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Lausunto Suojarannan ranta-asemakaavan muutos, luonnosvaihe 
Kustavin kunta on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausuntoa Suojarannan ranta-asemakaavan 
muutosluonnoksesta, joka on päivätty 15.1.2018.
Pienennös kaavakartasta on lausunnon liitteenä.

Kaavahanke

Kaavaselostuksen mukaan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa kahden loma-asunnon rakentaminen yhdelle rakennuspaikalle.

Suunnittelutilanne

Maakuntakaava
Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, ohjaa ranta-
asemakaavan muuttamista maakuntakaava. Suunnittelualueella on voimassa 
ympäristöministeriön 20.3.2013 vahvistama Vakka-Suomen maakuntakaava. 
Siinä suunnittelualue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MRV), jolla 
on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita. Loma-asutuksen 
mitoituksena osa-alueella 2 on 5-7 loma-asuntoyksikköä (lay) rantakilometriä 
kohti ja vähintään 40% rannoista tulee jättää rakentamisesta vapaaksi. 

Ranta-asemakaava
Kaavamuutosalueella on 6.11.1980 vahvistettu Suojarannan ranta-asemakaava.
Kaavamuutos koskee korttelin 8 yhtä lomarakennuspaikkaa (304-418-1-87 
Leppäranta) ja yhteiskäyttöaluetta (304-418-1-362 Aino).

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanotot 

ELY-keskus kiinnittää toimialansa osalta huomiota seuraaviin seikkoihin.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavoituksen tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteuttamista. Suojarannan kaavaselostuksen kohtaan "Suunnittelutilanne" tulee 
lisätä alaotsikko "Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet".  Kaavahanketta 
koskevat 1.4.2018 lähtien uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(valtioneuvoston päätös 14.12.2017). 
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Mitoitus ja kaavaratkaisu

Kaavamuutoshankkeessa suunnitellaan kahden lomarakennuksen ja yhden 
vierasmajan rakentamista yhdelle lomarakennuspaikalle (RA) sekä kolmen 
rakennuspaikan (kortteli 8) yhteiskäyttöiseksi vapaa-alueeksi (ykP) osoitetun 
ranta-alueen liittämistä yhteen rakennuspaikkaan.

ELY-keskus pitää hanketta rantojen kaavoituksen periaatteiden vastaisena 
kohdellen sekä maanomistajia että emätiloja epäoikeudenmukaisesti. Oleellista 
merkitystä ei ole sillä, että lomarakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa tässä 
rajoitetaan 200 k-m2. Käytännössä kaavamuutoshanke tarkoittaa, että yhdestä 
lomarakennuspaikasta tehdään kaksi lomarakennuspaikkaa. 

Rantarakennusoikeuden tasapuolinen jakaminen perustuu mitoitusperiaatteisiin, 
joita ei tässä kaavamuutoshankkeessa noudateta. Maakuntakaavan 
mitoitusjärjestelmässä käytetty termi loma-asuntoyksikkö (lay) tarkoittaa 
nimenomaan loma-asuntojen lukumäärää. Lähtökohtana on, että yksi 
rakennuspaikka tarkoittaa yhtä yksiasuntoista lomarakennusta, jonka lisäksi voi 
olla samaan pihapiiriin sijoitettu vierasmaja eli loma-asunnon laajennus erilliseen 
rakennukseen. Alkuperäinen Suojarannan ranta-asemakaava sallii vain loma-
asunnon rakentamisen, ei vierasmajojen rakentamista. Se, että alkuperäisessä 
ranta-asemakaavassa on tehty viihtyisyyden maksimointiin vedoten tavanomaista 
suurempia rakennuspaikkoja, ei anna perusteita lisätä lomarakennusten 
lukumäärää rakennuspaikoilla. Mikäli lomarakennuspaikkoja lisätään, tulee sille 
olla mitoitukselliset perusteet ja käsittelyssä tulee olla koko kaava-alue. 
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun nimissä kaikille muillekin tämän kaavan 54 
lomarakennuspaikalle pitäisi sallia vastaava rakentaminen, joka johtaisi 
käytännössä 54 uuden lomarakennuspaikan muodostamiseen tälle alueelle. Näin 
jouduttaisiin mitoituksen ja ympäristönkin kannalta kestämättömään tilanteeseen.

Kaavamuutoshankkeella ollaan myös vähentämässä rakentamisesta vapaaksi 
osoitettua rantaa, kun yhteiskäyttöistä puistoaluetta liitetään rakennuspaikkaan. 
Tämäkin on vastoin kaavoituksen periaatteita. Yhteiskäyttöaluetta (yk) ei voi 
erottaa kokonaisuudesta, vaan koko kortteli 8 ja siihen liittyvät yhteiskäyttöalueet 
tulee käsitellä samassa yhteydessä.

Maisema ja rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä on esitetty ranta-alueiden loma-asutusta 
koskevan asemakaavan erityiset sisältövaatimukset, joissa muun muassa 
edellytetään suunnitellun rakentamisen maisemaan sopivuutta. Kaavaselostusta 
on tarpeen täydentää tuomalla esille, miten kaavamuutoshanke edistää kaavan 
sisältövaatimuksia. 

On huomionarvoista, että kaavahankkeen rakennuspaikka on hyvin alava, suuri 
osa rakennuspaikalle osoitetusta rakennusalastakin sijoittuu kahden metrin 
korkeuskäyrän alapuolelle eli on rakennuskelpoisuudeltaan kyseenalaista. 
Rakennusalamerkintää on syytä tarkistaa. 
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Kun ollaan muuttamassa suuren ranta-asemakaavan yhtä rakennuspaikkaa, on 
kohtuullista, että kaavan rakentamista koskevat yleismääräykset säilytetään 
mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Muun muassa rakennusten 
merenpuoleisen julkisivun korkeutta koskeva määräys on edelleen tarpeen.

Kaavamääräyksiin on lisätty maisematyölupaa koskevaa kaavamääräys, jota 
ELY-keskus pitää tarpeellisena. 

Alin suositeltava rakentamiskorkeus

Kaavakartalla ja kaavaselostuksessa esitetty alin suositeltava rakentamiskorkeus 
on tarpeen tarkistaa. Alin suositeltava rakentamiskorkeus Kustavissa on +2,40 m 
N2000 -järjestelmässä. Alin suositeltava rakentamiskorkeus on korkeustasoa, 
jonka alapuolelle ei saa sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita.

Muita huomioita

On tarpeen varmistaa, että lomarakennuspaikkaa (RA-1) ei uloteta kiinteistön 
Westergård (304-418-1-255) vesialueelle.

Selkeyden vuoksi alueen yksilöinnissä olisi hyvä käyttää korttelien lisäksi 
kiinteistötunnuksia kaikissa kaava-asiakirjoissa, mukaan lukien kaavakartan 
otsikko.

Lopuksi

ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan 
johdonmukaisesti huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen 
sisältövaatimukset, maakuntakaavan mukainen rakentamisen mitoitus ja vapaan 
rannan vaatimus sekä maanomistajien ja emätilojen tasapuolinen kohtelu 
rantarakennusoikeutta jaettaessa. 

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Pirjo Uusi-Uola

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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