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Lausunto Riihimaan ranta-asemakaavan muutoksesta 5, ehdotusvaihe 
Kustavin kunta on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausuntoa Riihimaan ranta-asemakaavan 
muutosta 5 koskevasta ehdotuksesta, joka on päivätty 30.10.2017. 

ELY-KESKUKSEN KANNANOTOT

Kaava-alue sijaitsee Kustavin kunnassa Riihimaa-nimisen saaren länsi/luoteis-
osassa noin 11 kilometrin etäisyydellä Kustavin kirkonkylästä. Suunnittelualueen 
pinta-ala on noin 14,8 hehtaaria. Ranta-asemakaavan muutoksessa on kyse 
yhteisrantaisten lomarakennuspaikkojen siirtämisestä ja muuttamisesta 
omarantaisiksi, toisen loma-asunnon sallimisesta samalla rakennuspaikalla 
yhden tontin osalta, rakennusoikeuden nostamisesta Kustavin 
rakennusjärjestyksen mukaiseksi sekä yleiseen virkistyskäyttöön osoitettujen 
uimaranta (VV) ja lähivirkistysalueiden (VL) osoittamisesta tavanomaiseen 
metsätalouskäyttöön. 

Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue on osoitettu 
virkistyskäyttöön (V). Riihimaan pohjoispuolella on Natura 2000 -verkostoon 
kuuluva Hulaholmi-Kluuvin alue, joka kuuluu myös lehtojensuojeluohjelmaan. 
Maakuntakaavassa tämä Natura-alue on osoitettu suojeltavaksi alueeksi (sl).

ELY-keskus toteaa, että kaavaehdotus ei toteuta maakuntakaavan tavoitetta 
yleisestä virkistyskäytöstä. Kiinteistönomistuksen muututtua poikkeaminen 
maakuntakaavan tavoitteesta on kuitenkin Riihimaan kaavahankkeessa 
perusteltavissa, mikäli varmistetaan riittävästä vapaan rannan määrästä ja 
riittävän yhtenäisistä jokamiehenoikeudella tapahtuvaa virkistäytymistä 
palvelevista rantaosuuksista. Maakuntakaavassa annetusta 40 %:n vapaan 
rannan osuuden tavoitteesta ei ole perusteltua poiketa korttelialueita uudelleen 
järjestettäessä. Kaavaehdotuksessa esitetty 25 % vapaan rannan osuus ei siten 
täytä maakuntakaavan tavoitetta. Vapaa rantaviiva ei ehdotuksessa muodosta 
myöskään riittävän pitkiä yhtenäisiä osuuksia, jotta rannan vapaa käyttö tulisi 
turvatuksi.

Kaavaehdotuksessa muutettavan rantakaavan neljän yhteisrantaisen 
lomarakennuspaikan rakennusoikeus siirretään kolmeen omarantaiseen 
lomarakennuspaikkaan, joista yksi sijoittuu Riihimaan pohjoisrannalle ja kaksi 
etelärannalle. Korttelin 7 rakennuspaikalle 1 esitetään kahden loma-asunnon 
rakennusoikeutta. Lisäksi korttelin 8 maa- ja metsätalousalueelle sijoittuva sauna 
varaa rantaa, jolloin osuutta ei ole mahdollista laskea mukaan vapaaseen 
rantaviivaan. Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen 
mitoituksen osa-alueeseen 2, jolla loma-asuntoyksikköjen määrä on 5-7 
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muunnettua rantaviivakilometriä kohti. Kaavaehdotuksen mitoitustarkastelun 
mukaan muunnetun rantaviivan pituus on selostuksen mukaan 695 metriä. 
Kaavaehdotuksessa osoitettu loma-asunto-yksikköjen määrä on tulkinnasta 
riippuen 8 tai 10, jolloin mitoitus on 11,5 - 14,4 lay/km. ELY-keskus katsoo, että 
rakennusoikeuksia ei ole mahdollista siirtää yhteisrantaiselta korttelialueelta 
omarantaisille rakennuspaikoille ehdotuksessa esitetyllä tavalla, ja että korttelin 7 
rakennuspaikan 1 loma-asuntojen määrän osalta ole perusteita poiketa 
aiemmasta rantakaavasta ja Kustavin rakennusjärjestyksestä.

ELY-keskus katsoo myös, että kaavan lomarakennuspaikkoja koskevissa 
kaavamääräyksissä ei ole perustetta poiketa Kustavin rakennusjärjestyksessä 
määritetystä lomarakennuksen enimmäiskerrosalasta. Rakennusaloja 
osoitettaessa poikkeaminen rakennusjärjestyksessä esitetyistä 
vähimmäisetäisyyksistä rantaviivasta on perusteltua vain, jos rakentaminen 
lähemmäksi rantaa on perusteltavissa maisemallisin tai maastollisin erityissyin.

ELY-keskus huomauttaa lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
päivittämisen tarpeesta mm. kiinteistö- ja kaavan pinta-alatietojen osalta.

Kaavaehdotusta varten on tehty luontoselvitys, jossa on tunnistettu ja kaavaan 
asianmukaisesti merkitty luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Tältä osin 
ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei edellä mainituista syistä puolla kaavan 
hyväksymistä.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Juha Mäkelä

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Suunnittelujohtajan lausunto Kustavin kunnanhallitukselle Riihimaan ranta-asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta 
 
 Varsinais-Suomen liitto toteaa, että koska alueella ei ole voimassa yleiskaavaa, niin ranta-asemakaavaa 

muutettaessa muutosta ohjaa alueella voimassa oleva maakuntakaava (MRL 32§). Riihimaan ranta-ase-
makaavan muutos on maakuntakaavan vastainen, sillä alue on maakuntakaavassa virkistysaluetta.  

 
 Loma-asutuksen maakuntakaavassa määritelty mitoitus ylitetään, sillä kaavaehdotuksessa alueelle esite-

tään 8 rantaan rajoittuvaa lomarakennusoikeutta. Kaavan laatijan esittämä rantaviivan pituus oikeuttaisi 
enimmillään 5,6 rantaan rajoittuvan loma-asunnon rakennusoikeuden kaavoittamisen, olettaen että 40 % 
vapaan rannan osuus täyttyisi. Maakuntakaavan tavoitteena on myös yhtenäisen vapaan rantaviivan säi-
lyttäminen; kaavaehdotuksen pohjoisosan rantarakennusoikeus on tämän tavoitteen vastainen. 

 
 Vaikka uutta suunnittelua tässä tilanteessa ohjaakin maakuntakaava, todettakoon että esitetty uusi raken-

taminen kohdentuu pääosin voimassa olevan Riihimaan ranta-asemakaavan lähivirkistysalueelle (VL) 
sekä uimaranta-alueelle (VV). 

 
 Varsinais-Suomen liitto ei puolla kaavan hyväksymistä. 

 
 

Varsinais-Suomen liitto 
 

  
 
 
 
 

Heikki Saarento 
suunnittelujohtaja 
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