehittäminen.
Opettajille on järjestetty tietoteknistä tukea ja koulutusta ja laitteisto on saatu toimivammaksi, yhteisillä
projekteilla ja tapahtumapäivillä on parannettu opettajien ja oppilaiden toistensa tuntemista.
Ulkoluokkaopetukseen panostettiin monioalaisten oppimiskokemusten viikolla, jolloin kaikki opetus tapahtui
ulkona. Myös muuten ulkotilojen käyttäminen on opetuksessa lisääntynyt.

Aikuisliikuntaa on kehitetty. Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa on tarjottu maksutta kuntalaisille ja aiemmin
vähän tai ei lainkaan liikkuvia henkilöitä on saatu aktivoitua liikunnan pariin kolmen kuukauden kestävin
terveysliikuntakampanjoin. Erityisesti matalan kynnyksen liikuntapalveluja on lisätty kuten tasapainojumppa,
rytmis, senioritanssi, kevyt lavis ja kuntosalitoiminta. Uusia aikuisliikkujia on saatu mukaan säännölliseen
ohjattuun ja itsenäiseen liikuntaan.
Terveyskioskitoiminta on vakiinnuttanut toimintansa ja kuntalaiset osaavat hyödyntää terveyskioskin palveluja.
Ravitsemusneuvontaan ja arjen hallintaan on annettu tukea Arki haltuun - hankkeen avulla. Hankkeella on tuettu
nuoria mm. arjen asioiden hoitamisessa, omien mielenkiinnonkohteiden ja vahvuuksien löytämisessä,
työelämään tutustumisessa ja työanhaussa, ihmissuhteisiin ja tunteisiin liittyvissä taidoissa sekä omasta
hyvinvoinnista huolehtimisesta liikunnan ja ravitsemuksen avulla.

Ennaltaehkäisevää päihdetyötä on tehty alueellisesti Pohjois-Satakunnan muiden kuntien kanssa
yhteistyössä. Työtä on toteutettu läpäisyperiaatteella ja poikkihallinnollisesti verkostoituen moniammatillisen
työryhmän kanssa. Toimintojen tavoitteena on vähentää päihdehaittoja, päihteiden kysyntää, saatavuutta,
tarjontaa sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Lasten, nuorten ja heidän perheiden tueksi on
kehitetty Pakkatoiminta, jolla on tehostettu viranomaisten välistä valvontaa ja yhteistyötä päihdehaittojen
ehkäisemiseksi. Vähittäismyyntiliikkeet ovat rajoittaneet alle 15-vuotiaiden energiajuomien saantia.
Liikuntatoimessa on otettu käyttöön Valomerkki-keskustelut ja Omin jaloin menetelmä, joiden tavoitteena on
ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, ensikokeilua ja päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä
terveydellisiä ongelmia. Valomerkki-keskustelut ovat osa ennalta ehkäisevää toimintaa. Kohderyhmänä ovat
alaikäiset, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai joiden hallussa on päihteitä ja jotka eivät ole lastensuojelun
asiakkaita. Ajatuksena on nuoriin vaikuttaminen vanhempien sekä nuoren asennemuutoksen kautta.
Toiminnassa pyritään aidosti varhaisen vaiheen puuttumiseen. Järjestetty kokemusasiantuntijoiden vierailuja ja
lisätty EPT-tunnettavuutta Wilman, median ja somen välityksellä.
Kulttuuritarjontaa on pystytty toteuttamaan monipuolisesti eri kohderyhmille ja siihen osallistuminen on
mahdollistettu kaikille kuntalaisille. Toimintaa on kehitetty monitaiteellisemmaksi hyödyntäen paikallista
osaamista. Kulttuuritarjonnasta on rakennettu aiempaa enemmän katsojaa ja kulttuurin kokijaa osallistavaa.
Yhteisötaide on otettu näkyväksi osaksi kulttuuritoimintaa. Varhaiskasvatuksen muskaritoiminta on tullut osaksi
viikottaista toimintaa päiväkodissa. Uudeksi kulttuuritapahtumaksi on muodostunut Suo soikoon -festivaali.
Kunnan tytäryhtiö Willi Karvia oy:n kulttuuritarjonta on täydentänyt kunnan omaa tarjontaa.
Nuorten osallistumista kulttuuritapahtumiin pyritty edistämään maksuttomilla tapahtumilla mutta nuorten
osallistuminen tapahtumiin on edelleen muuta väestöryhmää vähäisempää.
Kirjastopalvelut ovat kunnan asukasmäärään suhteutettuna kattavat. Kirjasto palvelee viitenä päivänä viikossa
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ja lainaustoiminnan lisäksi kirjastossa järjesteään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia eri asiakasryhmille. Kunnan
oman kokoelman lisäksi kuntalaisten käytössä on koko Satakirjaston kokoelma.
Ympäristön kehittämiseksi viihtyisämmäksi ja siistimmäksi on tehty työtä läpi valtuustokauden. Keskusta-alueen
viihtyisyydestä on huolehdittu mm. kukkaistutuksin ja siivoamalla tienvarsia. Laajempaa työtä alueen viihtyvyyden
parantamiseksi yhdessä kiinteistöjen omistajien kanssa on jatkettava edelleen.
Karvian palvelut ovat kunnan kokoon nähden hyvällä tasolla ja lakisääteisten palveluiden lisäksi on tarjolla
vapaaehtoisia ennaltehkäiseviä palveluita. Kunnassa on mm. oma perhetyöntekijä ja vanhustyöntekijä, vaikka
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on PoSalla. Resursseja kuntalaisten hyvinvoinnista
huolehtimiseen on verrattain hyvin. Hallintokuntien rajat ylittäviä hankkeita on käynnissä mutta yhteistyötä
hallintokuntien välillä tulisi parantaa vielä entisestään.

