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Perus- ja tunnistetiedot
Tunnistetiedot
KUSTAVI
VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA
Ranta-asemakaava koskee:
Kiinteistöjä Varesniemi 1:48 ja Äijänkari 1:79.
Ranta-asemakaavalla muodostuu:
Korttelit 1–5 sekä maa- ja metsätalousaluetta.
Suunnitteluorganisaatio
Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest,
Unkari).
Käsittelyvaiheet
Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on ollut nähtävillä
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä
Kunta on hyväksynyt kaavan

1.2.

31.8.2016
2.9. – 19.9.2016
7.11. – 7.12.2016
15.3. – 13.4.2017
__.__.2017

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Kustavin kunnassa Kevossa noin kahdeksan
kilometriä Kustavin kirkonkylästä luoteeseen. Varesniemen tila rajautuu idässä Topenginlahteen ja pohjoisessa Trolloorinraumaan.
Varesniemen tilalle on kiinteä tieyhteys. Äijänkarin tila on saari,
johon ei ole tieyhteyttä.
Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite
2).
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Kaavan tarkoitus
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.
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Lahtokohdat
Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue muodostuu Varesniemen 1:48 ja Äijänkarin 1:79
tiloista.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 23 hehtaaria. Todellista rantaviivaa on noin 1,16 kilometriä ja mitoitusrantaviivaa noin 770
metriä.
Luonnonympäristö ja maisema
Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston
kallioista metsämaata. Alueen luonnonympäristö ja erityiset luontoarvot on kuvattu tarkemmin alueelta laaditussa luontoselvityksessä (liite 6).
Varesniemen tilan itärantaa:
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Kallioalue Varesniemen pohjoisosassa:

Äijänkari kuuluu Ströömin maakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen.
Äijänkari kuvattuna luoteesta:
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Rakennettu ympäristö
Varesniemen tilalla on rakennettuna talouskeskuksen päärakennus
piharakennuksineen sekä taustamaastossa vanha talouskeskus
(vanha torppa) piharakennuksineen.

Talouskeskuksen päärakennus

Talouskeskuksen piharakennus
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Vanhan talouskeskuksen päärakennus taustamaastossa

Vanhan talouskeskuksen piharakennuksia taustamaastossa

Äijänkarin saari on rakentamaton.
Muinaismuistot
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä.
Maanomistus
Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa.

2.2.

Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maakuntakaavaa.
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Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa:

Lähde: Maakuntakaavakartta

Suunnittelualue on kaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta,
jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita
(MRV). Alue kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhykkeeseen.
Äijänkari on lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää aluetta.
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Alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen
2 eli 5─7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta.

