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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1 Tunnistetiedot 

 
Ranta-asemakaavan muutos koskee: 
Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän Venesjärven Karilahden ranta-
asemakaavaan liittyvää Kortelahti tilan 214-423-3-257 maa- ja metsätalousaluetta. 
 
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Venesjärven Karilahden ranta-asemakaavan tilalle Kortelahti 214-423-3-257 loma-
asuntojen korttelialueelle 1 sijoittuva rakennuspaikka 4 (1RA 4). 
 

Ranta-asemakaavan tunnus: 3037     
Asemakaavan päiväys:   14.2.2020 
Kaavan laatija:       

Maisema-arkkitehti Hanna-Maria Piipponen 
Puh 040 552 6366 
hannamaria.piipponen@gmail.com 
 

        
Vireille tulosta ilmoitettu:              
Kaupunkisuunnittelulautakunta:         
Kaupunginhallitus:                 
Kaupunginvaltuusto:                        
 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja pinta-ala 
 

Suunnittelualue sijaitsee Venesjärven luoteisrannoilla noin 18 km Kankaanpään kes-
kustan länsipuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,5 ha.  

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti on ympyröity keltaisella. 

 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavan nimi on Venesjärven Karilahden ranta-asemakaavan muutos.  
 
Ranta-asemakaavan tarkoituksena on siirtää rakentumattomalta lomarakennuspaikal-
ta 214-423-26-6 Kantola RH1 4.2 rakennusoikeus (80 + 20 + 60) rakentamisen kannalta 
parempaan paikkaan tilalle 214-423-3-257 KORTELAHTI.  
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Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa käyttämätön rakennusoikeus 
rakentamisen, luonnonympäristön ja maiseman kannalta parempaan paikkaan. 

 
Näkymä Marjakeitaantieltä tontin 214-423-3-257 KORTELAHTI suuntaan  
(Kuva Pauli Pukaralammi). 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 

Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2  Ote maastokartasta ja ilmakuvasta 
Liite 3  Ranta-asemakaavakartta 
Liite 4  Kaavamääräykset ja –merkinnät 
Liite 5  Ranta-asemakaavan seurantalomakkeet 
Liite 6  Luontokartoitus 
 
Selostus Hanna-Maria Piipponen 
Valokuvat Pauli Pukaralammi 
Kaavakartta Jukka Tutti 

 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
 

1. Satakunnan maakuntakaava 30.11.2011 
2. Voimassa oleva Venesjärven Karilahden rantakaava 

 
 

2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Ranta-asemakaavan laadinta on käynnistynyt kiinteistön omistajan aloitteesta loppu-
vuodesta 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavan muutos-
luonnos laitetaan nähtäville Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistoon sekä kau-
pungin Internet-sivuille kuukauden ajaksi. 
 

2.2 Ranta-asemakaava 
 

Karilahden ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu tilan 214-423-3-257 Kortelahti 
tontti 1RA 4, johon osoitetaan yksi loma-asuntotontti. 
 

2.3 Ranta-asemakaavan toteutus 
 
Kiinteistön omistaja aikoo toteuttaa ranta-asemakaavassa osoitetun rakentamattoman 
tontin.   

 
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Suunnittelualue sijaitsee Venesjärven Karilahden alueella, sen luoteisrannalla. Luon-
nontilainen alue on metsäaluetta ja sen läpi kulkee Marjakeitaantie. Alue on maape-
rältään ja korkeuseroiltaan tasaista.   
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3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Karilahden suunnittelualue on luonnonolosuhteiltaan tasaista metsäaluetta. Alueelle 
laaditussa luontokartoituksessa ei nähty estettä kaavamuutokselle. Luontoselvitys liit-
teenä.  

 
Karilahden suunnittelualueen metsäaluetta (Kuva Pauli Pukaralammi). 
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Näkymä Karilahden suunnittelualueella järven suunnalta (Kuva Pauli Pukaralammi). 
 

