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Kaava-alue sijoittuu Laviaan Karhijärven rantaan. Kaavaluonnoksessa (kaavakartta 
päivätty 8.4.2021) osoitetaan yksi olemassaoleva vakituisen asumisen rakennuspaikka 
sekä kaksi uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa. 

Maisema

Ranta-asemakaavahanke sijoittuu osin maakunnallisesti merkittävään 
kulttuurimaisemaan. Kaavaluonnoksessa on rakentamista ohjaavia määräyksiä 
rakennusten ulkoasusta. Kaavaselostuksen mukaan kaavamääräyksillä varmistetaan, 
että kaavasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. 
Hankealue sijaitsee maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen reunamilla, ja jonkin 
verran maisema-alueen peltoa muutetaan rakennuspaikaksi. Kyseisen 
kulttuurimaiseman arvoja tulisi kuvata kaavaselostuksessa laajemmin, ja arvioida sen 
pohjalta miten uudet rakennuspaikat vaikuttavat maisema-alueen arvoihin.

Mitoitus

Emätilaselvityksen laskelmia ei ole avattu kaavaselvityksessä. Uusi ei-omarantainen 
rakennuspaikka on ilmeisesti laskettu puolikkaana rakennuspaikkana, mikä on 
asianmukainen mitoitustapa. Vähäsalon saari on karttatarkastelun pohjalta noin 1,5 
hehtaarin suuruinen, ja mitoituksessa on käytetty läheisyyskerrointa 0,5. Mitoituksen 
perusteita tulisi avata kaavaselostukseen, jotta ne ovat kaikille ymmärrettävät.

Rakentamiskorkeus

Alin suositeltava rakentamiskorkeus on taso, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessa 
vaurioituvia rakenteita. ELY-keskus toteaa, että kaavaluonnoksessa oleva ali rakentamiskorkeus 
Karhijärven rannalla +54,20 (N2000) on riittävä.

Luonnonsuojelu

Alueelta tulee tehdä lepakkoselvitys. Muuten ELY-keskus lausuu luonnonsuojelun osalta 
tarkemmin luontoselvityksen valmistuttua. 
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Viite: Lausuntopyyntönne 9.4.2021

Asia: Porin Kallion ranta-asemakaavan luonnos. Päivätty 8.4.2021

Nosto Consulting Oy on laatinut alueen maanomistajan toimeksiannosta Porin 
kaupunkiin kuuluvan entisen Lavian kunnan alueelle Kallion ranta-asemakaavan 
luonnoksen. Ranta-asemakaava on tullut vireille 15.4.2021. 7 hehtaarin laajuinen 
suunnittelualue sijaitsee Nokkamaan kylässä, noin 50 kilometrin päässä Porin 
kaupungin keskusta-alueelta ja noin 13 kilometrin päässä Lavian entisestä 
kuntakeskuksesta. 

Tarkasti rajatulla ja tällä hetkellä asumattomalla kaava-alueella sijaitsee Kallion tilan 
entinen maatilan talouskeskus, viljeltyä peltoa ja metsää. Alue rajautuu kahteen 
asuinkiinteistöön, kahteen loma-asuntoon, Karhijärveen sekä Nokkamaantiehen. 
Ranta-asemakaavaluonnoksessa osoitetaan olemassa olevan Kallion tilan 
talouskeskuksen tontti yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialueeksi (AO), jonka 
kokonaisrakennusoikeus on 300 m2. Tämän lisäksi osoitetaan avoimelle 
peltoalueelle kolme uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA), joiden kunkin 
kokonaisrakennusoikeus on 155 m2. Ranta-alueelle osoitetaan venevalkama-alue 
(LV) ja loppuosa kaava-alueesta, mukaan luettuna kaava-alueella oleva Vähäsalon 
saari, on maa- ja metsätalousaluetta (M). Alueella oleva kiinteä muinaisjäännös, 
Kallion kivikautinen asuinpaikka, on osoitettu merkinnällä sm-1.