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Kasvatus- ja sivistystyö on kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Sivistystoimen tavoitteena on yhtenäisen opinpolun
mahdollistaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättymiseen. Jokaiselle lapselle ja nuorelle luodaan
henkilökohtainen kasvunpolku, joka johtaa menestyksellisesti läpi varhaiskasvatuksen perusopetukseen ja
jatko-opintoihin. Sekä varhaiskasvatuksen että koulun toiminnassa on ennaltaehkäisevä työote, jota viedään
eteenpäin moniammatillisella yhteistyöllä. Perhetyöntekijä on yksi osa tätä ennaltaehkäisevää työmuotoa.
Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitetään ja sen tarkoituksena on vahvistaa yhtenäistä ja posittiivsta polkua
varhaiskasvatuksesta kouluun. Tarkoitus on painottaa tukea enemmän varhaiskasvatukseen, huomioida
jokainen lapsi yksilönä ja tukea jokaisen lapsen vahvuuksia.
Lasten ja nuorten oppimisen lisäksi kunnassa on kiinnitettävä huomiota yli 20 vuotiaiden koulutustasoon, joka
on valtakunnallisesti ja vertailukuntiin tarkasteltuna alhainen. Elinikäinen oppiminen on hyvinvoinnin, sivistyksen
sekä kilpailukyvyn lähde. Kuntalaisten koulutustasolla on suora yhteys alueen elinvoimaan ja verotuloihin.
Kunnan taloustilanne on muuttunu viime vuosien aikana haastavammaksi ja on vaatinut toimintamallien
uudelleen tarkastelua ja säästöjen hakemista. Palveluita ei ole vielä tarvinnut heikentää, mutta toimintakuluja on
pystyttävä sopeuttamaan. Mikäli sopeutus ei onnistu ja tilanne ei korjaannu, joudutaan tarkastelemaan ei
lakisääteisten palveluiden tasoa ja tämä tulee vaikuttamaan kuntalaisten viihtyvyyteen. Tavoitteena on, ettei
palveluiden karsimiseen jouduttaisi turvautumaan. Vuosi 2020 toteutui budjetoitua parempana ja oli reilusti
ylijäämäinen. perusongelma ei kuitenkaan ole poistunut - menot kasvavat tuloja nopeammin. Yrittäjyyden
toimintaedyllytyksiiä tulee parantaa järjestelmällisesti eri tavoilla, jotta tuleva tulorahoitus turvataan. Elinvoimaan ja
yrittäjyyteen panostamalla ja positiivista tulokehitystä turvaamalla pystytään tuottamaan hyvinvointia edistäviä
palveluja tulevaisuudessa.
Ympäristön kehittämisessä viihtyisämmäksi ja siistimmäksi on onnistuttu mutta viihtyisyyden eteen
tulee tehdä työtä jatkossakin. Info-taulujen ja opasmerkkien kunnostamisesta sekä pystyttämisesta tulee
huolehtia. Viihtyisä ympäristö ja selkeät opasteet ovat osa alueen yrityksien ja luontokohteiden markkinointia.
Yhteistyö hallintokuntien välillä on osittain parantunut ja kehittynyt mutta yhteistyötä tulisi edelleen lisätä.
Erityisesti koulutoimen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen välistä yhteistyötä tulisi kehittää.