 
Näkymä Karilahden suunnittelualueella rannan suuntaisesti (Kuva Pauli Pukaralammi). 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 

Karilahden suunnittelualueelle on rakentunut voimassa olevan ranta-asemakaavan 
mukaisesti kaksi lomarakennusta tonteille 1RA2 ja 1RA3. 
 
Palvelut 
Kankaanpään keskustan palvelut ovat 18 km etäisyydellä Karilahden suunnittelualu-
eesta.  

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole huomioitavia kohteita. 
 

3.1.4 Maanomistus 

 
Suunnittelun kohteena olevat tontit ovat yksityisessä omistuksessa.  
 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
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 ei ole osoitettuja aluevarauksia Venesjärven pohjois- ja luoteisosiin. 
  

 
 
 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaava. 

 
Ranta-asemakaava 
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Voimassa olevan ranta-asemakaavan määräykset.  
Suunnittelualue 1RA 4 on Venesjärven Karilahden ranta-asemakaavan aluetta. Kaavassa alue on 
osoitettu Maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poistuva kaava. 
 
Kaavakartta 
Suunnittelualueella voimassa oleva ranta-asemakaava on vahvistettu 28.2.1989.  

 
Pohjakartta 
Alkuperäinen pohjakartta on hyväksytty 29.7.1985. Pohjakarttaa on täydennetty 2020. 
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Voimassa olevan ranta-asemakaavan määräykset.  
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4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Kaava-alueen kiinteistön omistaja esitti kaupungille kaavan muuttamista siten, että 
voimassa olevassa kaavassa osoitettu rakentumaton lomarakennuspaikka siirrettäisiin 
rakentamisen ja luonnonympäristön kannalta parempaan paikkaan.  Kaupunkisuunnit-
telukeskus on todennut kaavamuutoksen laadinnan mahdolliseksi.   
 

4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Ranta-asemakaavan laadinta on käynnistynyt kiinteistön omistajan aloitteesta loppu-
vuodesta 2019. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy ranta-asemakaavan muutos-
luonnoksen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.  
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen ja naapurikiinteistöjen omista-
jat.  
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Kankaanpään kaupunki, Varsinais-
Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Satakuntaliitto. 
 

4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella Kankaanpään Seudussa sekä kaupungin kotisi-
vuilla Internetissä.   
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

 
Suunnittelualueen kiinteistön omistajan ja kaupungin kesken on neuvoteltu kaavoituk-
sen lähtökohdista.    
 
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavan muutos-
luonnos laitetaan nähtäville kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen jälkeen, jol-
loin osalliset voivat esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta in-
formoidaan kirjeitse maanomistajia, rajanaapureita ja viranomaisia sekä lisäksi siitä 
tiedotetaan kuulutuksella Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetis-
sä.   
 

4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet 
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa rakentumaton rakennuspaik-
ka rakentamisen, luonnonympäristön ja maiseman kannalta parempaan paikkaan.  
 

4.5 Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoja. 
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5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

 

Maa- ja metsätalousalue Kortelahti 214-423-3-257 osoitetaan Loma-asuntojen kortte-
limerkinnällä 1RA 4. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon.   

 
Tontin kokonaisrakennusoikeus on 160 k-m2, joka jakaantuu seuraavasti: 
- lomarakennus 80 k-m2 
- saunarakennus 20 k-m2 
- huolto- ja varastorakennus 60 k-m2 
- loma- ja saunarakennuksen voi rakentaa yhteen tai erikseen 

 
  

5.1.1 Kaavaratkaisun perustelut 

 
Ranta-asemakaavan muutoksella osoitetaan käyttämätön rakennusoikeus rakentami-
sen, luonnonympäristön ja maiseman kannalta parempaan paikkaan. 
 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu rakentumaton tontti soveltuu huo-
nosti rakentamiseen, koska maapohja on vetinen sekä alava. 
 
 

5.1.2 Mitoitus 

 
Emätilatarkastelu 
 
Kaavamuutoksessa rakennuspaikkojen määrä ei muutu, mistä johtuen kaavoituksen 
yhteydessä ei ole laadittu emätilatarkastelua.  
   
