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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

SALON KAUPUNKI 

MERI-TEIJON OSA-ALUE B RANTA-ASEMAKAAVAN  

MUUTOS 2 

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

Korttelia 77. 

 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 77. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. 

Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekni-

nen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä 

(Budapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 3.2.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos 

ovat olleet nähtävillä 5.2.–6.3.2018 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2018 – __.__.2018 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2018 

 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Salon Perniössä noin 25 kilometriä Salon 

keskustasta lounaaseen ja 17 kilometriä Perniön keskustasta län-

teen. Alueelle on kiinteä tieyhteys. 

Suunnittelualueen sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmassa (liite 2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen käyttö-

tarkoitus loma-asuntojen korttelialueeksi, jossa sallitaan erillisen 

lomarakennuksen, vierasmajan, saunarakennuksen ja alueen käyt-

tötarkoitusta palvelevien talousrakennusten rakentaminen. Muu-

toksessa poistetaan alueen yhteiskäyttöalue-merkintä. 

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutos koskee kiinteistöä 734-555-3-28 Katajaranta. 

Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 0,4 hehtaaria. Kaava-alueella on 

todellista rantaviivaa sekä mitoitusrantaviivaa noin 90 metriä. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Kaava-alue on maastoltaan jyrkähköä metsämaata. 

Kaava-alue rajautuu etelässä Teijon kansallispuistoon sekä idässä 

Matildedalin luonnonsuojelualueeseen, joka on yksityismaiden 

luonnonsuojelualue. 

Suunnittelualue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 

arvokkaalla maisema-alueella. 

Rakennettu ympäristö 

Kaava-alueella on rakennettuna yksi saunarakennus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueen läheisyydessä sijaitsee Meri-Ruukin lomakylän rakennuksia. 

 

Saunarakennus 
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Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja.  

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston vuonna 2000 päättämistä ja vuonna 2008 tarkas-

tamista valtakunnallisista maankäyttötavoitteista kaava-aluetta 

voi sanoa koskevan kohdan 4.4 erityistavoite loma-asutuksen 

suunnittelusta, jonka mukaan alueidenkäytön suunnittelussa ran-

taa tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan 

luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä 

loma-asumisen viihtyisyys. Kuntakaavoituksessa valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavoihin pääsääntöi-

sesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta. 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston 

vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tulee voimaan 

1.4.2018. Päätöksen voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voi-

daan hyväksyä päätöksen estämättä 30.9.2018 mennessä, mikäli 

kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ennen päätöksen 

voimaan tuloa.  

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Salon Seudun maakuntakaa-

van 12.11.2006. 
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Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousval-

taista aluetta (M). Suunnittelualueella ei ole muita aluevarauksia 

maakuntakaavassa. 

 

Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhyk-

keeseen 1, eli 7–10 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % koko-

naisrantaviivasta. 

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on käynnistänyt 10.6.2013 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Maakuntakaavaehdotus on 

nähtävillä 15.12.2017–26.1.2018 välisen ajan. Kaavaehdotuk-

sessa suunnittelualueelle ei kohdistu kaavamerkintöjä tai -mää-

räyksiä. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Alueella on laadinnassa Teijo Mathildedal osayleiskaava, jonka laa-

timisesta Salon kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 12.12.2011 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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§ 793 kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä. Kaavatyö 

on esiselvitysvaiheessa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Meri-Teijon osa-alue B ranta-ase-

makaavan muutos, joka on hyväksytty Perniön kunnanvaltuus-

tossa 25.7.1988 § 77 ja tullut voimaan 2.5.1989. 

Kaavamuutosalue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa 

loma-asuntojen korttelialuetta (RA-5), jolle saa rakentaa saunara-

kennuksia sekä kerho- ja kokoontumistiloja. Korttelialueelle on 

osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 250 k-m². Kortteli on osoi-

tettu korttelin 76 yhteiskäyttöalueeksi (YK). 

Ote muutettavasta kaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Salon kaupungissa on voimassa 1.6.2010 voimaan tullut rakennus-

järjestys. 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää 

rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja vä-

ritykseen. 

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säi-

lyttää ja vain harventaminen on sallittua.  
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Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspai-

kalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mah-

dollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäi-

syyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kui-

tenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla 

vähintään 20 metriä ja asunnon alimman lattiatason vähintään 1 

metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesiraja ole tiedossa, on 

alin rakentamiskorkeus merialueilla vähintään 2,3 metriä ja järvi-

alueilla 1,5 metriä keskivedenkorkeuden yläpuolella.  

Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 30 m2, saa 

rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. 

Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta 

tulee olla kuitenkin vähintään 10 metriä. 

Lain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan rakennusjärjestys ei ole sitovana 

ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti huomioida kaavoituksessa. 

Emätilaselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia emätilaselvitystä, sillä 

kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia luontoselvitystä, sillä kaa-

vamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennus-

laissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty suunnittelualueen maanomistajan 

aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Ranta-asemakaavan muutoksesta ei ollut tarvetta järjestää aloi-

tusvaiheen viranomaisneuvottelua. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Kaavatyön osalliset on lueteltuna osallistumis- ja arviointisuunni-

telmassa (OAS) (liite 2). 

Ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta on päätetty Salon 

kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 23.1.2018 § 7. Kaavan 

vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaava-

luonnoksen nähtävilläolosta on kuulutettu 5.2.2018 kaupungin in-

ternetsivuilla ja Salon Seudun Sanomissa. Osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet yleisesti nähtävillä 5.2.–

6.3.2018 Halikon virastotalossa sekä kaupungin internetsivuilla. 

Nähtävilläoloaikana ei tullut mielipiteitä osallisilta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-kes-

kukselta sekä Salon kaupungin ympäristönsuojelulta ja rakennus-

valvonnalta (liite 4). Metsähallitus ilmoitti, ettei sillä ole lausutta-

vaa kaavasta. 

Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin: 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (5.3.2018) 

Vastine 

Kaavaselostusta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täy-

dennetään uusien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

osalta. 

Kaavaratkaisu perustuu maanomistajan muuttuneeseen tarpee-

seen. Korttelit 76 ja 77 ovat samassa omistuksessa, ja korttelin 76 

käyttöön tarkoitetulle yhteiskäyttöiselle korttelialueelle ei ole enää 
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tarvetta. Korttelin 76 ei-omarantaiselle loma-asuntojen korttelialu-

eelle ei ole tarpeen osoittaa erillistä oikeutta rantaan pääsyyn, eikä 

korttelia tarvitse ottaa mukaan kaavamuutokseen.  

Kaavamuutosta ei voi pitää merkittävänä, sillä loma-asuntojen 

korttelialueen rakennusoikeus pysyy samana kuin nykyisessä 

ranta-asemakaavassa ja rakentaminen kohdistuu lähes samalle 

paikalle kuin nykyisessä kaavassa. Kaavamuutoksessa ei tosiasi-

assa osoiteta uusia rakennuspaikkoja, eikä kaavamuutoksella ole 

vaikutusta vapaan rantaviivan määrään. Kaavaratkaisulla on kor-

keintaan vähäistä paikallista vaikutusta yhteiskäyttöisen loma-

asuntojen rakennuspaikan muuttuessa yksityiseksi loma-asuntojen 

rakennuspaikaksi. 

Kaavaratkaisuun ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä lau-

sunnon perusteella. 

 

Salon kaupungin ympäristönsuojelun lausunto (28.2.2018) 

Vastine 

Kaavaratkaisuun ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä lau-

sunnon perusteella. 

 

Salon kaupungin rakennusvalvonnan lausunto (2.3.2018) 

Vastine 

Kaavaratkaisuun ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä lau-

sunnon perusteella. 

 

Kaavaehdotus 

Salon kaupunkikehityslautakunta on käsitellyt 8.3.2018 päivätyn 

kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.2018 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2018. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksessa on osoitettu loma-asuntojen korttelialuetta 

(RA-1). 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty seurantalo-

makkeella (liite 1). 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,4 hehtaaria. Loma-asun-

tojen korttelialueelle on osoitettu kerrosalaa yhteensä 250 k-m². 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia emätilaselvitystä, sillä 

kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Palvelut 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on Meri-Ruukin lomaky-

län matkailupalveluja. Mathildedalissa noin kilometrin päässä sekä 

Teijossa noin viiden kilometrin päässä on erilaisia matkailu- ja ra-

vitsemuspalveluja. Muut lähimmät palvelut sijaitsevat Perniössä 

noin 17 km päässä sekä Salon keskustassa noin 25 kilometrin 

päässä alueelta. 

 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kortteli 77 
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4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava ei lisää uutta vakituista asutusta. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavassa muutetaan loma-asuntojen korttelialue (RA-5), jolle saa 

rakentaa saunarakennuksia sekä kerho- ja kokoontumistiloja 

loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-1), jolle saa rakentaa lomara-

kennuksen, vierasmajan, saunarakennuksen sekä talousrakennuk-

sia. Kaavamuutoksessa alueen yhteiskäyttöalue-merkintä poistuu. 

Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee lomakylä sekä useita loma-

asuntoja. Kaavamuutoksella ei hajauteta yhdyskuntarakennetta. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Kaavan toteutuminen ei lisää liikenteen määrää. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaava-alueen läheisyydessä on laajat yhtenäiset virkistysalueet, 

eikä kaavamuutoksella ole vaikutusta virkistysalueiden määrään. 

Teijon kansallispuisto sijaitsee alueen välittömässä läheisyydessä. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alue rajautuu etelässä Teijon kansallispuistoon sekä Matil-

dedalin luonnonsuojelualueeseen, joka on yksityismaiden luonnon-

suojelualue. Kaava-alueelle ei sijoitu luonnonsuojelualuetta, eikä 

kaavamuutoksesta aiheudu haitallisia vaikutuksia kansallispuiston 

tai yksityismaiden luonnonsuojelualueen erityisten luontoarvojen 

kannalta. 

Kaavamuutoksessa osoitetaan kaava-alueelle rakennusoikeutta 

yhtä paljon kuin nykyisessä ranta-asemakaavassa. Kaavan yleisillä 
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määräyksillä on myös ohjattu rakentamisen sopeutumista maise-

maan. Rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee lisäksi pääosin säilyttää 

ja vain harventaminen on sallittua. Kaavamuutoksesta ei aiheudu 

haitallisia vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. 

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 maan-

omistajalle. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. 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-ase-

makaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

Alueen toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota laaduk-

kaan ympäristön toteuttamiseen. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Salon kau-

punki. 
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