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Lausunto, Suojarannan ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe
Kustavin kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Suojarannan ranta-
asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksesta, joka on päivätty 14.5.2018. ELY-
keskus on antanut kaavan luonnosvaiheessa lausunnon 20.03.2018. 
Kaavaselostuksen mukaan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa kahden loma-asunnon rakentaminen suunnittelualueelle. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunto 

Mitoitus ja kaavaratkaisu

Kaavassa sallitaan kahden loma-asunnon sijoittaminen yhdelle loma-
asunnon rakennuspaikalle. ELY-keskus on aiemmassa lausunnossaan 
todennut, että sijoittamalla yhdelle tämänhetkiselle rakennuspaikalle kaksi 
loma-asuntoa, muodostuu siihen mitoituksellisesti kaksi rakennuspaikkaa. 
Tämä vaikuttaa emätilan rakennusoikeuden jakautumiseen ja johtaa 
maanomistajien yhdenvertaisuuden kannalta epäoikeudenmukaiseen 
kohteluun.

Maakuntakaavassa loma-asuntoyksiköllä tarkoitetaan oletusarvoisesti 
yhden loma-asunnon rakennuspaikkaa, ja mitoituksen yhteydessä 
mitoitusluvun lay/km määritellään maakuntakaavassa kuvaavan loma-
asuntojen määrää rantaviivakilometriä kohden. Lähtökohtana on, että 
yhdelle rakennuspaikalle sijoitetaan yksi loma-asunto. 

ELY-keskus katsoo, että mitoitustarkastelussa kahta loma-asuntoa ei voi 
sijoittaa yhdelle lomarakennuspaikalle ilman, että se vaikuttaa vastaten 
mitoitustarkastelussa kahta loma-asunnon rakennuspaikkaa. Suurin 
ongelma tässä tapauksessa tulee maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun 
suhteen. Kaava-aineistosta ei tule ilmi, miksi juuri tässä kohteessa kahden 
loma-asunnon sijoittaminen yhdelle rakennuspaikalle olisi perusteltua. 
ELY-keskus katsoo aiemman lausuntonsa mukaisesti, että kahden loma-
asunnon salliminen yhdelle loma-asunnon rakennuspaikalle johtaa 
ongelmiin maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun suhteen.

ELY-keskus on aiemmin lausunut myös yhteiskäyttöalueen poistosta 
kaavamuutoksessa. ELY-keskus katsoo edelleen, että mikäli 
yhteiskäyttöalue poistetaan kaavamuutoksella, tulee käsitellä samassa 



2/3

yhteydessä koko kortteli 8, jota yhteiskäyttöalue koskee. Jos katsotaan, 
että yhteiskäyttöalue on jatkossa tarpeeton ja aluevaraus voidaan näin 
ollen poistaa, tulee kaava-aineistosta ilmetä ratkaisun perusteet 
selkeämmin. 

Ympäristövaikutukset

Kaavassa todetaan, että alimman rakennuskorkeuden saavuttamiseksi 
edellytetään vähäisen täytön tekemistä rakennuspaikalla. Tämän täytön 
vaikutuksia esimerkiksi maisemaan tai ympäristöön ei kuitenkaan arvioida, 
mikä pitäisi tehdä, koska kyseessä on kaavan toteuttamisen edellytys.

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.

ELY-keskuksella ei ole oman toimialansa osalta muuta lausuttavaa.

Yksikön päällikön sijainen,
johtava maankäytön asiantuntija Risto Rauhala

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Liite Kaavaote
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Liite Ote lausunnolla olevasta kaavasta, päivätty 14.5.2018
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