Kaava-alue ei pääosiltaan kuulu mihinkään valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittävään kulttuuriympäristöön tai maisema-alueeseen, mutta kaistale alueen 
itäosan avoimesta pellosta kuuluu maakunnallisesti merkittävään Nokkamaan 
kulttuuriympäristöön, jonka kohdekuvauksessa mainitaan muutamat maatilojen 
rakennusryhmät sekä Karhijärven länsirannan viljelymaisema. Nokkamaan 
kulttuuriympäristö on huomioitu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 merkinnällä 
kh ja siihen liittyvällä suunnittelumääräyksellä. Alueella ei ole voimassa yleis- tai 
asemakaavoja eikä alueella siten ole myöskään tehty paikallisia kulttuuriympäristöä 
tai rakennusperintöä kartoittavia selvityksiä. 
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Tietoja Kallion ranta-asemakaavan alueesta
Satakunnan Museon arkeologi ja rakennustutkija tekivät 11.5.2021 maastokäynnin 
Kallion ranta-asemakaava-alueelle. Käynti osoitti maakunnallisesti merkittävän 
kulttuuriympäristön rajauksen epätarkkuuden. Kulttuurimaiseman raja on 
maakunnallisessa Satakunnan rakennusperintö 2005 -selvityksessä (tai oikeammin 
jo 1970-luvun lopulla Satakunnan seutukaavaa varten tehdyssä selvityksessä) 
piirretty Kallion tilan tilusrajaa pitkin, keskelle avointa peltoa, missä kulttuurimaisema 
ei todellisuudessa katkea. Syynä tälle rajaukselle lienee vierekkäisten Konsilon ja 
Kallion päärakennusten tuolloin varsin moderni ilme. Tilakokonaisuus haluttiin 
todennäköisesti talouskeskuksen ilmeen vuoksi jättää Nokkamaan 
kulttuurimaiseman ulkopuolelle. 

Kallion tilan osti 1920-luvun lopulla ranta-asemakaavaa teettävän perikunnan 
jäsenten isoisoisä Viljam Hesso. 1930-luvun alussa tila jaettiin kahtia niin, että sen 
uudempi asuinrakennus, puolet kivinavetasta (molemmat 1800- ja 1900-lukujen 
taitteesta), riihi, aitta ja tuulimylly jäivät Kallion puolelle ja vanhempi asuinrakennus 
(ilmeisesti 1800-luvun alusta), toinen puoli kivinavetasta ja pienempiä rakennuksia 
liitettiin uuteen Konsilon tilaan, jonka osti Kartanolaisina tunnettu uskonlahko. 
Kartanolaisia asuin Konsilon tilalla aina 2010-luvulle asti. Konsilon tilaan kuuluva 
Kallion vanha päärakennus modernisoitiin heidän toimestaan 1950-luvulla.

Ranta-asemakaava-alueella oleva Kallion tilan nykyinen, ilmeisesti 1800- ja 1900-
lukujen taitteessa rakennettu päärakennus on peruskorjattu ja muutettu ensin 1950-
luvulla ja uudelleen 1970-luvun lopulla. Rakennuksen alkuperäiset piirteet ovat 
komeaa graniittiperustusta lukuun ottamatta hävinneet. Pitkä graniittiharkoista 
rakennettu, komea navetta on niin ikään uudistettu 1970-luvulla siten, että 
puurakenteinen yläosa on uusittu kokonaan. Aittarakennusta on laajennettu 
ilmeisesti 1930-luvulla lautarakenteisella osalla. Tuulimylly on purettu. Rannassa on 
vielä tilalle kuulunut, lautarakenteinen venevaja ja aittarakennuksen vieressä 
lautarakenteinen suuli. Riihirakennukset jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. 
Asuinrakennus on ollut asumattomana vuodesta 2016 asti.