Kunta tilasi Kuntaliitolta asiantuntijaselvityksen vuonna 2020. Siinä etsittiin keinoja talouden tasapainottamiseksi.
Talouden tasapainottamistarve on miljoona euroa. Tavoitteena on, että säästöjä löydettäisiin sotepalveluista,
koulutoimesta ja teknisestä toimesta. Lisää tuloja odotetaan kiinteistöverotuottoihin, mikäli alueelle rakentuu
tuulipuistoja. Tällaisia on tällä hetkellä vireillä kaksi.
Karvian palvelut ovat kunnan kokoon nähden hyvällä tasolla ja lakisääteisten palveluiden lisäksi on tarjolla
vapaaehtoisia ennaltehkäiseviä palveluita. Kunnassa on mm. oma perhetyöntekijä ja vanhustyöntekijä, vaikka
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on PoSalla.
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2021
- 2025
4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
"Vuonna 2025 Karvia on itsenäinen oman tiensä kulkija. Karvia on elinvoimainen, omaleimainen ja viihtyisä
edelläkävijäkunta, jonka talous on vakaalla pohjalla.
Karvia on yrittäjä- ja perheystävällinen sekä kokoonsa nähden vireän aktiivinen kunta, joka tarjoaa asukkailleen
laadukkaat lähipalvelut kustannustehokkaasti.
Liikuntamyönteisessä ja paikallisesta kulttuurista tunnetussa kunnassa on laajat ja monipuoliset vapaaajanpalvelut sekä paljon persoonallisia tapahtumia, joita leimaa yhdessä tekemisen meininki ja yhteisöllisyys.
Matkailijat ovat löytäneet tiensä kuntaan. Matkailijat vierailevat Annen Taidekahvilassa, luontokohteissa,
Kulttuurikeskus Skantzin tapahtumia seuraamassa, Kammista Skantziin – Taiteiden reitti on noussut tunnetuksi
matkailukohteeksi ja Lauhanvuori – Hämeenkangas geoparkki tuo kansainvälisiä matkailijoita myös Karviaan.
Erilaiset tapahtumat keräävät runsaasti yleisöä ja tapahtumia järjestetään ympäri vuoden. Matkalaisissa on
sellaisia, jotka ihastuvat kuntaan ja muuttavat tänne asumaan. Etätyön lisääntyminen, valokuitu ja monipuoliset
palvelut tuovat kuntaan uusia asukkaita.
Karvia on viihtyisä ja maaseutumaisuutensa ja kauniin maisemansa säilyttänyt kunta, joka tunnetaan
teollisuuden, monipuolisen yritystoiminnan ja hyvien palveluiden lisäksi monipuolisesta maataloudestaan. Viljelyn
ja puutarhatalouden lisäksi Karviassa tuotetaan laatumaitoa ja laatulihaa. Karviassa on lukuisia toimivia
erisuuruisia yrityksiä, jotka toimivat hyvin monella toimialalla. Matkailun parissa työskentelevien yritysten määrä
on lisääntynyt.
Väestömäärä säilyy vähintään nykyisenä ja väestön hyvinvointi on parantunut."
Karvian kuntastrategian 2021-2025 painotus on vahvasti elinkeinon ja elinvoiman tukemisessa. Taloudellisella
elinvoimaisuudella on suora yhteys kuntalaisten hyvinvointiin työllisyyden ja toimeentulon kautta samalla, kun
elinvoimaisuus tukee kunnan taloutta. Vakaalla kuntataloudella pystytään mahdollistamaan kuntalaisten
hyvinvointia tukevat palvelut.

