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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat kiinteistöjen 853-439-1-26 Kalliolan 

Nedergård (osittain), 853-439-1-33 Kalliolan Ylitalo (osittain) ja 853-407-

1-568 Haavisto (osittain) alueet. 

 

RN:o Nimi Pinta-ala ha Todellinen rantaviiva m Kiinteistötunnus 
1:26 Kalliolan Neder-

gård 
31,52 370 853-439-1-26 

1:33 
1:568 

Kalliolan Ylitalo 
Haavisto 

 

30,05 
40,50 

 

335 
160 

853-439-1-33 
853-407-1-568 

     

Kaava-alueen pinta-ala on noin 53 hehtaaria. Kaava-alueen todellisen ran-

taviivan pituus on noin 865 metriä, ja mitoitusrantaviivaa on noin 675 met-

riä. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Turun Kakskerrassa Kakskerranjärven rannalla noin 20 

kilometrin päässä kaupungin keskustasta. 

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (suunnittelualue sinisellä): 

 

(Suunnittelualue valkoisella) 

 
Lähde: Maanmittauslaitos 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin avonaista peltoaluetta, jossa kasvaa nurmea. 

Peltoalueen läpi kulkevan Kalliolantien molemmin puolin on seitsemän yk-

sittäistä metsäsaareketta, joissa on näkyvissä kallioalueita. 

 
Suunnittelualueen peltoaluetta (Kuva: Marika Vahekoski) 

Alueen metsissä pääpuulajina on mänty. 

Ranta-alue on muokattua luonnonympäristöä, jossa sijaitsee Kalliolan 

pumppaamoalue. Alue on padottu. Pintavedet pääsevät alueelta järveen 

vain pumppaamalla. Pumppauksen yhteydessä suoritetaan kemiallinen ve-

denkäsittely. Pumpattavaan veteen sekoitetaan polyalumiinikloridia saos-

tusaltaissa. 

 
Kaivettu saostusallas (Kuva: Marika Vahekoski) 
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Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on Kalliolan päärakennus talousrakennuksineen sekä 

rannassa erillinen loma-asunto. 

Maakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaan, jonka 

ympäristöministeriö on vahvistanut 23.8.2004. Kaava on tullut voimaan mi-

nisteriön päätöksellä. 

Kaava-alueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa (suunnittelualue pu-

naisella): 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 

(M). 

 

Suunnittelualueelle ei kohdistu maakuntakaavassa muita merkintöjä. 
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Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on käynnistänyt 10.6.2013 taaja-

mien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan laadin-

nan. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päätti 24.4.2017 hyväksyä 

virastossa laaditut kaava-asiakirjat vaihemaakuntakaavan 1. ehdotukseksi, 

josta maakuntaliitto on pyytänyt lausunnot maankäyttö- ja rakennusase-

tuksessa määritellyiltä tahoilta 2.6.2017 mennessä. Maakuntaliiton oman 

ilmoituksen mukaan kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vuoden 

2017 loppusyksystä, jolloin kaikilla asianomaisten kuntien jäsenillä ja osal-

lisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. 

Lausuntokierroksella olleessa 1. kaavaehdotuksessa ei kohdistu suunnitte-

lualueelle mitään kaavamerkintöjä tai -määräyksiä (kuva alla). 

 

Varsinais-Suomen liitto on aloittanut luonnonarvojen ja -varojen vaihemaa-

kuntakaavan laatimisen. Kaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma. Kaavahanke on tullut vireille kuulutuksella 30.4.2016. 

Yleiskaava 

Satava-Kakskerran alueella on voimassa valtuuston 4.11.1985 hyväksymä 

osayleiskaava, joka vastaa nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain oikeus-

vaikutuksetonta yleiskaavaa. 

Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
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Turun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 4.3.2013 § 111 Satava-Kaks-

kerran osayleiskaavan laatimisesta. Kaava on luonnosvaiheessa. Kaava-

luonnos oli nähtävillä 15.5.–13.6.2017 välisen ajan. 

(Suunnittelualue sinisellä) 

 

Suunnittelualue on osayleiskaavaluonnoksessa maa- ja metsätalousval-

taista aluetta (M), maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA), loma-asun-

toaluetta (R) sekä kyläaluetta, jolla ympäristö säilytetään (AT/s). 

Kaava-alueelle on osoitettu ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa pysyvään 

asuinkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia. Lisäksi kaava-alueelle kohdistuu 

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueenosan mer-

kintä. Kaava-alueelle on osoitettu myös ulkoilureittejä. 
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2013 Satava-Kakskerran alueelle raken-

nuskiellon kahdeksi vuodeksi osayleiskaavan laatimista varten. Rakennus-

kielto on kumoutunut, eikä sitä ole uusittu. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Turun kaupungin uudistettu rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginval-

tuustossa 25.7.2017 § 192. Rakennusjärjestys tulee valtuuston päätöksen 

mukaisesti voimaan 1.11.2017 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti.  

