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VASTINE

KUSTAVIN KUNTA
VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA
Varesniemen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä
7.11.–7.12.2016. Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen,
Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunnot.
Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin vastineet.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (13.1.2017)

Vastine
Äijänkarin maisema-arvot on huomioitu kaavaratkaisussa. Saari on puustoinen, ja saareen osoitettu rakentaminen on mahdollista sovittaa maisemaan. Äijänkariin osoitettu rakennusala on sijoitettu maiseman sekä rakentamisen kannalta parhaiten soveltuvalle paikalle. Kaavamääräyksissä
on todettu, että Äijänkariin rakennettaessa tulee huomioida alueen kuuluminen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen ja erityisesti se, että uudisrakentaminen, rakennusten peruskorjaukset ja laa-
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jennukset tulee sovittaa perinteiseen rakentamistapaan siten, että rakennusten ja maiseman muodostama kokonaisuus säilyy. Rakennuspaikan
rakentamaton osa on lisäksi hoidettava luonnonvaraisena, ja rakennuspaikalla on säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto. Puuston
säilyttäminen edistää rakennuksen sulautumista maisemaan.
Äijänkarin rakennusoikeutta vähennetään lisäksi siten, että rakennuspaikalle osoitetaan enimmäisrakennusoikeutta 70 k-m². Rakennuspaikalle
saa rakentaa vain yhden yksikerroksisen rakennuksen. Kaavan vaikutukset maisemaan on siten pyritty minimoimaan, eikä kaavalla ole merkittävää vaikutusta alueen maisemarakenteeseen.
Varsinais-Suomen maakuntamuseolta on saatu kaavaluonnoksesta lausunto, jossa ei ole otettu kantaa Varesniemen tilan taustamaastossa sijaitsevan vanhan torpan rakennusten arvoihin tai mahdolliseen suojeluun.
Kaavaan ei ole siten tarvetta tehdä muutoksia tältä osin.
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Vastine
Mitoitusrantaviivan laskemisessa on käytetty Kustavin kunnassa laadituissa ranta-asemakaavoissa yleisesti käytettyjä vastarannan läheisyyskertoimia. Kunnassa vakiintuneita ja hyväksi havaittuja käytäntöjä noudattamalla varmistetaan maanomistajien yhdenvertainen kohtelu.
Vaihtoehtoisesti kaava-alueen mitoitusrantaviivan laskemisessa ei tarvitsisi käyttää ollenkaan vastarannan läheisyyskertoimia. Kuten VarsinaisSuomen liiton lausunnossa on todettu, maakuntakaavan selostuksessa ei
ole mainintaa läheisyyskertoimien käytöstä. Tällöin mitoitusrantaviivan
osalta käytettäisiin kaava-alueella mitoituslukua 7 lay/km kaava-alueen
hyvän rakennettavuuden vuoksi. Mitoitusrantaviiva olisi nykyiseen laskelmaan verrattuna pidempi, ja Varesniemen tilalla olisi enemmän laskennallista rakennusoikeutta. Kaavan yhteydessä on päädytty käyttämään
kuitenkin vastarannan läheisyyskertoimia yleisen käytännön mukaisesti.
Kaavan yhteydessä on käytetty kantatilan selvittämisessä valtakunnallisesti vakiintunutta käytäntöä. Vakiintuneen käytännön mukaan kantatila
selvitetään pääsääntöisesti rekisteröintipäivämäärän mukaan, ellei maanomistaja esitä muuta dokumenttia, kuten kauppakirjaa leikkausajankohtaa vanhemmasta saannosta. Käytäntö edistää merkittävällä tavalla
maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Pelkästään kiinteistörekisterin
merkintäajankohtaan tukeutuva emätilaselvitys on sattumanvaraista eikä
anna oikeaa kuvaa tilanteesta. Varesniemen tilasta 1:39 on myyty määräalat 30.3.1968, joten kantatilatarkastelu on perustellusti laadittu tämän
jo ennen vuotta 1969 tehdyn kaupan perusteella. Kantatilalaskelmassa ei
siten ole tarvetta huomioida 11.11.1970 rekisteröityjä Oivukan ja Eteläkulman tiloja ja näistä edelleen muodostettuja tiloja.

Vastine
Varesniemen tilan alueelle jää korttelia 2 varten osoitetusta saunan rakennusalasta huolimatta vapaata rantaa noin 38 % eli pyöristettynä noin
40 % muunnetun rantaviivan pituudesta. Kaava-alueelle jää siten riittävästi rakentamatonta rantaviivaa.
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Varsinais-Suomen liiton lausunto (21.11.2016)

Vastine
Kantatilatarkastelun kantatilan määrittelyn, mitoitusrantaviivan laskemisen sekä vapaan rannan osuuden säilymisen osalta ks. Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen lausuntoon annettu vastine.
Varsinais-Suomen maakuntakaavan selostuksessa esitetty maininta siitä,
ettei alle hehtaarin kokoisia saaria tule laskea mukaan rakennusoikeuden
mitoitukseen, on luonteeltaan ohjeellinen eikä siis ole sitova. Äijänkarin
rantaviiva on laskettu 50 metrin murtoviivalla 1:2000 mittakaavaisella
kartalla, jolloin pienten lahtien ja niemien rantaviivat on ”oikaistu” suoriksi. Tästä muunnetusta rantaviivasta on huomioitu mitoituslaskelmassa
vain puolet, ja tämän osuuden huomioiminen rakennusoikeuden mitoitusta laskettaessa on kohtuullista.
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Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto (2.12.2016)

Vastine
Äijänkarin rakennusoikeutta vähennetään siten, että rakennuspaikalle
osoitetaan kaavaehdotuksessa enimmäisrakennusoikeutta 70 k-m². Rakennuspaikalle saa rakentaa vain yhden yksikerroksisen rakennuksen.
Maakuntakaavan määräysten mukaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkailla maisema-alueilla rakentamisen tulee olla
rannikolla ja saaristossa alueen kulttuuriperintöön tukeutuvaa. Kaavaratkaisussa on otettu huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Ströömin kulttuuripiirteisiin kuuluu meriväylän varrella oleva runsaslukuinen ja monipuolinen, iältään vaihteleva loma-asutus. Loma-asutusta on myös Äijänkaria vastaavilla pienehköillä saarilla, joten saareen
rakentaminen ei ole millään tavoin poikkeuksellista.
Saari on lisäksi mahdollista rakentaa perinteiseen tyyliin. Kaavamääräyksissä ohjeistetaan eri tavoin rakentamisen sopeutumista perinteiseen saaristomaisemaan ja perinteiseen rakentamistapaan siten, että rakennusten
ja maiseman muodostama kokonaisuus säilyy. Äijänkari on puustoinen
saari, ja rakentaminen voidaan sijoittaa puuston suojaan. Rakennus voidaan siten sovittaa maisemaan, eikä yhden loma-asunnon rakentamista
Äijänkariin voi pitää maisema-alueen perinteistä ilmettä vaarantavana.
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