Rakennusoikeus 
 
Kaavamuutoksessa on esitetty loma-asuntotontti, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 
voimassa olevan kaavan mukaisesti yhteensä 160 k-m2 (lomarakennus 80 k-m2, sau-
narakennus 20 k-m2, huolto- ja varastorakennus 60 k-m2).   
 
 
Pinta-alat 

 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 5100 m2. 
 
 

5.1.3 Vapaan rannan määrä 
 

Rakentamisesta vapaan rannan määrä pienenee 30 m.  
 

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 

Kaava mahdollistaa luonnonympäristön säilyttämisen. Kaavalla vähennetään rakenta-
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misen haitallisia maisemavaikutuksia.   
 
 

5.3 Aluevaraukset 
5.3.1 Korttelialueet ja muut aluevaraukset  

 

RA  Loma-asuntojen korttelialue. 
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon. 
 
Yleismääräyksiä:  
 
Rakennusten kerrosluku on yksi. Saunatilat voidaan rakentaa myös varsinaisen loma-
asunnon yhteyteen. Ohjeellisten rakennuspaikkojen mukaan määräytyvää rakennus-
paikkojen lukumäärää ei saa ylittää. 
 
Kuivakäymälä on sijoitettava vähintään 30 m päähän rantaviivasta. 
 
Rakennusten tulvaherkkien rakenteiden alin perustamistaso tulee olla vähintään 
+81,55 N2000. Korkeus sijaitsee rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nou-
sun katkaisevan kerroksen alapuolella.   
 
Rakennuspaikkojen vesi, jätevesi ja jätehuollossa on noudatettava voimassa 
olevia viranomaismääräyksiä ja järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön eikä 
pohjaveden pilaantumisriskiä. 
 
Puuston poistaminen 50 metrin etäisyydeltä rannasta edellyttää maisematyölupaa. 
 

 
5.4 Kaavan vaikutukset 
 
5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan suoria vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinym-
päristöön. Kaava kuitenkin mahdollistaa kiinteistön omistajalle loma-asunnon toteut-
tamisen rakennettavuudeltaan ja käytettävyydeltään parempaan paikkaan kuin voi-
massa olevassa ranta-asemakaavassa.  
 

5.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta veteen, ilmaan tai ilmastoon.  
 

5.4.3 Vaikutukset luonnonympäristöön 
 

           Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonympäristöön. 
 

5.4.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen 

 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja lii-
kenteeseen. 
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5.4.5 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön 
 

Karilahden suunnittelualue sijoittuu nykyiselle loma-asuntojen 
korttelialueelle, joten maiseman luonne ei muutu lisärakentamisen myötä. 
Suunniteltu lisärakentaminen ei poikkea volyymiltaan ympäristön 
mittakaavasta. Tontin ympärille jää lisäksi rakentamisesta vapaata 
metsämaata, jolloin maiseman visuaaliset vaikutukset järveltä päin 
tarkasteltuna jäävät neutraaleiksi tai hyvin vähäisiksi. 
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristön tai rakennetun 
ympäristön arvoihin. 
 

5.4.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 
 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan vaikutusta elinkeinoelämän toimivan kilpailun 
kehittymiseen.   
 

 
5.5 Ympäristön häiriötekijät 

 
Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole ympäristön häiriötekijöitä. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Kiinteistön omistajan on tarkoitus toteuttaa lomarakennus. 
 
 
 
Kankaanpäässä 14.2.2020 

 
Hanna-Maria Piipponen 
Maisema-arkkitehti 
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Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
     

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 14.2.2020 

 
VENESJÄRVEN KARILAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS  
 

Muutos koskee Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän Venesjärven Karilahden ranta-
asemakaavaan liittyvää Kortelahti tilan 214-423-3-257 maa- ja metsätalousaluetta. 

 
 

1. SUUNNITTELUALUE 
 

SIJAINTI  

 
Suunnittelualue sijaitsee Venesjärven luoteisrannalla.  

ALUEEN KOKO 

 
Suunnittelualue pinta-ala on noin 0,5 ha. 

