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KUSTAVIN KUNTA 

RIIHIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 5 

Riihimaan ranta-asemakaavan muutos 5 on ollut kaavaehdotuksena näh-

tävillä 24.11.–27.12.2017. Kaavaehdotuksesta ei jätetty nähtävilläoloai-

kana muistutuksia. Ehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuk-

sen sekä Varsinais-Suomen liiton lausunnot. Kustavin kunnan rakennus-

lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavasta. 

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin vastineet. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (22.12.2017) 

Vastine 

Kaavaehdotusta muutetaan siten, että kaava-alueen eteläosasta kiinteis-

tön 304-429-5-50 alueelta poistetaan yksi loma-asuntojen rakennus-

paikka. Kaava-alueelle jää siten riittävästi yhtenäistä vapaata rantaviivaa. 

Vapaa ranta jatkuu yhtenäisenä myös kaava-alueen itäpuolella, jossa 

naapurikiinteistön ranta-alueella on kaavoitettu rakentamatonta maa- ja 

metsätalousaluetta. 

Rakennusjärjestys ei ole voimassa ranta-asemakaavaa laadittaessa tai 

muutettaessa.  Rakennusjärjestyksen mukainen lomarakennuksen enim-

mäiskerrosala sekä lomarakennusten enimmäislukumäärä rakennuspai-

kalla eivät myöskään koske asemakaavoitettuja alueita, vaan ne koskevat 

rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolella. Rakennuspaikkakohtai-

nen rakennusoikeus ratkaistaan kaavassa, ja kaavassa esitetyt ratkaisut 

on arvioitu kaava-alueelle soveltuviksi. Kaavaehdotuksessa esitetty 120 

kerrosneliömetrin lomarakennuksen rakennusoikeus ei ole poikkeukselli-

sen suuri vaan edustaa normaalia lomarakennuksen rakennusoikeutta 

varsinaissuomalaisessa rantarakentamisessa. 

Rakennusalat on tuotu kaavassa riittävän kauas rantaviivasta. Yleisissä 

kaavamääräyksissä on lisäksi edellytetty, että rakennukset on perustet-

tava siten, että kosteudelle arat rakenteet ovat vähintään korkeustasossa 

+2,20 m (korkeusjärjestelmä N2000). Rakentamiskorkeudet määritetään 

rakennuslupavaiheessa, eikä rakennusaloja ole tarvetta siirtää kauemmas 

rannasta. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kiinteistö-, pinta-ala- 

ym. tietojen osalta. 

 

Varsinais-Suomen liiton lausunto (20.12.2017) 

Vastine 

Kuten kaavaselostuksessa vaikutusten arvioinnissa on todettu, suunnitte-

lualue on osoitettu maakuntakaavassa virkistysalueeksi V 926. Maakun-

takaavan liitetaulukon mukaan määräyksellä viitataan seuraavaan koh-

teeseen: ”Riihimaa (Taivassaloa), merenrantaan tukeutuva virkistysalue 

merenlahtea erottavalla kannaksella. Seurakunnan omistus.” Kaava-alue 

ei ole kuitenkaan ollut vuosiin osa Taivassaloa, eikä alue ole seurakunnan 

vaan yksityisessä omistuksessa. Maakuntakaavan aluevaraus ei siten vas-

taa nykytilannetta, eikä kaavamuutoksessa ole tarvetta osoittaa virkis-

tysaluetta. Kuten Varsinais-Suomen ELY-keskuskin on lausunnossaan to-

dennut, kiinteistönomistuksen muututtua poikkeaminen maakuntakaavan 

tavoitteesta on perusteltavissa, mikäli varmistetaan riittävästä vapaan 

rannan määrästä ja riittävän yhtenäisistä jokamiehenoikeudella tapahtu-

vaa virkistäytymistä palvelevista rantaosuuksista. Kaavaehdotuksesta 

poistetaan yksi omarantainen loma-asuntojen rakennuspaikka, joten 

kaava-alueelle jää riittävästi vapaata rantaviivaa. 

Muilta osin vastineena Varsinais-Suomen liiton lausuntoon viitataan ELY-

keskuksen lausunnosta annettuun vastineeseen. 

 

Kustavin kunnan rakennuslautakunnan lausunto (6.2.2018) 

Vastine 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä kaa-

varatkaisuun. 
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