Satakunnan Museo katsoo, että suunnittelualue on kokonaisuudessaan 
vähintäänkin paikallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristön 
ominaispiirteitä ovat pitkään jatkuneen asutuksen jäljet kauniissa 
järvenrantamaisemassa sekä laajaan viljelymaisemaan liittyvät, metsäisen kallion 
rinteisiin rajautuvat peltopalstat. Alueella olevien, Kallion talouskeskukseen 
kuuluvien rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo on etenkin 1970-luvulla 
tapahtuneiden muutosten myötä heikentynyt. Tämä arvio tulee lisätä Kallion ranta-
asemakaavan selostukseen ehdotusvaiheessa. Kallion tilaa koskevia tietoja tullaan 
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viemään Satakunnan Museon Pakki -sovellukseen, mistä museo voi toimittaa niitä 
myöhemmin kaavanlaatijalle. 

Ranta-asemakaava-alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/63) rauhoittama 
kiinteä muinaisjäännös, Kallion kivikautinen asuinpaikka (tiedot ks. 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.413010023). Kallion tilan alueelta on löydetty 
useita kiviesineitä, mutta esineiden löytötiedot ovat hyvin epävarmoja, sillä pääosa 
löydöistä on tehty 1800-1900 –lukujen vaihteessa. Vuoden 1963 inventoinnin 
yhteydessä talon puutarhasta löydettiin kvartsi-iskoksia, sen sijaan vuoden 1995 
inventoinnissa merkkejä asuinpaikasta ei havaittu. Muinaisjäännösalue on rajattu 
melko laajalle alueelle Kallion talon pihapiiriin ja sen itä- ja koillispuoleisen 
avokallion ympärille. Maastokäynnin tarkoituksena oli arvioida rajauksen riittävyyttä 
ja tarkastaa kallioalueen eteläpuoleinen pelto. Peltoa ei enää lähivuosina ole viljelty 
ja se on nurmettunut. Pellolle tehtiin joitakin lapionpistoja ja tarkasteltiin ojien ja 
pellonreunojen leikkauksia. Merkkejä asuinpaikan ulottumisesta alueelle ei havaittu, 
joten rajauksen muuttamiseen ei tässä vaiheessa ole tarvetta.

Kannanotto kaavaratkaisuun

Maisema ja rakennusperintö
Kallion ranta-asemakaavaratkaisu kaipaa vielä tarkennuksia. Varsin pienialaisen 
kaava-alueen kulttuuriympäristö ei ilman tarkkaa räätälöintiä kestä kolmea uutta 
rakennuspaikkaa. Ilman Vähäsalon saarta, jossa ei ole ja jonne ei osoiteta 
rakentamista, kaava-alueen pinta-ala on ilmoitettua olennaisesti pienempi. Kaavan 
yleismääräyksissä on kylläkin huomioitu alueen maiseman vaaliminen, mutta ei 
riittävässä määrin. Kaavan merkkivalikoimaan tuleekin vielä lisätä ympäristön 
säilyttämiseen tähtäävä /S-merkintä määräyksineen ja liittää se sekä AO-, RA- että 
M-merkintöjen yhteyteen. 

Kaavan yleismääräyksissä mainittuja sallittuja julkisivumateriaaleja ja -värejä 
koskevaa tekstiä olisi hyvä muuttaa seuraavaan muotoon: Rakennusten on oltava 
puurakenteisia ja niiden julkisivuissa sallitaan ruskeasävyinen kuultokäsittely tai 
perinteinen puna- tai keltamultaväri. Yksityiskohdat voivat olla joko valkeat tai 
seinien väriset. Vanhat rakennukset saa kuitenkin käsitellä niiden alkuperäisellä 
värillä. Vesikatteena tulee käyttää joko mustaa tai tumman harmaata rivipelti- tai 
kolmiorimahuopakatetta. Tonttia ei tule alueen perinteen mukaisesti aidata, vaan 
aluetta voidaan jäsennöidä muilla istutuksilla.

Myös maiseman muokkaamiseen on kaavan yleismääräyksissä otettu kantaa, mutta 
maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä ei ole kielletty vaan ainoastaan 

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.413010023
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edellytetty maisematyöluvan hakemista. Museo katsoo, että yleismääräyksissä tulisi 
todeta, että RA-tonttien maisemaa muuttavia maanrakennustöitä tulee välttää ja 
muutenkin huolehtia tonttien maisemaan soveltumisesta rakentamisen yhteydessä. 