 
Sijaintikartta (kaavamuutosalue on rajattu keltaisella). 

214-423-3-257 KORTELAHTI 
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2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on maanomistajan omistama 214-423-3-257 KORTELAHTI 
tila osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Maanomistajan esitys on, että voimassa olevassa kaavassa osoitetulta rakentumattomalta lomara-
kennuspaikalta Venesjärven koilisrannalla 214-423-26-6 Kantola RH1 4.2 rakennusoikeus (80 + 20 
+ 60) siirrettäisiin rakentamisen kannalta parempaan paikkaan Venesjärven länsirannalle 214-423-
3-257 KORTELAHTI.  
 
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa käyttämätön rakennusoikeus rakentami-
sen, luonnonympäristön ja maiseman kannalta parempaan paikkaan.  

 
 
 

3. KAAVOITUSTILANNE 
 

MAAKUNTAKAAVA 

Maakuntakaava Päiväys 30.11.2011 Nimi Satakunnan maakuntakaava  
(Satakunnan maakuntakaava on saanut lain-
voiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 
päätöksellä 13.3.2013.) 
 
Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu 
rajoitteita. 

YLEISKAAVA 

 Päiväys  Nimi Ei yleiskaavoja kaava-alueen osalla  

RANTA-ASEMAKAAVA 

 Päiväys 
 
 
 

28.2.1989 
 
 
 

 

 
 

Venesjärven Karilahden rantakaava  
 
Kaavassa 214-423-3-257 KORTELAHTI on osoi-
tettu maa- ja metsätalousalueeksi. 

 
 

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 ei ole osoitettuja alueita Venesjärven pohjois- ja luoteisosiin. 
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Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta, jota kaavamuutos koskee. 
 

 

 
 

214-423-3-257 KORTELAHTI 
muutetaan loma-asuntojen kort-
telialueeksi 1RA4, rakennusoi-
keus 80 + 20 + 60.  



18  
       

 Venesjärven Karilahden ranta-asemakaavan muutoksen selostus luonnos  

          14.2.2020  
____________________________________________________________________________________________________________________  

 



19  
       

 Venesjärven Karilahden ranta-asemakaavan muutoksen selostus luonnos  

          14.2.2020  
____________________________________________________________________________________________________________________  

 

4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA  
    PÄÄTÖKSET 
 

 
Tilalle Kortelahti 214-423-3-257 on laadittu luontoselvitys marraskuussa 2019.  
 

 
5. OSALLISET 
 

Osallisia ovat: 

Kaavahankkeen osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen ja naapurikiinteistöjen omistajat.  
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Kankaanpään kaupunki, Varsinais-Suomen Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Satakuntaliitto.  

 
6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY 
 

Aloitusvaihe 

Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettami-
sesta kuulutetaan Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä (MRL 63 §).  
 

Luonnosvaihe 

Kaavaluonnos valmistellaan samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.  
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen ja asettaa sen MRL 62 §:n ja MRA 30 
§:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.  
 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan Kankaanpään 
Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Maanomistajia, rajanaapureita ja yhteistyötahoja 
informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenette-
lystä. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kir-
jallisesti tai suullisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa (MRL 
62 §). Viranomaisille tarjotaan mahdollisuus lausunnon antamiseen.  

Kaavaehdotus 

Kaavaluonnoksesta saatu palaute käsitellään ja saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditaan 
vastineet. Saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
käsittelee kaavaehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle ehdotuksen asettamista nähtäville 
muistutusten tekoa varten. 
 
Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n mukaisesti ja pyytää kaavasta 
lausunnot. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan kau-
pungin kotisivuilla Internetissä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaeh-
dotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 
 
Kaavaehdotuksesta saatu palaute käsitellään ja saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan 
vastineet. Jos saatu palaute sitä edellyttää, muutetaan kaavaehdotusta. Jos kaavaan tulee merkit-
täviä muutoksia, asetetaan kaava uudelleen nähtäville ehdotuksena. Jos muutokset eivät ole 
merkittäviä kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.  
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Päätösprosessi 

 Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely, jos kaavaan on tehty muutoksia ehdotusvaiheen 
jälkeen.  

