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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat tilat Leppälahti 1:14, Vaahtoniemi 

1:15, Takaniitty 1:106 (osa), Myrskyluoto 1:82, Häkäniemi 1:76, Vuosnai-

nen 1:77 (osa) ja Kallioniitty 1:89. 
 

RN:o Nimi Pinta-ala ha Mitoitusrantaviiva m Kiinteistötunnus 

1:14 
1:15 
1:106 

1:82 
1:76 
1:77 
1:89 

Leppälahti 
Vaahtoniemi 
Takaniitty (osa)  

Myrskyluoto 
Häkäniemi 
Vuosnainen (osa) 
Kallioniitty 

1,780 
0,600 
14,44 

0,907 
0,258 
0,574 
0,227 

185 
145 
500 

0 
0 
0 
0 

304-419-1-14 
304-419-1-15 
304-419-1-106 

304-419-1-82 
304-419-1-76 
304-419-1-77 
304-419-1-89 

 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 18,8 hehtaaria. Todellisen ranta-

viivan pituus on yhteensä noin 975 metriä, ja mitoitusrantaviivan pituus on 

yhteensä noin 830 metriä. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kustavin kunnassa Vuosnaisissa noin 7,5 kilometriä 

Kustavin kirkonkylästä lounaaseen. Kaava-alue rajautuu kaakossa Vuos-

naistentiehen ja lounaassa/lännessä Viikarinpuhtiin. Kaava-alueelle on tie-

yhteys. 

 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakartta 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston kallioista 

metsämaata. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on rakennettuna ravintolarakennus, erillisiä majoitusti-

loja, talousrakennuksia, yksi erillinen omakotitalo sekä loma-asunto. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-

kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-

kuntakaavaa. 

Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on kaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 

erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV).  

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Alueelle kohdistuu virkistysalue V 128 eli Vuosnainen. Maakuntakaavan lii-

tetaulukossa on todettu, että virkistysalue liittyy satamaan, venereitin var-

rella. Suunnittelualueelle kohdistuu lisäksi retkeily- ja matkailutoimintojen 

kohde r 007, Vuosnainen. 

Alue rajautuu idässä/kaakossa yhdystiehen (yt) sekä ohjeelliseen ulkoilu-

reittiin. Alueen edustalla on maakuntakaavassa vene- tai palvelusataman 

merkintä. 

Alue kuuluu saariston rengastiehen tukeutuvaan kehittämisvyöhykkeeseen. 

 

Kaava-aluetta koskevat maakuntakaavassa seuraavat määräykset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 5─7 

lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta. 
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Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on käynnistänyt 10.6.2013 Varsi-

nais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaa-

kuntakaavan laadinnan. Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 15.12.2017–

26.1.2018 välisen ajan. 

Kaava-alue vaihemaakuntakaavaehdotuksessa (likimääräinen sijainti pu-

naisella): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alueen vieressä kulkeva Vuosnaistentie on osoitettu kaavaehdotuk-

sessa yhdystieksi tai -kaduksi. Kaava-alueen edustalle on osoitettu veneilyn 

runkoväylä ja Vuosnaisten eteläkärjen kohdalle veneväylä. Kaavaehdotuk-

sessa suunnittelualueelle ei kohdistu kaavamerkintöjä tai -määräyksiä. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Yleiskaava  

Suunnittelualue kuuluu oikeusvaikutteiseen Kustavin länsiosan yleispiirtei-

seen osayleiskaavaan, joka on hyväksytty Kustavin kunnanvaltuustossa 

25.5.2015 ja tullut voimaan 5.4.2016. 
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Kaava-alue osayleiskaavassa (rajattu punaisella): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava 

 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat kaavamääräykset: 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa 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-kerroksi-

nen 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 k-m². 

- Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus voi olla edellä esitettyä pie-

nempi (enintään 150 k-m²), kun otetaan huomioon rakennuspaikan koko, 

maaston muodot, kasvillisuuden peittävyys, alueen rakennuskanta ja mai-

semalliset arvot. 

- Saunarakennuksessa on oltava varsinaisia saunatiloja (löyly-, pesu- ja pu-

kuhuone) vähintään puolet sallitusta rakennusoikeudesta. 

- Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen kosteudelle arkojen rakenteiden 

tulee olla vähintään +2,20 m keskiveden korkeutta ylempänä. 

- Jätevedet tulee, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitokseen, käsi-

tellä kiinteistökohtaisesti ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden mukai-

sesti. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelualueella. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelle laaditaan kaavatyön aikana, ennen kaavaehdotuksen 

asettamista yleisesti nähtäville, virallinen kaavan pohjakartta, joka täyttää 

maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut 

vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualue 

yleiskaavassa osoitettuun käyttöön. Lisäksi kaavatyön aikana tutkitaan 

mahdollisuutta sijoittaa kaava-alueen pohjoisosaan yritystoiminnalle varat-

tuja alueita sekä osoittaa alueen eteläosaan loma-asuntojen rakennus-

paikka jo rakennetun loma-asunnon kohdalle. 
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2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

 Nykytilanne 

 Kantatilaselvitys. Kantatila selvitetään pääsääntöisesti rekisteröinti-

päivämäärän mukaan, ellei maanomistaja esitä muuta dokumenttia, 

kuten kauppakirjaa leikkausajankohtaa vanhemmasta saannosta. 

 Luontoselvitys (ennen kaavaehdotuksen laadintaa) 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

 Ympäristölliset vaikutukset 

 Maisemalliset vaikutukset 

 Sosiaaliset vaikutukset 

 Taloudelliset vaikutukset 

 Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia kaava-hankkeessa ovat ainakin: 

 suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

 Kustavin kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusvalvonta, 

palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja vapaa-aika-

toimet 

 viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen 

liitto, Varsinais-Suomen maakuntamuseo 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Joulukuu 2017: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, il-

moitus kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön 

osallisille. 

Huhtikuu 2018: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-

tään kunnassa nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 

osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-

teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 
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huomioon. Kunta ilmoittaa kaava-aineiston nähtä-

villä olosta kirjeitse kaikille osallisille ja kunnan vi-

rallisissa ilmoituslehdissä. Kaavaluonnoksesta kunta 

pyytää lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Elokuu 2018: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-

tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 

siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-

moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 

muistutuksen kaavaehdotuksesta. 

Hyväksymisvaihe 

Lokakuu 2018: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Turun hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 

puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi  

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Kustavin kunta: 

kunnanjohtaja Veijo Katara 

puh. 0500 785 324, veijo.katara@kustavi.fi 

rakennustarkastaja Laura Lähde 

puh. 0500 740 006, laura.lahde@kustavi.fi  

Keskustie 7, 23360 KUSTAVI 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

Nosto Consulting Oy 


