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SALON KAUPUNKI 

KORVANMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVA 

Korvanmetsän ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 

15.1.–13.2.2018. Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana viisi 

mielipidettä. Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuk-

sen, Varsinais-Suomen liiton ja Salon kaupungin ympäristönsuojelun lau-

sunnot. 

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (13.2.2018) 

Vastine 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) 1.5.2017 tulleessa muutoksessa 

ELY-keskuksen kuntien ohjaustehtävä maankäyttöasioissa poistettiin. 

ELY-keskuksen tehtävä lakimuutoksen jälkeen on edistää kunnan aluei-

den käytön suunnittelua. Samassa yhteydessä ELY-keskuksen valvonta-

tehtävä MRL:ssa rajattiin koskemaan vaikutuksiltaan valtakunnallisia ja 

merkittäviä maakunnallisia asioita. Esimerkiksi rantojen suunnitteluun 

liittyvät kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun liittyviin kysymykset, 

kuten emätilaselvitys, ovat tyypillisesti ainoastaan paikallisesti merkittä-

viä asioita. Lisäksi ELY-keskuksella voi olla muista laeista johtuvia valvon-

tatehtäviä, joita valvontatehtävän rajaus ei koske. ELY-keskuksen lausun-

non perusteella annetussa vastineessa on otettu kantaa vain niihin asia-

kohtiin, joissa ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen. 

Kaava-alueelta laadittua luontoselvitystä on täydennetty kevään ja kesän 

2018 aikana. Kaava-alueelta havaitut erityiset luontoarvot ja lajit on huo-

mioitu kaavaehdotuksessa. Haukkakorvensuo on osoitettu maa- ja met-

sätalousalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY). 

Viitasammakoita ei havaittu kaava-alueelta vaan selvästi kaava-alueen 

ulkopuolelta Haukkakorvensuon itäreunasta. Viitasammakoiden lisäänty-

mispaikkaa tai levähdyspaikkoja ei siten ole tarpeen määritellä kaavatyön 

yhteydessä tarkemmin. Kaavassa ei osoiteta rakentamista eikä muuta 

muuttuvaa maankäyttöä viitasammakoiden kutualueen läheisyyteen, eikä 
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kaavaratkaisusta arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia viitasamma-

koiden kannalta. 

Suunnittelualueesta on laadittu ajantasainen kaavan pohjakartta, joka 

täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset. Pohjakartan 

on hyväksynyt 19.9.2018 Kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä. 

 

Varsinais-Suomen liiton lausunto (12.2.2018) 

Vastine 

Emätilaselvitystä ja mitoituslaskelmaa on päivitetty kaavaehdotusvai-

heessa. Päivitetyssä selvityksessä ei ole huomioitu tosiasiassa emätilaan 

kuulumattomia, Kakarlammen ja Matolammen ympäristössä sijaitsevia 

kiinteistöjä, ja emätilan Korva 587-412-5-83 alueelle on rakennettu 3,3 

lay/km.  

Maakuntakaavakartalla on mainittu, että lopullinen rakennuspaikkojen lu-

kumäärä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja 

rakennettavuuteen liittyvien ominaisuuksien perusteella. Kaava-alueen 

mitoituslukuna on lisäksi käytetty 5 lay/km, joka soveltuu kapeiden lah-

tien ranta-alueille. Kaavan mitoitukselliset lähtökohdat perustuvat myös 

kaupungin tahtotilaan. Kaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat mukaan 

lukien emätilalle on osoitettu rakennusoikeutta noin 13 lay, ja kaavan to-

teutumisen myötä emätilan rakennusoikeus käytetään loppuun. 

Kaava-alueelle jää edelleen riittävästi vapaata yhtenäistä rantaviivaa. 

Emätilatarkastelun mahdollistaman uusien loma-asuntoyksiköiden mää-

rän osoittaminen kaavassa on kohtuullista, sillä kiinteistöjen Korvanmetsä 

734-682-9-26, Jarila 734-682-9-27 ja Jyrkkälä 734-682-9-28 alueille jää 

kaavan toteutumisen jälkeenkin käytännössä koko emätilan vapaa yhte-

näinen rantaviiva. 

