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Meri-Teijon osa-alue B ranta-asemakaavan muutos 2, luonnos

Salon kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausuntoa Meri-Teijon osa-alueen B ranta-
asemakaavan muutoksen 2 luonnoksesta, joka on päivätty 12.12.2017. 
Kaavahankkeesta ei ole pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua. 
Pienennös kaavakartasta on lausunnon liitteenä. 

Kaavahanke

Kaavaselostuksen mukaan tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen 
käyttötarkoitus loma-asuntojen korttelialueeksi. Muutoksessa poistetaan alueen 
(kiinteistö 734-555-3-28 Katajaranta) yhteiskäyttö -merkintä. 

Suunnittelutilanne

Maakuntakaava

Koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, ohjaa 
ranta-asemakaavoitusta maakuntakaava. Alueella on voimassa 12.11.2008 
vahvistettu Salon seudun maakuntakaava. Suunnittelualue on siinä maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M) ja kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan 
vyöhykkeeseen 1 eli 7-10 lay /km, vapaan rannan osuus vähintään 40%.

Ranta-asemakaava

Alueella on voimassa Meri-Teijon osa-alueen B ranta-asemakaavan muutos, joka 
on vahvistettu 31.3.1989. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanotot

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavoituksen tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteuttamista. Kaavaselostuksen kohtaan "Valtakunnalliset alueiden 
käyttötavoitteet" on tarpeen lisätä tietoa valtioneuvoston päätöksestä 14.12.2017. 
Kaavahanketta koskevat 1.4.2018 lähtien uudet valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. 
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Mitoitus ja Meri-Teijon kokonaisratkaisu

Kaavaselostuksen mukaan: "Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia 
emätilaselvitystä, sillä kaavamuutoksella ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja.". 

Kaavamuutosalue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa loma-asuntojen 
korttelialuetta 77 (RA-5), jolle saa rakentaa saunarakennuksia sekä kerho- ja 
kokoontumistiloja korttelin 76 yhteiskäyttöön (YK). RA-5 alueelle on osoitettu 
erillisille rakennusaloille rakennusoikeutta 50 k-m2 saunarakennukselle ja 200 k-m2 
kerho- ja kokoontumistiloille. Saunarakennus on rakennettu. Alkuperäisen kaavan 
selostuksesta on nähtävissä, että RA-5 alueen rakennusoikeus on siirretty 
lomakylätyyppisesti suunniteltuihin sisämaan kortteleihin. Mitoitustaulukossa RA-5 
alueella ei ole yhtään loma-asuntoa, ei myöskään vastaavalla yhteiskäyttöisellä 
RA-4 alueella (kortteli 78). Sen sijaan sisämaan kortteleihin 70-76 on osoitettu 
5670 k-m2 rakennusoikeutta 48-60 loma-asunnolle. Näin ollen kaavamuutoksessa 
on kyseessä uuden rakennuspaikan osoittaminen rantaan, kun 
lomarakennuspaikaksi muutetaan alue, joka aiemmin on osoitettu korttelien 
yhteiskäyttöalueeksi. Saunakortteliin 77 liittyvää korttelia 76 ei voi erottaa 
kokonaisuudesta, joten kaavamuutokseen tulee ottaa mukaan vähintään  kortteli 
76 ja tutkia rantarakennusoikeuden olemassaolo sekä korttelissa 76 olevien 
rakennuspaikkojen oikeus rantaan pääsyyn.

ELY-keskus korostaa, että kyseessä on merkittävä muutos, jolla ollaan 
romuttamassa koko Meri-Teijon alueen suunnitteluperiaatteita. Meri-Teijon 
rakentamista on hahmoteltu Rantojenkäytön yleissuunnitelmalla (v.1981) ja sitä on 
toteutettu 1980 -luvulla kaavoittamalla lomakylätyyppisesti sisämaahan sijoittuvia 
kortteleita, joihin liittyvät ns. saunakorttelit rannassa. Meri-Teijon loma-asuntojen 
suuri määrä on perusteltavissa vain sillä, että kaikki rannat ovat yhteiskäytössä. 
Lausunnolla olevassa kaavamuutoshankkeessa muutetaan yhtä ns. saunakorttelia 
tavalliseksi lomarakennuspaikkaksi. 

Luonnonsuojelu
Luonnonsuojelulla ei kommentoitavaa hankkeeseen. 

Lopuksi
ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan 
johdonmukaisesti huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen 
sisältövaatimukset, maakuntakaavan tai suunnittelualueella olevan 
oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan mukainen rakentamisen mitoitus ja vapaan 
rannan vaatimus sekä maanomistajien ja emätilojen tasapuolinen kohtelu 
rakennusoikeutta jaettaessa. 

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Pirjo Uusi-Uola

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Liite Meri-Teijon osa-alueen B ranta-asemakaavan muutos 2, luonnos 12.12.2017.
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Ranta-asemakaavaluonnos Meri-Teijon osa-alue B
muutos 2

Ympäristönsuojelun lausunto:

Meri-Teijon ranta-asemakaavaluonnoksessa osa-alueella B muutetaan
sauna- ja kerhotilojen korttelin käyttötarkoitus loma-asuntojen
korttelialueeksi, jolloin poistuu yhteiskäyttöalueen merkintä.
Rakennusoikeuden kokonaismäärää ei kasvateta.

Luonnoksessa on huomioitu jätevesiasiat sekä puuston säilyminen
ranta-alueella.
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Dyn 3019/10.02.04/2017

Salon rakennusvalvonnan lausunto kaavaluonnoksesta

Ranta-asemakaava, Meri-Teijon osa-alue B muutos 2, vireille tulo ja luonnosvaihe

Kaava-alue sijaitsee Salon Perniössä noin 25 kilometriä Salon keskustasta lounaaseen ja 17 kilometriä Perniön
keskustasta länteen.

Kaavaluonnoksessa on riittävästi pyritty huomioimaan rakennusjärjestyksen määräykset ja pyrkimykset ohjata
rakentumista hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Rakennusvalvonnalla ei ole muuta lausuttavaa kaavaluonnoksesta.

Salossa 2.3.2018

Janne Ranki
vt. rakennustarkastaja

Salon kaupunki
2.3.2018
3019/10.02.04/2017
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Nikkanen Leena

Lähettäjä: Nordström Mikael <Mikael.Nordstrom@metsa.fi>
Lähetetty: 2. maaliskuuta 2018 16:20
Vastaanottaja: Kaupunkisuunnittelu
Aihe: Ranta-asemakaava Meri-Teijon osa-alue B muutos 2

Hei
Metsähallituksella ei ole lausuttavaa asiassa Asianumero: 3019/10.02.04/2017 Ranta-asemakaava Meri-Teijon
osa-alue B muutos 2

Ystävällisin terveisin,

----------------------------
Mikael Nordström
Aluepäällikkö, alueiden hallinta - Områdeschef, områdesförvaltning
Rannikon luontopalvelut - Kustens naturtjänster
Metsähallitus - Forststyrelsen
Kärsämäentie 8 - Kärsämäkivägen 8
20300 TURKU - ÅBO, Finland

Tel. +358 400 445 234
mikael.nordstrom@metsa.fi

www.metsa.fi, www.luontoon.fi, www.retkikartta.fi
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