Kaavan rakennusalat tulee rajata tarkemmin sallitun rakennusoikeiden mukaisiksi 
maiseman ominaispiirteet huomioiden. Korttelin 1 lomarakennuspaikan 
rakennusalojen maiseman kannalta sovelias sijoituspaikka olisi pellon yläosassa. 
Saunan rakennuspaikka voisi puolestaan olla lähellä olemassa olevaa venevajaa. 
Erityisesti täsmennystä kaipaavat kortteleiden 2 ja 3 pellolle sijoittuvat 
rakennuspaikat. Niistä pohjoisemman (tontti 3-1) rakennusala pitäisi rajata 
mahdollisimman lähelle kallioista metsänreunaa, siihen maisemallisesti tukeutuen. 
Korttelin 2 rakennusala (myös sauna) puolestaan tulisi sijoittaa mahdollisimman 
lähelle venevalkamaa alueella olevaan rantapuustoon tukeutuen. Ajateltu sijainti 
keskellä peltoa on maisemallisesti sopimaton. 

Arkeologinen kulttuuriperintö
Kallion kivikautinen asuinpaikka on rajattu kaavakartalle osa-aluemerkinnällä sm-1. 
Päämaankäyttö suurimmassa osassa muinaisjäännösaluetta on maa- ja 
metsätalousalue (M). Muinaisjäännösalueen lounaisin reuna Kallion talon 
nykyisessä pihapiirissä kuuluu AO-alueeseen, mutta tälle osalle ei ole osoitettu 
uutta rakentamista. Muinaisjäännösalueilla vallitseva maankäyttö on sallittua. 
Satakunnan Museo pitää esitettyä muinaisjäännösalueen merkintää sekä siihen 
liittyvää määräystä oikeanlaisena. Aivan muinaisjäännösalueeseen rajautuen on 
kuitenkin esitetty uusia ajoyhteyksiä. Kaavan yleisiin määräyksiin tulisikin lisätä 
määräys: Ennen uusien ajoyhteyksien toteuttamista muinaisjäännösalueen 
läheisyyteen tulee olla yhteydessä Satakunnan Museoon, jotta voidaan tarkemmin 
arvioida teiden rakentamisen mahdollinen vaikutus kiinteään muinaisjäännökseen.

Satakunnan Museolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaratkaisuun.

Satakunnan Museo

Museonjohtaja Johanna Jakomaa

Tutkija Liisa Nummelin 

Arkeologi Leena Koivisto
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Porin kaupunki, kaupunkisuunnittelu

viite: Lausuntopyyntönne 8.4.2021 

LAUSUNTO PORIN KAUPUNGIN KALLION RANTA-ASEMAKAAVASTA

Hanke

Suunnittelualue sijaitsee Lavian Kallialan kylässä Nokkamaan alueella Karhijärven pohjois-
rannalla noin 13 kilometriä maantietä Lavian keskustaajamasta länteen ja noin 50 kilomet-
riä Porin keskustan palveluista koilliseen. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys. Suunnit-
telualueen pinta-ala on yhteensä noin 7 hehtaaria. Kaava-alueen lähialueilla on vapaa-ajan 
asutusta sekä vakituista asutusta.

Suunnittelutyön  tavoitteena  on  suunnitella  Satakunnan maakuntakaavan  mahdollistama 
enimmäismäärä vapaa-ajan asunnon rakennuspaikkoja (RA).

Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus

Satakunnan maakuntakaava

Ympäristöministeriö  on  vahvistanut  Satakunnan  maakuntakaavan  30.11.2011  (N:o 
YM1/5222/2010).  Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeim-
man hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä.