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa.
Ranta-asemakaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa.
Rakennusjärjestys
8.7.2011 voimaan tulleen Kustavin kunnan rakennusjärjestyksen
mukaan:
- Lomarakennusten rakennuspaikalle saa ranta-alueella rakentaa
yhden enintään 100 k-m² suuruisen lomarakennuksen, joka voi
olla 1½-kerroksinen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan enintään 25 k-m², saunan enintään 30 k-m² ja autotalli/varastorakennuksia enintään 40 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 m².
- Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus voi olla edellä esitettyä
pienempi (enintään 150 k-m²), kun otetaan huomioon rakennuspaikan koko, maaston muodot, kasvillisuuden peittävyys, alueen
rakennuskanta ja maisemalliset arvot.
- Saunarakennuksessa on oltava varsinaisia saunatiloja (löyly-,
pesu- ja pukuhuone) vähintään puolet sallitusta rakennusoikeudesta.
- Rakennettaessa saariin, johon ei ole tieyhteyttä:
- Lomarakennusten rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 100 k-m² suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½ kerroksinen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan 25 k-m² ja saunan 30 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 150 k-m². Saunan lisäksi saa rakentaa yhden enintään 20 k-m²:n suuruisen talousrakennuksen.
- Rakennettaessa saariin on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuspaikan saavutettavuuteen, yleensä sijaintiin, kokoon,
maaston muotoon, maaperäolosuhteisiin ja kasvillisuuden peittävyyteen ja maisemallisiin arvoihin.
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- Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on rakennusten tai
asuntojen lukumäärästä määrätty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maatalouskäytössä olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.
- Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen ullakon tasolle tai maanpinnan alapuolelle voidaan sallia, jos se on mahdollista ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön.
- Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen kosteudelle arkojen rakenteiden tulee olla vähintään +2,20 m keskiveden korkeutta
ylempänä.
- Jätevedet tulee, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitokseen, käsitellä kiinteistökohtaisesti ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden mukaisesti.
Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelualueella.
Kantakiinteistöselvitys
Kantatila selvitetään pääsääntöisesti rekisteröintipäivämäärän mukaan, ellei maanomistaja esitä muuta dokumenttia, kuten kauppakirjaa leikkausajankohtaa vanhemmasta saannosta. Käytäntö on
valtakunnallisesti vakiintunut.
Kantatilatarkastelu (liite 5) on laadittu 19.9.1969 tilajakotilanteen
mukaan. Tilasta Varesniemi 1:39 (rek. 31.3.1967) on myyty määräalat 30.3.1968, ja kantatilatarkastelu on laadittu tämän jo ennen
vuotta 1969 tehdyn kaupan perusteella. Kantatilasta erotetut tilat
Eteläkulma 1:46, Oivukka 1:47 ja Varesniemi 1:48 on rekisteröity
11.11.1970. Kantatilalaskelmassa ei ole huomioitu Oivukan ja Eteläkulman tiloja ja näistä muodostettuja tiloja.
Varesniemen 1:48 ja Äijänkarin 1:79 tiloilla on rakennusoikeutta
laskelman perusteella yhteensä noin 5,4 loma-asuntoyksikköä
(lay).
Luontoinventointi
Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitys (liite 6) kevään ja kesän
2016 aikana. Varesniemen alueelta on laadittu linnusto-, liitoorava-, lepakko-, putkilokasvi- ja luontotyyppiselvitykset. Äijänka-

Nosto Consulting Oy

13 (23)

Kustavin kunta: Varesniemen ranta-asemakaava
Kaavaselostus, Versio 1.1

5.6.2017

rin saarelta on tehty linnusto-, putkilokasvi- ja luontotyyppiselvitykset. Selvitykset on laatinut luontokartoittaja Marika Vahekoski
Luontopalvelu Kraakusta.
Selvityksen mukaan Äijänkarissa ei ole metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai luonnonsuojelulailla suojeltuja
luontotyyppejä. Siellä ei myöskään kasva luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettuja kasvilajeja. Saaren rannalla pesivä rantasipi on
Suomen vastuulaji. Selvityksen mukaan rantasipin pesimämahdollisuudet säästyvät saarella, kun osa saaren itärannan tervaleppävyöstä jätetään raivaamatta ja kenttäkerroksen kasvillisuus siistimättä.
Varesniemen alueen kalliometsä on metsälain tarkoittama erityisen
tärkeä elinympäristö. Kallioalueen painanteissa on useita pieniä
soistumia, jotka lisäävät kallioluonnon monimuotoisuutta. Tuurinnokantien ja Sammalperäntien risteyksessä kasvaa lisäksi luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettua valkolehdokkia. Tämä tulee
selvityksen mukaan huomioida, jos tiealuetta levennetään.
Varesniemen alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta. Alueen
ruovikossa pesii uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä silkkiuikku. Kun osa ruovikosta jätetään ennalleen, säilyy silkkiuikulla mahdollisuus pesiä alueella muinakin kesinä. Rantaruohikossa pesii lisäksi rantasipi, joka on Suomen vastuulaji. Sekin pystyy pesimään alueella jatkossakin, kun osa rannasta jätetään siistimättä. Varesniemen alueelta havaittiin lisäksi pohjanlepakoita ja
yksi viiksisiippa. Pohjanlepakot käyttivät saalistusreitteinään alueella kulkevia teitä, ja ne saalistivat myös pellon reunassa, pienellä
metsäaukiolla sekä Varesniemen maalaistalon pihamaalla. Myös
viiksisiippa saalisti saman maalaistalon pihapiirissä. Alue luokitellaan Euroopan lepakoidensuojeluohjelman mukaan luokkaan II,
joka tarkoittaa lepakoiden tärkeää ruokailualuetta tai reittiä. Alueella ja sen läheisyydessä on useita rakennuksia, joissa lepakot
voivat kesällä oleilla päiväpiilossa. Kallioalueella on halkeamia,
joissa lepakot voivat myös olla päivisin, mutta mahdollisesti myös
talvella horroksessa.
Vanha rakennuskanta
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.
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Kaavan pohjakartta
Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Kaavan pohjakartta on hyväksytty 17.10.2016 (Uudenkaupungin
kiinteistöinsinööri).
Rakennuskiellot
Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa.
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Suunnittelun vaiheet
Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen
Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajan aloitteesta.