 Kaupunginhallitus 

 Kaupunginvaltuusto 

 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen 

 Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan 
hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 
7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: 

Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavamuutoksen vaiku-
tukset alueeseen kokonaisuuden kannalta.  
 
Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset:  

 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon  

 Vaikutukset luonnonympäristöön 

 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen 

 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön 

 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 

8. YHTEYSTIEDOT 
Kaavan laatija tiedot: 
 

 
Hanna-Maria Piipponen 
Maisema-arkkitehti 
040-5526366 
hannamaria.piipponen@gmail.com  

 
Jukka Tutti 
Rakennusmestari 
Saraforma Oy 
Sarakatu 5  
38700 Kankaanpää 
050- 3674040 
jukka.tutti@dnainternet.net  
 
Pauli Pukaralammi 
SM 
Pajasepäntie 48 
38700 Kankaanpää 
040-7413167 
pauli.pukaralammi@dnainternet.net  
 
Janne Tuomisto 
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti 
Kankaanpään kaupunki 
Kaupunkisuunnittelukeskus 
PL 36  
38701 Kankaanpää 
puh. 044 577 2732 
janne.tuomisto@kankaanpaa.fi 

mailto:hannamaria.piipponen@gmail.com
mailto:jukka.tutti@dnainternet.net
mailto:pauli.pukaralammi@dnainternet.net
mailto:janne.tuomisto@kankaanpaa.fi
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Liite 2   Ote maastokartasta ja ilmakuvasta 
 

Maastokartta Karilahden alueelta. 
 

 
Ilmakuva Karilahden alueelta. 
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Liite 3  Ranta-asemakaavakartta 

 
Erillinen liite. 
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Liite 4   Kaavamääräykset ja –merkinnät 

 

Loma-asuntojen korttelialue 

Kullekin rakennusalalle saa rakentaa yhden lomarakennuksen. 

     3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

Ohjeellinen rakennuspaikan raja. 

Korttelin numero. 

Korttelinumerosta kauttaviivalla erotettu numero, joka osoittaa rakennuspaikkojen 

enimmäismäärää ko. korttelissa. 

Rakennuspaikan numero. 

Rakennusala.  

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.  Lomarakennus / sauna / huolto- ja varasto-

rakennus. Loma- ja saunarakennuksen voi rakentaa yhteen tai erikseen.  

Luonnontilainen alueen osa. 

Alueen osa, jolla on säilytettävä sen luontainen puusto tai jolle on istutettava puustoa 

riittävän peittävyyden aikaansaamiseksi. Alueelle ei saa rakentaa muuta kuin yhden 

korkeintaan 5 m pitkän laiturin yhtä rakennusalaa kohti. 

Yleismääräykset: 

Rakennusten kerrosluku on yksi. Saunatilat voidaan rakentaa myös varsinaisen loma-
asunnon yhteyteen. Ohjeellisten rakennuspaikkojen mukaan määräytyvää rakennus-
paikkojen lukumäärää ei saa ylittää. 
 
Kuivakäymälä on sijoitettava vähintään 30 m päähän rantaviivasta. 
 
Rakennusten tulvaherkkien rakenteiden alin perustamistaso tulee olla vähintään 
+81,55 N2000. Korkeus sijaitsee rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nou-
sun katkaisevan kerroksen alapuolella.   
 
Rakennuspaikkojen vesi, jätevesi ja jätehuollossa on noudatettava voimassa 
olevia viranomaismääräyksiä ja järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön eikä 
pohjaveden pilaantumisriskiä. 
 
Puuston poistaminen 50 metrin etäisyydeltä rannasta edellyttää maisematyölupaa. 
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Liite 5  Ranta-asemakaavan seurantalomakkeet 
 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii. 



25  
       

 Venesjärven Karilahden ranta-asemakaavan muutoksen selostus luonnos  

          14.2.2020  
____________________________________________________________________________________________________________________  

Liite 6  Luontokartoitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luontokartoituksen liitekartta 
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