Suunnittelualueelle on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu  muinaismuistoalue (sm) 
Kallion kivikautinen asuinpaikka. Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla rauhoi-
tettuja muinaisjäännösalueita ja  -kohteita.  Merkintään kuuluvan suojelumääräyksen mu-
kaan muinaismuistoalueiden ja –kohteiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamis-
ta ja hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon nii -
den suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-
alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. Kaikista aluetta koskevista suunnitelmista tulee Museo-
virastolle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Satakunnan maakuntakaavan yleisen rantarakentamista ohjaavan suunnittelumääräyksen 
mukaan rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan 
ensisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin vesistö-
alueella riittävät yleiset virkistyskäyttö mahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen 
varaaminen rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava myös maankohoamisran-
nikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus. 

Satakuntaliitto│ PL 260, Pohjoisranta 11D, 28101 Pori │www.satakuntaliitto.fi │Y-tunnus 0830322-5│Vaihde (02) 620 4300

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Nummela Anne, Maakuntainsinööri  12.05.2021 Roslöf Susanna, Alueiden käytön johtaja  12.05.2021
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Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja 
yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen 
saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee 
sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa mitoitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-
asutuksena mitoitus voi olla perustellusti suurempi.

Tulvasuojelua koskevan koko maakuntaa koskevan yleisen suunnittelumääräyksen mu-
kaan alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mu-
kaiset tulvavaara-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulva-
vaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoi-
tetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen 
mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaa-
valle alueelliselle ympäristöviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Vesien suojelua koskevan yleisen suunnittelumääräyksen mukaan koko maakuntakaava-
alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle kohdistuvien ve-
sienhoito-suunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää. Vesiensuojelulli -
sesti  erityisen  herkillä,  kaltevilla  sekä  eroosio-  ja  tulvaherkillä  vesistöjen  rannoilla  tulee 
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai 
vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.

Kaikki Satakunnan maakuntakaavaan liittyvät asiakirjat, kuten mm. merkinnät ja määräyk-
set ovat saatavilla Satakuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa  https://satakunta.fi/alueiden-
kaytto/voimassa-olevat-maakuntakaavat/satakunnan-maakuntakaavan-aineistot-ja-selvi-
tykset/  .

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2013 ja ym-
päristöministeriö vahvisti kaavan 3.12.2014. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sai lainvoi-
man korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Vaihemaakuntakaavassa 1 määri-
tellään tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvat maakunnallisesti merkittävät alueet 
Satakunnassa. Vaihemaakuntakaava 1 perustuu vuonna 2011 valmistuneeseen Mannertuu-
lialueet Satakunnassa - selvitykseen. 

Suunnittelualueella ei ole merkintöjä Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 asiakirjoihinvoi tutustua verkkosivulla https://satakun-
ta.fi/alueiden-kaytto/voimassa-olevat-maakuntakaavat/satakunnan-maakuntakaavan-ai-
neistot-ja-selvitykset/ .

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

Satakunnan maakuntahallitus päätti 24.11.2014 käynnistää vaihemaakuntakaavan 2 laati-
misen.  Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto;  turve,  bio-
energia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden 
moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja 
rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. 
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Satakuntaliiton  maakuntavaltuusto  hyväksyi  Satakunnan  vaihemaakuntakaavan  2  maan-
käyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti kokouksessaan 17.5.2019 §10. Satakunnan vaihe-
maakuntakaava 2 on kuulutettu voimaan Satakunnan kunnissa 20.9.2019.

Kallion ranta-asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 
osoitetun  maakunnallisesti  merkittävän  kulttuuriympäristön  (kh) länsireunaan,  Nokka-
maan kulttuurimaisema. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittä-
vät kulttuuriympäristöt ja rakennusperintökohteet. Merkintään kuuluvan suunnittelumää-
räyksen  mukaan  alueen  yksityiskohtaisemmassa  suunnittelussa  on  otettava  huomioon 
alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien 
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista aluetta tai  
kohdetta koskevista  suunnitelmista  ja  hankkeista,  jotka  oleellisesti  muuttavat  vallitsevia 
olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Koh-
teen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon 
kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpi-
teillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 merkinnät ja määräykset ovat ladattavissa verkkosi-
vulta  https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/voimassa-olevat-maakuntakaavat/satakunnan-
vaihemaakuntakaavan-2-aineistot-ja-selvitykset/ .