3.2.

Osallistuminen ja yhteistyö
Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 15.6.2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Viranomaisneuvottelun muistio on
liitteenä 4.
Osalliset ja vireille tulo
Kustavin kunnanhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireilletulopäätöksen 29.8.2016 § 98. Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 31.8.2016. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta kirjeitse. Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
(OAS).
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen ranta-asemakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kunnassa nähtävillä
2.9. - 19.9.2016. Nähtävillä olon aikana ei tullut mielipiteitä osallisilta.
Kaavaluonnos
Kustavin kunnanhallitus on käsitellyt 17.10.2016 päivätyn kaavaluonnoksen kokouksessaan 31.10.2016 § 135.
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 7.11. - 7.12.2016. Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Varsinais-Suomen maakuntamuseolta (liite 7). Kaavan laatijan vastine lausuntoihin on liitteenä 8.
Kaavaehdotus
Kustavin kunnanhallitus on käsitellyt 30.1.2017 päivätyn kaavaehdotuksen kokouksessaan 6.3.2017 § 41.
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 15.3. - 13.4.2017.
Nähtävilläoloaikana ei tullut muistutuksia osallisilta.
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Kaavaehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen maakuntamuseon sekä
Kustavin kunnan rakennuslautakunnan lausunnot (liite 9). Kaavan
laatijan vastine lausuntoihin on liitteenä 10.
Saatujen lausuntojen perusteella 30.1.2017 päivättyyn kaavaehdotukseen ei ollut tarvetta tehdä muutoksia.
Kaavaan on lisätty yleinen kaavamääräys: ”Maisemaa muuttavaa
maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ranta-asemakaava-alueella ilman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää maisematyölupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita ranta-asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.”
Tehdyn vähäisen muutoksen jälkeen tarkistettua kaavaehdotusta
(5.6.2017) ei ole tarpeen asettaa yleisesti nähtäville uudelleen.
/ täydennetty 5.6.2017

Kaavan hyväksyminen
Kustavin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Varesniemen rantaasemakaavan kokouksessaan pp.kk.2017 § nn.
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Ranta-asemakaavan kuvaus
Kaavan rakenne
Kaava-alueeseen kuuluvat tilat Varesniemi 1:39 ja Äijänkari 1:79.
Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 23,1 hehtaaria.
Suunnittelualueelle on osoitettu kaavassa yksiasuntoisten lomaasuntojen korttelialuetta (RA-1, RA-2 ja RA-3) noin 2,32 hehtaaria,
erillispientalojen korttelialuetta (AO-1) noin 0,51 hehtaaria sekä
maa- ja metsätalousaluetta (M) noin 20,3 hehtaaria.
Mitoitus
Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan
seurantalomakkeella (liite 1).
Mitoitusrantaviiva, rakennuspaikkojen lukumäärä ja rakentamattoman rannan määrä
Mitoitusrantaviiva on laskettu 50 metrin murtoviivalla 1:2000 mittakaavaisella kartalla, jolloin pienten lahtien ja niemien rantaviivat
on ”oikaistu” suoriksi. Mitoitusrantaviivan laskemiseksi on käytetty
seuraavia vastarannan läheisyyskertoimia:




alle 100 m, 0,5
100–150 m, 0,75
yli 150 m, 1

Niemien, kannaksien ja saarien osalta on käytetty seuraavia kertoimia:




leveys alle 50 m, kerroin 0
leveys 50–100 m, kerroin 0,5
leveys 100–150 m, kerroin 0,75

Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavan mitoitusta osoittavalla
osa-alueella 2 eli 5–7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta. Suunnittelualueen todellinen rantaviiva on noin
1,16 kilometriä ja mitoitusrantaviiva on noin 770 metriä. Suunnittelualueella on kantatilatarkastelun ja mitoituslaskelman perusteella rakennusoikeutta noin 5,4 loma-asuntoyksikköä (lay). Kaavassa on osoitettu yhteensä 5,5 lay.
Ilman yllä mainittuja kertoimia laskettu muunnettu rantaviiva on
noin 965 metriä. Muunnetusta rantaviivasta vapaata rantaa on noin
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370 metriä, joka on noin 38 % rantaviivan pituudesta. Kaava-alueelle jää siten edelleen riittävästi vapaata rantaviivaa.
Kerrosalat
Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta seuraavasti:







kolme yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikkaa
(RA-1), joille on kullekin osoitettu kerrosalaa 180 k-m² eli
yhteensä 540 k-m².
yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikka (RA-2),
jolle on osoitettu kerrosalaa 400 k-m².
yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikka (RA-3),
jolle on osoitettu kerrosalaa 70 k-m².
erillispientalojen rakennuspaikka (AO-1), jolle on osoitettu
kerrosalaa 300 k-m².
maa- ja metsätalousalueelle (M) on osoitettu rakennusoikeus yhdelle enintään 30 k-m²:n suuruiselle saunarakennukselle.

Kaavassa on siten osoitettu kerrosalaa yhteensä 1340 k-m².
Palvelut
Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Kustavin kirkonkylässä noin kahdeksan kilometrin päässä.

4.2.

Aluevaraukset
Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien ohjeiden mukaisia.
Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset
(liite 3).
Korttelialueet
Suunnittelualueelle on osoitettu viisi yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA-1, RA-2 ja RA-3). Kaavassa on osoitettu
lisäksi yksi erillispientalojen rakennuspaikka (AO-1). Rakennuspaikoista kaksi on rakennettuja ja neljä rakentamattomia.
Kortteli 1
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Korttelit 3 ja 4

Kortteli 2

Kortteli 5

Maa- ja metsätalousalueet
Korttelialueiden ulkopuolinen alue on maa- ja metsätalousaluetta
(M). Alueelle on osoitettu rakennusoikeus yhdelle enintään 30 km²:n suuruiselle saunarakennukselle.

4.3.

