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Lausunto Varesniemen ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe

KAAVAHANKE
Kaava-alue sijaitsee Kustavin kunnassa Kevossa noin kahdeksan
kilometriä Kustavin kirkonkylästä luoteeseen. Varesniemen tila (304408-1-48) rajautuu idässä Topenginlahteen ja pohjoisessa Trolloorinraumaan. Varesniemen tilalle on kiinteä tieyhteys. Äijänkarin tila (304408-1-79) on saari, johon ei ole tieyhteyttä.
Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle Varsinais-Suomen maakuntakaavan mahdollistama
enimmäismäärä loma-asuntojen rakennuspaikkoja. Tavoitteena on
osoittaa yksi rakennuspaikoista Äijänkariin ja loput Varesniemen
alueelle. Lisäksi tavoitteena on osoittaa Varesniemen tilan ympärivuotisessa käytössä oleva lomarakennus vakituisen asunnon rakennuspaikaksi.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN ( ELY-keskus )
KANNANOTOT
SUUNNITTELUTILANNE
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 23 hehtaaria. Todellista rantaviivaa on noin 1,16 kilometriä.
Äijänkari sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi
ehdotettuun Ströömin meriväylän alueeseen.
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Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla
on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Äijänkari
on lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää aluetta.
Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2,
eli 5-7 lay/km ja 40 % vapaata rantaa.

MAISEMA JA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Äijänkari on noin 0,5 hehtaarin saari, eikä ELY-keskus pidä perusteltuna
uuden rakennuspaikan osoittamista yleensäkään näin pienelle
ennestään rakentamattomalle saarelle. Kun vielä otetaan huomioon
alueen valtakunnallisestikin merkittävät maisemalliset arvot ja
maakuntakaavan määräykset, ELY-keskus ei pidä rakennuspaikan
osoittamista Äijänkariin mahdollisena.
Selostusluonnoksen mukaan Varesniemen tilan taustamaastossa
sijaitsevan vanhan torpan rakennukset on inventoitu. Asuinrakennus on
vuodelta 1925 (siirretty), navetta ja lato 1940-luvulta. Kohde on
ympäristöllisesti arvokas, ja arvotusluokka on maisemallinen.
Rakennussuojelun osalta kaavaratkaisun yksityiskohdista tulee olla
yhteydessä myös museoviranomaisiin.

MITOITUS
Laskennallisen rantaviivan määrittämiseksi käytetyt vastarannan
läheisyyskertoimet poikkeavat yleisistä, muun ohella ympäristöministeriön oppaassa esitetyistä kertoimista. ELY-keskus pitää
maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja yleisen vertailtavuuden vuoksi
perusteltuna pitäytyä yleisesti käytetyssä arviointitavassa.
Selostuksen mukaan suunnittelualueen todellinen rantaviiva on noin
1,16 kilometriä ja mitoitusrantaviiva noin 770 metriä. ELY-keskuksen
arvion mukaan Varesniemen tilan laskennallisen rantaviivan ( noin 600
metriä ) perusteella voidaan päätyä maksimissaan neljään lomaasuntoyksikköön.
Lisäksi tulee ottaa huomioon emätilasta vuoden 1969 jälkeen muodostetut rakennuspaikat. Ratkaiseva ajankohta oikeuskäytännönkin
mukaan on kiinteistörekisteriin merkitseminen. Näin ollen myös kantatilalaskelmasta pois jätetyt tilat Eteläkulma 1:46 ja Oivukka 1:47 tulee
ottaa huomioon emätilan käytettynä rakennusoikeutena. Kyseisten
tilojen vuonna 1970 tapahtuneen kiinteistörekisteriin merkitsemisen ja
selostuksen mukaan 30.3.1968 tehdyn kaupan välinen aika ei ole ollut
tuona ajankohtana mitenkään poikkeuksellisen pitkä. Näin ollen maanomistajien tasapuolinen kohtelukin edellyttää sitä, että ratkaisevana
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ajankohtana noudatetaan asiassa vakiintunutta käytäntöä eli kiinteistörekisteriin merkitsemistä. Vaihtoehtoisesti voidaan selvittää tarkemmin,
milloin loma-asutus alueella on syntynyt ja valita emätilatarkastelun
ajankohdaksi tuota loma-asutuksen syntymistä edeltävä aika.
Emätilatarkastelun ideana on tarkastella ennen loma-asutuksen
syntymistä olleita kantatiloja ja näiden rakennusoikeuksia.

KAAVALUONNOS
Ranta-asemakaavan tulee täyttää ranta-alueiden loma-asutusta
koskevien kaavojen sisältövaatimukset myös yhtenäisten
rakentamisesta vapaiden alueiden osalta. Tässä suhteessa korttelia 2
varten osoitettu saunan rakennusala katkaisee muutoin yhtenäisen
rakentamattoman rannan osan.

JATKOSUUNNITTELU
ELY-keskus esittää edellä sanottujen näkökohtien huomioon ottamista
jatkosuunnittelussa.
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