5 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Satakuntalaisten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024
Posa:
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2021-2024
Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021-2024
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2020

6 Hyvinvointisuunnitelma
Elinvoiman lisääminen
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Paikallisten yritysten
menestyminen

Yrittäjien
neuvontapalvleuiden
lisääminen läpi yrityksen
elinkaaren.

Kahden viranhaltijan
osittainen työpanos
sekä ostopalvelut.

Yritysten määrän ja
työllistämisen kehitys
sekä verotulokehitys.
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Vastuutaho
Elinvoimalautakunta.

Lasten ja nuorten kulttuuriharrastusten mahdollistaminen ja vapaa sivistystyö.
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Lapsille ja nuorille
suunnattau
kulttuuritarjontaa oltava
jatkossakin.

Mahdollisuus osallistua
taiteen
perusopetukseen
taattava kaikille.

Osa-aikainen
nuorisosihteeri vastaa
nuorisotyöstä ja kunnan
kulttuuritarjonnasta.

Osallistumista lisättävä.

Kulttuuritapahtumien
järjestäminen ja
markkinointi
yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.

Arviointimittarit

Sivistys- ja vapaaaikatoimi.

Lasten ja nuorten ravitsemus- ja liikuntatottumusten parantaminen
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Lasten ja nuorten
arkiliikkumisen
kasvattaminen ja
terveellisten
ravitsemustottumusten
opettaminen.

Ravitsemusneuvontaa
perheille
varhaiskasvatuksesta
koululaisiin

Osa-aikainen
kouluterveydenhoitaja

Arviointimittarit

Posan lastenneuvola
Koko sivistys- ja vapaaaikatoimen henkilökunta
muun työn ohessa.

Perheliikuntaan
Luontoliikunta
Vuoropuhelua
lastenneuvolaan ja
kouluterveydenhuoltoo
n lisättävä

Vapaa-aika- ja
sivistystoimi

Yhtenäisen opinpolun varmistaminen ja elinikäinen oppiminen
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Yhteistyötä
sivistystoimen alaisten
toimijoiden välillä
kehitettävä.

Yhteiset koulutukset ja
tapahtumat
varhaiskasvatuksessa ja
peruopetuksessa.

Koko sivistystoimialan
henkilöstö.

Kuntalaisten
koulutusaste

Opinto-

Keskeneräinen

22/24

Karvia - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021 - 2025

Kuntalaisten
koulutusasteen
nostaminen.

Jatkokoulutusmahdollisu
uksista neuvominen ja
tiedottaminen
oppivelvollisuuden
suorittamisen jälkeen.

ohjaajapalveluiden
ostaminen.

Kaikkien kuntalaisten luontoliikunta
Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Luonnossa liikkumisen
ja lähialueen
virkistysalueiden käytön
lisääminen.

Luontoliikuntaan
kannustaminen
varhaiskasvatuksessa
sekä esi- ja
perusopetuksessa.

Tekniseen toimeen on
varattava riittävästo
resursseja alueiden
kunnosspitoon.

Luontoliikunnan määrä
vrhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa.

Luontoliikunta-alueiden
kunnossapito.
Luontoliikunnan
markkinointi.

Varhaiskasvatuksen ja
koulutoimen henkilöstö.

Kävijätilastot alueen
luontokohteissa.

Elinvoimatoimen
henkilöstö.

Vastuutahoina kaikki
hallintokunnat
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
7 Suunnitelman laatijat
Hyvinvointisuunnitelma laadittu työryhmänä johon kuuluivat kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen,
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma, päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö, rakennusmestari Marianne Ojala,
liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi ja nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä.

8 Suunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttäväksi valtuustossa 26.5.2021 osaksi toiminnan ja talouden strategista suunnittelua.
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Ilmari Mattila

