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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 

Kaava-alueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistöt tai osat kiinteistöistä: 
 

RN:o Nimi Pinta-ala ha Todellinen rantaviiva m Kiinteistötunnus 

3:38 
3:1 (osa) 
 

Hopearanta 
Punnusranta 

0,710 
2,140 

60 
270 

833-441-3-38 
833-441-3-31 

 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Taivassalon Punttisissa noin 2,5 kilometriä Taivassalon 

kuntakeskuksesta lounaaseen. Alueelle on kiinteä tieyhteys. Kaava-alueen 

pinta-ala on noin 2,8 hehtaaria ja todellista rantaviivaa on noin 330 metriä. 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 

 

Kaava-alue ilmakuvassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston kallioista 

metsämaata. 

Rakennettu ympäristö 

Hopearannan tilalla on rakennettuna kaksi loma-asuntoa, saunarakennus 

sekä talousrakennuksia. Punnusrannan tilalla on rakennettuna kaksi loma-

asuntoa, kaksi saunarakennusta sekä talousrakennus. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-

kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-

kuntakaavaa. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-

etta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). 

Alue kuuluu saariston rengastiehen tukeutuvaan kehittämisvyöhykkeeseen. 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa loma-asutuksen mitoitusta 

osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 5─7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % 

kokonaisrantaviivasta. 

 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

 

Yleiskaava  

Taivassalon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava 1:20 000 on vahvistettu 

ympäristöministeriössä 8.3.1988. 

Ote rantayleiskaavasta: 
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Suunnittelualue on rantayleiskaavassa loma-asuntoaluetta (RA) sekä maa- 

ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asuntojen mitoituksessa noudatettavaan vyö-

hykkeeseen 1, jonka keskimääräinen mitoitus on 9 lay/km. Hyvän rantavii-

van mitoitus on 10,4 lay/km ja huonon rantaviivan mitoitus 5 lay/km. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Turun ja Porin lääninhallituksen 

13.11.1991 vahvistama Punttinen-Leikluoto ranta-asemakaava. 

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa kaava-alue on loma-asuntojen 

korttelialuetta (RA), jolle saa rakentaa yhden perheen käyttöön tarkoitetun 

loma-asunto- sekä saunarakennuksen. Rakennuspaikan yhteenlaskettu 

kerrosala saa olla enintään 120 m², ellei kaavamääräyksin muuta osoiteta. 

Kaava-alueelle on osoitettu yhteensä kolme RA-rakennuspaikkaa, joiden 

kerrosalat ovat yhteensä 360 m². 

Osa kaava-alueesta on voimassa olevassa kaavassa lisäksi maa- ja metsä-

talousaluetta (M), jolle ei saa rakentaa rantasaunaa, ellei kaavamääräyksin 

muuta osoiteta. Kaavamuutosalueelle ei ole osoitettu erillistä rantasaunaa 

M-alueelle. 

 

Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta: 
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Rakennusjärjestys 

1.1.2013 voimaan tulleen Taivassalon kunnan rakennusjärjestyksen mu-

kaan: 

- Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa loma-asunnon kerrosala olla 

enintään 120 k-m². Lisäksi saa rakentaa enintään 30 k-m² saunarakennuk-

sen, enintään 25 k-m² vierasmajan sekä lämpöeristämättömiä varastora-

kennuksia enintään 40 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 

enintään 215 k-m². Alle 2000 m²:n suuruisilla vanhoilla rakennuspaikoilla 

saa loma-asunnon kerrosala olla enintään 100 k-m². Tällöin rakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 195 k-m². 

- Lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen 1½-

kerroksisen loma-asunnon. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelualueella. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavaluonnoksen pohjakarttana on käytetty Punttinen-Leikluoto ranta-ase-

makaavan pohjakarttaa (1:2000), joka on hyväksytty 8.11.1989. 

Suunnittelualueelle laaditaan kaavatyön aikana, ennen kaavaehdotuksen 

asettamista yleisesti nähtäville, virallinen kaavan pohjakartta, joka täyttää 

maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut 

vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa tilalle Ho-

pearanta 3:38 kaksi omarantaista loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Ra-

kennuspaikkojen rakennusoikeus ratkaistaan kaavatyön aikana. 

Tavoitteena on lisäksi osoittaa tilalle Punnusranta 3:1 kolme omarantaista 

loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joiden rakennusoikeus on tarkoitus nos-

taa vastaamaan Taivassalon kunnan rakennusjärjestyksessä mainittua ta-

voitetasoa. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

 Nykytilanne 

 Luontoarvojen tarkistus alueelta, johon tulee muuttuvaa maankäyt-

töä 
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2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

 Ympäristölliset vaikutukset 

 Sosiaaliset vaikutukset 

 Taloudelliset vaikutukset 

 Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

 suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

 Taivassalon kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusval-

vonta, palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja va-

paa-aikatoimet 

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

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Elokuu 2017: Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnan vireille 

tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tie-

doksi ja nähtäville yhdessä kaavan valmisteluaineis-

ton kanssa kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, 

ilmoitus kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaava-

työn osallisille. Aineisto pidetään kunnassa nähtä-

villä 30 päivää, jonka aikana osalliset saavat lausua 

kaavaluonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan 

mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaluon-

noksesta kunta pyytää tarvittaessa lausunnot viran-

omaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Lokakuu 2017: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-

tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 

siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-

moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 

muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-

sesta kunta pyytää tarvittaessa lausunnot viran-

omaisilta. 
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Hyväksymisvaihe 

Joulukuu 2017: Kunnan hyväksymispäätös. Hyväksymistä koske-

vasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hal-

linto-oikeuteen. 
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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 

Eerikinkatu 4, 20100 TURKU 

 

Taivassalon kunta: 

rakennustarkastaja Ari Eskola 

puh. 050 387 3355, ari.eskola@taivassalo.fi     

Keskustie 9, 23310 TAIVASSALO 

 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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