Yleiskaava ja asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleis- eikä asemakaavaa. Suunnittelualue rajau-
tuu voimassa olevaan Joensuunlahti-Nokkamaa ranta-asemakaavaan.

Kannanotot
Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavo-
jen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan 
yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Kallion ranta-asemakaavan suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa, joten Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaava 2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa 
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 

Suunnittelualueen  itäosa  ulottuu  Satakunnan  vaihemaakuntakaavassa  2  osoitetun  maa-
kunnallisesti  merkittävän  Nokkamaan  kulttuurimaiseman  länsiosaan.  Maakuntakaavan 
yleispiirteisyyden vuoksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee tarkastella maa-kun-
nallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja ulottuvuutta maakunta-kaava-
tasoa tarkemmin. Samassa yhteydessä tulee tarkastella suunnittelualueen mahdollisia pai-
kallisia kulttuuriympäristöarvoja ja ottaa kaavaratkaisussa mahdolliset arvot huomioon. Ra-
kennuspaikkojen ja niille osoitettujen rakennusalojen sijoittelussa ja suunnittelussa tulee 
huomioida alueen ominaispiirteet. Rakentaminen tulisi sijoittaa olemassa ole-van rakenne-
tun ympäristön yhteyteen, metsän reuna-alueita hyödyntäen. Korttelialueille tulisi osoittaa 
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myös puustoisena säilytettävät alueen osat. Jatkosuunnittelussa tulee arvioida kaavan rat-
kaisun vaikutuksia kulttuurimaisemaan. 

Kallion ranta-asemakaavan alueelta ei ole vielä laadittu kattavampaa luontoselvitystä, joten 
alueen mahdollisiin luontoarvoihin ei voi tässä vaiheessa ottaa kantaa. Kesällä 2021 laadit -
tavan luontokartoituksen tulokset tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa ja mm. uusia 
rakennuspaikkoja sijoitettaessa.

Suunnittelualueen mitoitusta käsittelevässä kohdassa on mainittu, että Vähäsalon saari on 
mitoitettu rantaviivan mukaan ja mitoituksena on käytetty 3 loma-asuntoyksikköä rantavii-
vakilometriä kohden. Satakuntaliitto esittää jatkosuunnitteluun huomioitavaksi, että pienet 
saaret mitoitetaan saaren koon mukaan, eikä rantaviivan perusteella. Mitoitusta käsittele-
vässä kappaleessa tulee tarkemmin avata, miten mitoitusratkaisuun on päädytty. Satakun-
taliiton näkemyksen mukaan alueelle sijoitettavien rakennuspaikkojen määrä on ranta-ase-
makaavan luonnoksessa suuri ja vapaan rannan määrä on jäämässä vähäiseksi.

Lausunnon on valmistellut maakuntainsinööri Anne Nummela, anne.nummela@satakunta.fi 

SATAKUNTALIITTO

Tiedoksi: Satakunnan Museo: liisa.nummelin@pori.fi; leena.koivisto@pori.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus: Katariina Alaspää

Asiakirja  on  sähköisesti  allekirjoitettu  asianhallintajärjestelmässä.  Allekirjoituksen 
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta kirjaamo@satakunta.fi 
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Porin kaupunki 

Elinvoima- ja ympäristötoimiala Valtakatu 11, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori  www.pori.fi  

Y-tunnus 0137323-9      etunimi.sukunimi@pori.fi 

 

       

 

Nosto Consulting Oy  
pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

 

 

 

 

Elinvoima- ja ympäristötoimialan luonnosvaiheen palaute Lavian Kallion ranta-asemakaavaan 

 

Ranta-asemakaava koskee osaa kiinteistöstä 413-408-6-49 KALLIO. Kaava-alueen 

luontoon ja luonnonympäristöön liittyviä seikkoja on mahdollista kommentoida vasta 

luontoselvityksen valmistuttua.  

 

Porin kaupungin uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2021. 

 

http://www.pori.fi/
mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
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