Lain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan rakennusjärjestys ei ole sitovana ohjeena 

ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Kaavan pohjakartta 

Turun kaupunki ylläpitää suunnittelualueelta pohjakarttaa (1:2000), joka 

täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle 

asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa alueelle uutta pienimuotoista loma-

asumista. Uusien rakennuspaikkojen tavoitteellinen rakennusoikeus on alle 

150 kerrosneliömetriä. Rakennuspaikat suunnitellaan luonnonympäristöön, 

perinnemaisemaan ja maastoon sopiviksi. Suunnittelualueelle ei ole tarkoi-

tus osoittaa uusia rantaviivaan tukeutuvia lomarakennuspaikkoja. 

Lisäksi laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Kal-

liolan pumppaamon poistaminen. Jos toiminnan lopettamiselle tarvitaan ve-

sioikeudellinen lupa, se käsitellään ranta-asemakaavasta irrallisena proses-

sina. 

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti mer-

kittäviä vaikutuksia. 
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2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

• Nykytilanneselvitys 

• Emätilaselvitys 

• Luontoselvitys, laadittu keväällä/kesällä 2017, esitetään kaavaluon-

nosvaiheessa 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 

• Maisemalliset vaikutukset 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Taloudelliset vaikutukset 

• Mahdolliset muut vaikutukset 

Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välittömässä 

läheisyydessä olevat muut kiinteistöt. 

3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• alueella toimivat yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

o Kakskerranjärven suojeluyhdistys ry 

o Kakskerran VPK ry 

o Kakskerta-Satava Vesiosuuskunta 

o Kakskertaseura ry 

o Meidän Turku – Vårt Åbo ry 

o Turkuseura ry 

o Turun Lintutieteellinen yhdistys ry 

o Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 

• Turun kaupungin toimialat: ympäristö, kiinteistö, sivistys, hyvin-

vointi, vapaa-aika 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen 

liitto, Turun maakuntamuseo 
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4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Marraskuu 2017: Kaavan laatija toimittaa osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman tiedoksi Turun kaupungille ja tiedot-

taa kaavatyön vireille tulosta Turun Sanomissa.  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on näh-

tävillä kaavan laatijan toimipisteessä sekä osoit-

teessa www.ranta-asemakaava.fi/projektit/turku 

siihen asti, kunnes kaavaehdotus on valmistunut. 

Lisäksi OAS on nähtävillä Turun kaupungin asiakas-

palvelussa Puolalankatu 5, 2. krs. sekä osoitteessa 

www.turku.fi/kaavahaku, jos Turun kaupunki näin 

erikseen päättää. 

Joulukuu 2017: Kaavan laatija huolehtii kaavan valmisteluaineiston 

nähtävillä olon kuuluttamisesta. Kaava-aineiston 

nähtävillä olosta kuulutetaan Turun Sanomissa. 

Kaavatyön osallisille ilmoitetaan nähtävillä olosta 

myös kirjeitse. Valmisteluvaiheen aineisto (kaava-

luonnos) pidetään nähtävillä kaavan laatijan toimi-

pisteessä sekä osoitteessa www.ranta-asema-

kaava.fi/projektit/turku 30 päivää, jonka aikana 

osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-

teensä kaavan laatijalle (MRA 30 §). 

Turun kaupungille ja viranomaisille varataan mah-

dollisuus lausua kaavaluonnoksesta nähtävilläoloai-

kana kaavan laatijalle. 

Lisäksi kaavaluonnos on nähtävillä Turun kaupungin 

asiakaspalvelussa Puolalankatu 5, 2. krs. sekä 

osoitteessa www.turku.fi/kaavahaku, jos Turun 

kaupunki näin erikseen päättää. 

Ehdotusvaihe 

Helmikuu 2018: Kaavaehdotus toimitetaan Turun kaupunkiin. Kaa-

van laatija antaa kaupungille selvityksen siitä, miten 

kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu ja miten 

kaavan valmistelun aikainen vuorovaikutus on jär-

jestetty sekä mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja 

suullisista mielipiteistä tehdyt kirjaukset (MRA 36 

§).  
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Maanomistajan toimesta laadittu ranta-asemakaa-

vaehdotus on käsiteltävä kaupungissa ilman tarpee-

tonta viivytystä (MRL 74 §). 

Kaupunki asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 

päiväksi ja ilmoittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa 

Turun kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä, jolloin 

osalliset voivat tehdä muistutuksen kaavaehdotuk-

sesta nähtävilläoloaikana (MRA 27 §). 

Kaavaehdotuksesta kaupunki pyytää tarvittaessa 

lausunnot viranomaisilta sekä ranta-asemakaavan 

kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. (MRA 28 §). 

Hyväksymisvaihe 

Kesäkuu 2018: Kaupungin hyväksymispäätös. Hyväksymistä kos-

kevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun 

hallinto-oikeuteen. 

 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 

puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi  

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Turun kaupunki: 

vs. kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari 

puh. 050 558 9214, paula.keskikastari@turku.fi 

 

kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström 

puh. 040 184 2535, sissi.qvickstrom@turku.fi 

 

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitusyksikkö 

Puolalankatu 5, 20100 Turku 

mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
mailto:tanja.konstari@nostoconsulting.fi
mailto:paula.keskikastari@turku.fi
mailto:sissi.qvickstrom@turku.fi
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6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 