Ilmari Mattila

24.3.2021

Härkämäen teollisuusalueen asemakaava- ja osayleiskaavan ehdotusvaiheesta
saadut lausunnot ja muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kommentit
Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutos, Härkämäen alueen T, TY-1, MY-5, MA, VL, ET, AT
ja AM aluevaraukset, ehdotus, Karvia (VARELY/1402/2016)
Viheralueiden yhtenäisyyden / yhteyden kannalta kaavaratkaisua on kehitetty.
Meluvaikutuksia ei ole vielä selvitetty, vaikka niitä on jo luonnosvaiheen kommentissa pyydetty
arvioimaan. Meluvaikutusten selvittämistä ei tule siirtää rakennuslupa-vaiheeseen, kuten
yleismääräyksissä on ehdotettu. Meluvaikutukset tulee selvittää.
Muutoksen arviointia voimassa olevaan yleiskaavaan nähden on luonnosvaiheen kommentissa
edellytetty tehtävän sen vuoksi, että muutettavassa yleiskaavassa osa alueesta on MY-aluetta.
Määräyksen mukaan ympäristöarvot ovat maisemallisia. Vastineessa todettua alueen suunnittelua
todellisuudessa keskustaajaman laajentumisalueeksi tulee vielä selostaa lisää, sillä vastineen
perusteella tietoa em. asiasta pitäisi löytyä muutettavaa osayleiskaavaa koskevista
aineistoista.
Maisemarakennetta tulisi vielä tutkia ja arvioida tarkemmin. Osayleiskaavaa varten laadituissa
selvityksissä (vuodelta 2003) alueen ei katsota soveltuvan maisemallisen rakennettavuuden
kannalta rakentamiseen.
Ylä-Satakunnantie koillispuoli päinvastoin on sopivampi, kuten voimassa olevassakin
osayleiskaavassa on kaavoitettu. Em. huomioon ottaen kaavaratkaisussa on vielä selvitys- ja
perustelutarpeita.
Oleellista kaavamuutoksessa maiseman kannalta on osoittaa, että kyseessä ei olisi enää
maisemallisesti arvokas alue tai että kaavamuutos ei vaikuttaisi merkittävästi aluekokonaisuuteen.
Em. perustelut puuttuvat vielä.

Vastine
Melu
Teollisuusalueiden korttelialueelle on annettu määräys, joka edellyttää että toiminnan aiheuttama
melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella. Kaavamääräyksen mukaan melu ei saa ylittää
läheisillä asuinalueilla päivällä 55 dB ja yöllä 50dB. Kaavamääräys rajaa teollisuusalueelta tulevan
melun ohjearvojen mukaiseksi. Mitään meluselvitystä ei voida laatia, koska ei ole tiedossa millaista
toimintaa uudelle alueelle on tulossa ja mikä olisi mahdollinen melun määrä ja luonne.

Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. 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.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
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. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kommentit
Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus, Karvia
(VARELY/1401/2016)
Asemakaava edellyttää yleiskaavan muuttamista, mikä on suunnitteilla. Yleiskaava-ratkaisun on
kuitenkin oltava hyväksyttävä, jotta asemakaavaratkaisua voidaan viedä eteenpäin. ELY-keskus on
kommentoinut edellä yleiskaavaratkaisua.
Maisemarakennetta on arvioitu lisää sanallisesti ja lisätty ilmakuvan päälle havainnepiirustus.
Havainnekuvaa ilmasta katsoen pitäisi täydentää kuvilla, jotka on laadittu ihmissilmän tasolta,
jolloin vaikutukset maisemaan on mahdollista arvioida.
Hulevesien osalta hulevesien johtamiseen varattuja alueen osia on jonkin verran muutettu. Uusi
alueen osa johtaa kaavakartan perusteella hulevedet maantien ojaan, joten ratkaisu on tältä osin
syytä vielä tarkistaa.
Pohjakartan tarkastaminen on edelleen tarpeen. Kaavaluonnokseen annetussa kommentissa on
esimerkkinä mainittu maantien 273 kevyen liikenteen väylä.

Vastine
Kaavan maisemavaikutusten arvioimiseksi kaavaselostusta on täydennetty ihmissilmän tasolta
laaditulla kuvasovitteella.
Kaavassa on esitetty että kaikki hulevedet ohjataan vesistöön menevään ojaan korttelin 114
länsipuolella olevan puiston ja siinä olevan hulevesien viivytysaltaan kautta.
Pohjakartan on riittävän ajantasainen esitetyn kaavaratkaisun kannalta. Kaavakartta on
vanhentunut lähinnä kaava-alueen ulkopuolelle jäävän Karviantien varressa kulkevan
kevyenliikenteenväylän osalta. Karvian kunnan pohjakartta tullaan tulevaisuudessa päivittämään
kokonaisuudessaan.

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 l 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 ehdotuksesta
Satakuntaliitto toteaa Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta antaman lausunnon
mukaisesti:
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheessa ratkaisuun
on lisätty lähivirkistysaluetta ja maisemallisesti arvokkaan peltoalueen osuutta. Kaavaratkaisu
on edennyt näiltä osin parempaan suuntaan, mutta Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen ehdotus poikkeaa edelleen 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.
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus on ristiriidassa voimassa
olevan osayleiskaavan ratkaisujen ja niiden perusteena olevien selvitysten suhteen.
Suunnittelualueen länsiosa Karviantien varrelta liittyy myös Katson maalaismaisemaa hankkeessa tehdyn inventoinin 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 ehdotuksessa on
maisemallisesti arvokasta peltoaluetta osoitettu asuin-, liike ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL) ja ympäristöarvoja omaavaa maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu
teollisuusrakennusten korttelialueeksi.

