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Lausunto Leppäkarin ranta-asemakaavan muutoksesta, ehdotusvaihe 

KAAVAHANKE

Kaava-alue sijaitsee Kustavissa Kaurissalossa Isoluodon pohjois-
osassa noin 15 kilometrin etäisyydellä Kustavin kirkonkylästä.

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella 
alueelle uusi loma-asuntojen rakennuspaikka (RA) sekä nostaa 
Leppäkarin kokonaisrakennusoikeutta. 

SUUNNITTELUTILANNE

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita 
(MRV). Suunnittelualue kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden 
kehittämisvyöhykkeeseen.

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, 
eli 5-7 lay/km ja 40 % vapaata rantaa.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA  YMPÄRISTÖKESKUKSEN ( ELY-keskus ) 
KANNANOTOT 

ELY-keskuksella ei ole luonnonsuojelun osalta lausuttavaa 
kaavanmuutoksesta.

ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan 
johdonmukaisesti huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 
kaavojen sisältövaatimukset, maakuntakaavan mukainen rakentamisen 
mitoitus ja vapaan rannan vaatimus sekä maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu.
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Kysymyksessä oleva kaavanmuutos tarkoittaa rakennuspaikan 
lisäämistä vuonna 1987 vahvistetussa ranta-asemakaavassa 
rakentamisesta vapaaksi alueeksi osoitetun alueen keskivaiheille. 
Kaavaselostuksenkin mukaan kantatilan mitoitus ylittää 
maakuntakaavan mukaisen osa-alueen enimmäistehokkuuden.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Tuomo Knaapi

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Tuomo Knaapi 

Puhelin 0295 022880

Tiedoksi: kirjaamo@varsinais-suomi.fi

olli.mattila@ely-keskus.fi
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