Ranta-asemakaavan vaikutukset
Ranta-asemakaavalla on pyritty luomaan edellytykset rauhalliseen
ja viihtyisään asumiseen ja lomanviettoon. Kaavaratkaisulla on pyritty minimoimaan ympäristön häiriötekijät käyttämällä hyödyksi
väljää rakentamista sekä puustoa ja maaston muotoja.
Ranta-asemakaavassa on otettu huomioon luonnonsuojelu, maisema-arvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet.
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestörakenne ja -kehitys alueella
Suunnittelualueelle on osoitettu kaavassa neljä uutta lomarakennuspaikkaa, joten alueelle tulee jonkin verran uutta loma-asutusta.
Kaavassa on osoitettu yksi vakituisen asunnon rakennuspaikka jo
rakennetulle rakennuspaikalle, joka on nykyisinkin vakituisessa
asumiskäytössä.
Yhdyskuntarakenne
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen.
Kaava-alueen läheisyydessä on rakennettuna useita lomarakennuspaikkoja.
Palvelut
Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin.
Liikenne
Kaavan toteutuminen lisää tieliikenteen määrää jonkin verran sekä
vesiliikenteen määrää vähäisesti.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä.
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. Tilan alkuperäistä päärakennusta käytetään nykyisin lomarakennuksena, ja vanha torppa
on osoitettu kaavassa yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-2).
Virkistys
Suunnittelualueella on laajat yhtenäiset virkistysalueet.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisemarakenne, luonnonolot
Äijänkari kuuluu Ströömin maakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Alueen maisema-arvot on huomioitu kaavaratkaisussa. Äijänkarille on osoitettu yksi loma-asuntojen rakennuspaikka, jonka rakennusala on osoitettu maiseman sekä rakentami-
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sen kannalta parhaiten soveltuvalle paikalle. Rakennuspaikan kokonaiskerrosalaksi on osoitettu enintään 70 k-m², ja rakennuspaikalle on osoitettu rakennusoikeus vain yhdelle yksikerroksiselle rakennukselle. Äijänkarin kuuluminen maakunnallisesti merkittävään
maisema-alueeseen on huomioitu myös yleisissä kaavamääräyksissä. Kaavamääräyksissä on todettu, että korttelin 5 alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kuuluminen valtakunnallisesti arvokkaaseen
maisemakokonaisuuteen ja erityisesti se, että uudisrakentaminen,
rakennusten peruskorjaukset ja laajennukset tulee sovittaa perinteiseen rakentamistapaan siten, että rakennusten ja maiseman
muodostama kokonaisuus säilyy. Kaavamääräysten mukaisesti
koko kaava-alueella rakennusten on lisäksi sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan. Rakennuspaikkojen rakentamaton osa
on hoidettava luonnonvaraisena ja rakennuspaikoilla on säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto. Kaavan vaikutukset
maisemaan on siten pyritty minimoimaan, eikä kaavalla ole merkittävää vaikutusta alueen maisemarakenteeseen.
Alueelta laaditun luontoselvityksen mukaan Äijänkarissa ei ole
metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Siellä ei myöskään
kasva luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettuja kasvilajeja. Saaren
rannalla pesivä rantasipi on Suomen vastuulaji.
Varesniemen alueella esiintyvä kalliometsä on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Kallioalueen painanteissa on
useita pieniä soistumia, jotka lisäävät kallioluonnon monimuotoisuutta. Kalliometsät ovat Lounais-Suomessa hyvin yleisiä luontotyyppejä. Tuurinnokantien ja Sammalperäntien risteyksessä kasvaa lisäksi luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettua valkolehdokkia.
Tämä tulee selvityksen mukaan huomioida, jos tiealuetta levennetään. Kaavassa ei osoiteta rakentamista kalliometsän alueelle, eikä
kaavalla ole vaikutusta myöskään valkolehdokin säilymisen kannalta.
Varesniemen alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta. Alueen
ruovikossa pesii uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä silkkiuikku. Kun osa ruovikosta jätetään ennalleen, säilyy silkkiuikulla mahdollisuus pesiä alueella muinakin kesinä. Rantaruohikossa pesii lisäksi rantasipi, joka on Suomen vastuulaji. Sekin pystyy pesimään alueella jatkossakin, kun osa rannasta jätetään siistimättä. Kaavassa jää rakennuspaikkojen ulkopuolelle runsaasti
ruovikkoa, joten kaavasta ei aiheudu haittaa linnustoselvityksessä
havaituille lajeille.

Nosto Consulting Oy

22 (23)

Kustavin kunta: Varesniemen ranta-asemakaava
Kaavaselostus, Versio 1.1

5.6.2017

Varesniemen alueelta havaittiin lisäksi pohjanlepakoita ja yksi viiksisiippa. Pohjanlepakot käyttivät saalistusreitteinään alueella kulkevia teitä ja saalistivat myös pellon reunassa, pienellä metsäaukiolla sekä Varesniemen maalaistalon pihamaalla. Myös viiksisiippa
saalisti saman maalaistalon pihapiirissä. Lepakoiden käyttämät
alueet luokitellaan Euroopan lepakoidensuojeluohjelman mukaan
luokkaan II, joka tarkoittaa lepakoiden tärkeää ruokailualuetta tai
reittiä. Alueella ja sen läheisyydessä on useita rakennuksia, joissa
lepakot voivat kesällä oleilla päiväpiilossa. Kallioalueella on lisäksi
selvityksen mukaan halkeamia, joissa lepakot voivat myös olla päivisin, mutta mahdollisesti myös talvella horroksessa. Kaavaratkaisun jälkeenkin lepakoille jää alueelle runsaasti ruokailualueita ja
lepopaikkoja.
Pohjavedet ja pienilmasto
Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista
vaikutusta pienilmastoon.
Maa- ja kallioperä
Alueen rakennettavuus on hyvä.
Taloudelliset vaikutukset
Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maanomistajalle.
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Ranta-asemakaavan toteutus
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä
kaavaselostus.

5.2.

Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava
on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistaja vastaa ranta-asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla.

5.3.

Toteutuksen seuranta
Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kustavin
kunta.

Turussa 30.1.2017

5.6.2017
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