Vastine
Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. 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.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
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. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Satakunnan museon lausunto
Luonnosvaiheeseen nähden kaava on kehittynyt maiseman osalta myönteiseen suuntaan - etenkin
MA-aluetta on jossain määrin laajennettu. Lisäksi kaavaan on lisätty pienehkö Maa-ja
metsätalousalue (M). Satakunnan Museo ei pidä tehtyä muutosta maiseman kannalta riittävänä
sen paremmin asemakaavaehdotuksessa kuin samaan aikaan vireillä olevassa osayleiskaavan
muutosehdotuksessakaan. Museo yhtyy Satakuntaliiton lausunnon kannanottoon ja samalla
toistaa luonnosvaiheen lausunnossaan ja osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa
esittämänsä kommentit, joissa todetaan Karvian keskustan osayleiskaavan muutoksen olevan
ristiriidassa sekä Satakunnan maakuntakaavan että voimassa olevan Karvian keskustan
osayleiskaavan ja sen taustaksi tehdyn maisemaselvityksen kanssa. Museo katsoo, että Karvian
uudet teollisuusalueet tulisi sijoittaa suojaisempaan ympäristöön, alueille, jotka Satakunnan
maakuntakaavassa ja voimassa olevassa osayleiskaavassa on osoitettu tähän tarkoitukseen,
eikä maisemallisesti arvokkaalle avoimelle peltoalueelle. Toisin kuin luonnosvaiheen lausunnoista
annetuissa vastineissa todetaan, eivät Katson maalaismaa -hankeen inventoinnit ole tarkentuneet
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksessa Karvian kulttuurimaiseman osalta. Rajaus on
vaihemaakuntakaavassa tarkalleen sama kuin hankkeen inventointiaineistossa eli esitetyt uudet
teollisuustontit sijoittuvat kaava-muutosehdotuksessa maisemallisesti arvokkaalle alueelle.

Vastine
Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. 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.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
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. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Muistutus
Sirpa Rantala
Olen vastaanottanut postitse 20.06.2018 leimatun kirjeen sisältäen 18.06.2018 päivätyn Karvian
kunnanhallituksen otteen päätöspöytäkirjasta: Kaava-alueen maanomistajat.
Kaavoittajalle on ilmeisesti tapahtunut vahinko, sillä kiinteistöstäni 230-405-8-191 on lohkaistu
noin puolet VL -1 alueeksi luullen sitä ilmeisesti osaksi veljeni omistamaa 230-405-8-192
kiinteistöä, joka on merkattu kokonaisuudessaan VL-1 alueeksi. Viittaamaani vahinkohavaintoa
tukee se, ettei minua ole tiedotettu kirjeitse eikä muullakaan tavalla hankkeen vireille tulosta (niin
kuin teknisen lautakunnan 05.06.2018 pöytäkirjassa on ilmoitettu tiedotuksen menettelytavaksi).
Omistamani kiinteistö LEHTOLA 230-405-8-191 pinta-ala on 0,2690 ha. Kiinteistörekisteritunnus on
tarkistettavissa kiinteistölainhuutorekisteristä.
Kuten varmasti ymmärrättekin, en voi hyväksyä virheellistä ja epäonnistunutta tiedoksiantoa sekä
menettelyänne hankkeeseen liittyen.
Toivon ehdottoman pikaista yhteydenottoa ja neuvottelua asian ratkaisemiseksi.

Vastine
Tilasta 230-405-8-191 on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalotontiksi.
Eteläisellä osalla tilaa ei ole ollut aiemmin asemakaavaa. Tontin ulkopuolelle jäävä alue on
kooltaan varsin pieni 1100m2. Kaavaratkaisussa on haluttu osoittaa teollisuusalueen ja
pientaloalueen väliin toimintoja erottava puistovyöhyke, jolle rakennuspaikan ulkopuolinen osa
tilasta sijoittuu. Aluetta ei kaavaratkaisun perusteella ole osoitettavissa kaavassa rakentamiselle.
Osoitetun puistoalueen osalta kunnalla ei ole lunastustarpeita, jolloin kaavassa puistoksi
osoitettua aluetta voi käyttää osana pohjoispuolisen tontin piha-aluetta.

