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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Suunnittelualue muodostuu kiinteistöjen 304-426-1-30 Pitkäranta, 304-

426-1-33 Haapaniemi, 304-426-1-34 Annankari, 304-426-1-41 Niemen-

kulma, 304-426-1-53 Henrikkivuori (osa) ja 304-426-1-57 Paulakontila alu-

eista. 

RN:o Nimi Pinta-ala (ha) Todellinen rantaviiva (m) Kiinteistötunnus 
 

1:30 

1:33 

Pitkäranta 

Haapaniemi 

1,26 

1,04 

85 

75 

304-426-1-30 

304-426-1-33 
1:34 
1:41 
1:53 (osa) 

1:57 

Annankari 
Niemenkulma 
Henrikkivuori 

Paulakontila 

1,35 
0,44 
2,74 

0,38 

90 
45 
275 

45 

304-426-1-34 
304-426-1-41 
304-426-1-53 

304-426-1-57 

 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 7,2 hehtaaria. Kaava-alueella on todellista 

rantaviivaa noin 615 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 605 metriä. 

 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alueen pohjoisin osa-alue sijaitsee noin 1,5 kilometriä Kustavin kir-

konkylästä itään, keskimmäinen osa-alue noin 1,5 kilometriä kirkonkylästä 

kaakkoon ja eteläisin osa-alue noin neljä kilometriä kirkonkylästä kaakkoon. 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Maanmittauslaitos 
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Suunnittelualueen ohjeelliset rajaukset (sinisellä): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Suunnittelualue ilmakuvissa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan tavanomaista, osittain melko jyrkkäpiir-

teistä saariston kallioista metsämaata. 

Rakennettu ympäristö 

Kiinteistöjen 304-426-1-33 Haapaniemi, 304-426-1-34 Annankari sekä 

304-426-1-57 Paulakontila alueille on kullekin rakennettu yksi lomaraken-

nus talousrakennuksineen. Kiinteistön 304-426-1-30 Pitkäranta alueelle on 

rakennettu kaksi lomarakennusta talousrakennuksineen. Kiinteistön 304-

426-1-41 Niemenkulma alueelle on rakennettu asuinrakennus sekä talous-

rakennuksia. Kiinteistö 304-426-1-53 Henrikkivuori on rakentamaton. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-

kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-

kuntakaavaa. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-

etta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). 

Suunnittelualue kuuluu saariston rengastiehen tukeutuvaan kehittämis-

vyöhykkeeseen. 

 

 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-

7 lay/km ja 40 % vapaata rantaa. 

 

 

 

Yleiskaava  

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Turun ja Porin lääninhallituksessa 

22.11.1988 vahvistettu Siusluodon ranta-asemakaava (hyväksytty kumo-

tun rakennuslain mukaisena rantakaavana). 

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa muutosalue on loma-asuntojen 

korttelialuetta (RA) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). 

RA-rakennuspaikalle saa rakentaa yhden perheen käyttöön tarkoitetun yk-

sikerroksisen loma-asunto- sekä saunarakennuksen. Rakennuspaikan yh-

teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2, ellei kaavamääräyksin 

muuta osoiteta. Kortteliin 1 on osoitettu rakennusoikeus enintään kahdelle 

loma-asuntoyksikölle, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 160 m2. 

Rakennusoikeutta on osoitettu kaavamuutosalueelle yhteensä 880 m2. 
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Otteet muutettavasta ranta-asemakaavasta: 
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Rakennusjärjestys 

8.7.2011 voimaan tulleen Kustavin kunnan rakennusjärjestyksen mukaan: 

- Lomarakennusten rakennuspaikalle saa ranta-alueella rakentaa yhden 

enintään 100 k-m² suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½-kerroksi-

nen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan enintään 25 k-

m², saunan enintään 30 k-m² ja autotalli/varastorakennuksia enintään 40 

k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 k-m². 

- Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus voi olla edellä esitettyä pie-

nempi (enintään 150 k-m²), kun otetaan huomioon rakennuspaikan koko, 

maaston muodot, kasvillisuuden peittävyys, alueen rakennuskanta ja mai-

semalliset arvot. 

- Saunarakennuksessa on oltava varsinaisia saunatiloja (löyly-, pesu- ja pu-

kuhuone) vähintään puolet sallitusta rakennusoikeudesta. 

- Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen kosteudelle arkojen rakenteiden 

tulee olla vähintään +2,20 m keskiveden korkeutta ylempänä. 

- Jätevedet tulee, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitokseen, käsi-

tellä kiinteistökohtaisesti ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden mukai-

sesti. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-

nusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 

- Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää.  

- Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta 

tulee olla vähintään 25 metriä. Jos saunarakennuksen pohjapinta-ala on 

enintään 25 m², saa sen rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keski-

vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuksen etäisyyden ranta-

viivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee kuitenkin olla sellainen, että mai-

seman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelualueella. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-

asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hyväk-

sytty 19.6.1986 (Aarne Veriö). 

2.2 Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa kiinteis-

tölle 304-426-1-30 Pitkäranta kaksi loma-asuntojen rakennuspaikkaa sekä 

muuttaa kiinteistön 304-426-1-41 Niemenkulma käyttötarkoitus erillispien-

talojen korttelialueeksi. Lisäksi kiinteistöjen 304-426-1-33 Haapaniemi, 

304-426-1-34 Annankari sekä 304-426-1-57 Paulakontila loma-asuntojen 
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rakennuspaikkojen kokonaisrakennusoikeudet muutetaan vastaamaan Kus-

tavin kunnan rakennusjärjestyksessä mainittua enimmäismäärää (tällä het-

kellä 180 kerrosneliömetriä). 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

 Ympäristölliset vaikutukset 

 Sosiaaliset vaikutukset 

 Taloudelliset vaikutukset 

 Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

 suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

 Kustavin kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusvalvonta, 

palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja vapaa-aika-

toimet 

 viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Toukokuu 2018: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

tävillä yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa 

kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 

kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön osalli-

sille. Aineisto pidetään nähtävillä kunnassa 30 päi-

vää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaava-

luonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdolli-

suuksien mukaan huomioon. Kaavaluonnoksesta 

kunta pyytää lausunnot viranomaisilta. 
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Ehdotusvaihe 

Syyskuu 2018: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-

tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 

siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-

moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 

muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-

sesta kunta pyytää tarvittaessa lausunnot viran-

omaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Joulukuu 2018: Kunnan hyväksymispäätös. Hyväksymistä koske-

vasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hal-

linto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 

puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi  

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Kustavin kunta: 

rakennustarkastaja Laura Lähde 

puh. (02) 842 6618, 0500 740 006, laura.lahde@kustavi.fi  

Keskustie 7, 23360 KUSTAVI 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

Nosto Consulting Oy 
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