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Lausunto, Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos ja 
laajennusehdotus (Mansikin alue), ehdotusvaihe, Eura

Lausunto koskee 21.10.2020 päivättyä kaavaehdotusta. Kaavaselostuksen mukaan hankkeen 
tavoitteena on suunnitella maankäyttö uudelleen kiinteistön 50-416-10-51 Mansikki alueella siten, 
että alueen ranta-asemakaava päivitetään vastamaan Euran kunnan tavoitteita: alueelle 
muodostetaan loma-asuntojen rakennuspaikkoja, Mansikin leirikeskuksen alue eriytetään omaksi 
kokonaisuudeksi ja luodaan edellytykset yleiseen virkistäytymiseen. Lisäksi kaava-alueen laa-
jennuksessa tavoitteena on osoittaa loma-asuntojen rakennuspaikat kiinteistöille 50-416-7-36 
Suviranta ja 50-416-23-0 Kotokolo.

Maakuntakaava ja alueen virkistyskäyttö

ELY-keskus on luonnosvaiheessa lausunut, että ensisijaisena lähtökohtana alueella tulisi 
olla maakuntakaavan virkistysalueen toteuttaminen. Kunta on vastineessaan todennut, 
että virkistyskäyttö on jatkossakin mahdollista alueella ottaen huomioon yhtenäisen 
viheralueen ja vapaan rannan. ELY-keskus viittaa tämän osalta edelleen luonnosvaiheen 
lausuntoonsa, ja toteaa, että viheralueelle sijoitetut rakennusalat ja lomarakennuspaikat 
sekä rannassa sijaitsevat lomarakennuspaikat tulevat todellisuudessa vaikeuttamaan 
alueen, ja varsinkin rannan yleistä virkistyskäyttöä. 

Mitoitus

ELY-keskus on luonnosvaiheessa ottanut kantaa rakennuspaikkojen määrään alueella. Kunnan 
vastineessa on todettu, että luonnosvaiheen mitoituslaskelmassa on ollut virhe, ja todellisuudessa 
rakennusoikeutta on vielä jäljellä kaavassa esitetyille rakennuspaikoille. Korjattu laskelma tai 
taulukko tästä olisi ollut hyvä olla liitteenä. 

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun osalta luontoselvitys on tehty asianmukaisesti, ja todetut suositukset otettu 
asianmukaisesti huomioon. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa suojaava merkintä ja 
määräys s-1 on merkitty karttaan asianmukaisesti. Osin alue menee päällekkäin RA-3 alueen 
kanssa, joten määräys otettava myös huomioon tällä alueella. Koko kaava-alue rajoittuu 
Pyhäjärven Natura-alueeseen, ja kuten määräyksissä todetaan, Natura-alueen arvot on otettava 
huomioon kaikessa rakentamisessa.

ELY-keskus kehottaa kuntaa päätöksenteossaan ottamaan huomioon alueen yleisen 
virkistyskäytön.
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Lausunto on tehty yhteistyössä luonnonsuojeluyksikön kanssa.

Yksikön päällikkö Risto Rauhala

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tiedoksi sähköpostilla:

Euran kunta, Kimmo Haapanen: kimmo.haapanen@eura.fi 
Satakuntaliitto: kirjaamo@satakunta.fi
Satakunnan museo: satakunnanmuseo@pori.fi
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