 

Salon kaupungin ympäristönsuojelun lausunto (31.1.2018) 

Vastine 

Kaava-alueella esiintyvät luonnontilaiset kallioalueet ovat luontoselvityk-

sen mukaan metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Kallioalueet ovat kuitenkin hyvin tyypillisiä luontotyyppejä Lounais-Suo-

messa, joten kaavassa ei ole tarpeen osoittaa kallioalueita erikseen säily-

tettäviksi. Kaava-alueen yli kymmenen metriä korkeat jyrkänteet osoite-

taan sen sijaan kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 

merkittäviksi alueiksi, joita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin omi-

naispiirteiden säilyminen alueella vaarantuu.  

Maa- ja metsätalousalueen (M-1) kaavamääräykseen lisätään edellytys, 

että alueella tulee säilyttää riittävästi puustoa lepakoiden ruokailualuei-

den turvaamiseksi. 
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Janne Lönnqvistin mielipide (20.1.2018) 

Vastine 

Maanomistajalla on oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen omistamal-

laan ranta-alueella.  

 

Leo Naumoffin mielipide (24.1.2018) 

Vastine 

Kaavaratkaisu ja kaavassa osoitettavien uusien loma-asuntojen raken-

nuspaikkojen määrä perustuu emätilaselvitykseen sekä kaavoittavan alu-

een kiinteistöjen alueella olevaan laskennalliseen rakennusoikeuteen. 

Kaavan toteutumisen myötä emätilan alueelle jää edelleen runsaasti yh-

tenäistä, rakentamatonta rantaviivaa, jonka määrä vahvistetaan ranta-

asemakaavalla. 

Kaavassa osoitetaan yhteensä viisi loma-asuntojen rakennuspaikkaa, jo-

ten kaavan toteutumisen myötä alueen liikenne ei lisäänny merkittävästi. 

Kaavoitettavalta alueelta on laadittu luontoselvitykset, joiden yhteydessä 

on laadittu linnusto-, viitasammakko-, liito-orava-, lepakko-, putkilokasvi- 

ja luontotyyppiselvitykset. Luontoselvitykset ovat kaavan liitemateriaalina 

(liite 6), ja selvitysten tuloksia on lisäksi kuvattu kaavaselostuksessa si-

vuilla 9–11. Luontoselvitysten tulokset on huomioitu kaavaratkaisussa ja 

rakennuspaikkojen sekä rakennusalojen sijoittelussa. 

 

Jaakko T. Nuotion mielipide (5.2.2018) 

Vastine 

Kaavakartalta on nähtävissä kaavassa osoitettavien rakennuspaikkojen 

sijainti sekä kaavassa osoitettavat maa- ja metsätalousalueet eli jokamie-

hen oikeuksien mukaiseen virkistyksiin käytettävissä olevat alueet. 

Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitykset, jotka ovat kaavaehdotuksen 

liitemateriaalina. Luontoselvitysten tuloksia on lisäksi kuvattu kaavaselos-

tuksessa sivuilla 9–11.  

Maanomistajalla on oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen omistamal-

laan ranta-alueella. 

 

Hannu Taurénin ja Pasi Taurénin mielipide (4.2.2018) 

Vastine 

Kortteliin 1 on osoitettu luonnonvaraisena säilytettävä alueen osa luonto-

selvityksessä osoitetun lepakoiden ruokailualueen säilyttämiseksi. Kortte-

lin 1 länsiosassa lähellä kiinteistörajaa ei ole luontoselvityksen perusteella 

erityisiä luontoarvoja, eikä aluetta ole tarvetta osoittaa luonnonvaraisena 

säilytettäväksi alueen osaksi. Ranta-asemakaava-alueella puiden kaata-

minen ja muut maisemaa muuttavat, vaikutuksiltaan vähäistä suuremmat 

toimenpiteet edellyttävät joka tapauksessa maisematyölupaa. 
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Rakennusala siirretään 10 metrin päähän kiinteistön länsi-/luoteisrajasta. 

Rakennusala on osoitettu yli 15 metrin päähän rantaviivasta. 

 

Risto Wimanin mielipide (16.1.2018) 

Vastine 

Kaavakartalle lisätään ohjeellinen ajoyhteys Koivulan tilalle mielipiteessä 

osoitetusti. 
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