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SALON KAUPUNKI 
Korvanmetsän ranta-asemakaava 
 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

Aika 15.11.2016, klo 14.00 – 14.40 

Paikka Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku 

Läsnä Pirjo Uusi-Uola  Varsinais-Suomen ELY-keskus  

 Timo Alhoke  Salon kaupunki 

 Jari Ruissalo  Salon Konttorikone Ky, maanomistaja 

 Toini Ruissalo  maanomistajan edustaja 

 Pasi Lappalainen  Nosto Consulting Oy, kaavan laatija 

 Tanja Konstari   Nosto Consulting Oy (siht.) 

1. Neuvottelun avaus 

Päätettiin, että konsultti laatii muistion. 

Osallistujille on toimitettu ennen kokousta osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma (päivätty 1.11.2016) sekä alustava emätilalaskelma (päivätty 

1.11.2016). 

Elina Holmberg ilmoitti ennen neuvottelua, ettei Varsinais-Suomen liitosta 

tule edustajaa viranomaisneuvotteluun. Varsinais-Suomen liitto antoi 

seuraavat kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 

 Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa mitoitusvyöhykkee-

seen 4 (2–3 lay/km, vähintään 50 % vapaata rantaa) alueen luon-

teen vuoksi. Kantatilatarkastelussa ja mitoituslaskelmassa on kui-

tenkin mainittu luku 4,2 lay/km, joka ylittää maakuntakaavan 

maksimimitoituksen alueella. Laskelmassa mainitaan myös, että 

siinä on käytetty mitoituslukua 6 lay/km, joka ylittää maakunta-

kaavan mitoituksen vielä reilummin. Varsinais-Suomen liitto ha-

luaa muistuttaa, että maakuntakaavan enimmäismitoitusta ei tule 

ylittää. 
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2. Ranta-asemakaava, keskustelu 

Käytiin keskustelu osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja emätilatarkas-

telun pohjalta. Käydyn keskustelun perusteella kirjattiin seuraavia huo-

mioitavia asioita: 

 Pasi Lappalainen esitteli kaavahankkeen yleispiirteisesti. Kaava-

alue muodostuu Salon Konttorikone Ky:n omistuksessa olevista 

neljästä kiinteistöstä: 734-682-9-28 Jyrkkälä, 734-682-9-27 Jarila 

ja 734-682-9-26 Korvanmetsä sekä osa kiinteistöstä 734-682-9-

29 Linnanmäki. Kaava-alue sijaitsee Salon Perttelissä Koirajärven 

ja Pernjoen ranta-alueilla noin 13 kilometrin päässä Salon keskus-

tasta. Kaava-alue on maastoltaan vaihtelevaa, puustoista metsä-

maata. Alueella on myös jyrkkäpiirteisiä jyrkänteitä. Avoimia pää-

tehakkuualueita tai taimikkoa ei ole. 

 Kaava-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä 

ranta-asemakaavaa. Salon seudun maakuntakaavassa kaava-alue 

on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Suunnittelualueella 

ei ole muita aluevarauksia maakuntakaavassa. Kaava-alue kuuluu 

loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkeeseen 4, eli 2–3 

lay/km ja vapaan rannan osuus 50 % kokonaisrantaviivasta.  

 Kaavan laatijan laatiman emätilaselvityksen perusteella emätilalle 

(Korva 587-412-5-83) on rakennettu tällä hetkellä 4,2 lay/km. 

 Kaavatyön tavoitteena on osoittaa alueelle kantatilatarkastelun 

mahdollistama määrä loma-asuntojen rakennuspaikkoja.  

 Kaavassa ovat normaalien osallisten lisäksi osallisina suunnittelu-

alueeseen rajoittuvien yksityisteiden tiekunnat, sillä kaava-aluee-

seen rajoittuu yksityisteitä, joihin kaava-alueen maanomistajalla 

ei ole käyttöoikeutta. 

 Keskusteltiin Salon seurakunnan omistamien maa-alueiden huo-

mioimisesta mitoitusrantaviivan laskemisessa. Mitoitusrantaviivan 

laskentatapa tarkentuu kaavatyön edetessä. 

 Pohjakartan laadinta kaava-alueelta on käynnissä. 

 Keskusteltiin emätilatarkastelusta. Alustava emätilatarkastelu on 

laadittu poikkileikkausajankohdan 19.9.1969 mukaisesti. 

o ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 7.1.1953 rekiste-

röidyn kiinteistön Korva 587-412-5-27 tulisi olla emätila. 

Salon seudun maakuntakaavan selostuksessa on todettu, 

että emätilan rakennusoikeus määritetään poikkileikkaus-

ajankohtana 19.9.1969 tai aikaisempana ajankohtana, kun 

rakentaminen on alkanut merkittävästi lisääntyä suunnitte-

lualueella. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan rakentami-

nen alueella on lisääntynyt jo ennen poikkileikkausajankoh-

taa 19.9.1969, ja kiinteistöstä Korva 587-412-5-27 
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28.5.1969 muodostetut 23 rakennuspaikkaa tulee huomi-

oida emätilan rakennusoikeutta määritettäessä. Kyseessä 

on emätilojen tasapuolinen kohtelu. Näin ollen emätilalle on 

jo rakennettu 8 lay / todellinen rantaviivakilometri. 

o Kaavan laatijan näkemyksenä on, että emätilatarkaste-

lussa käytettyä poikkileikkausajankohtaa 19.9.1969 on 

käytetty yleisesti Varsinais-Suomessa emätilatarkastelujen 

poikkileikkausvuotena, joten tämän ajankohdan käyttämi-

nen emätilatarkastelussa on perusteltua. 

 Keskusteltiin maakuntakaavan mukaisten mitoituslukujen käy-

töstä. Alustavassa emätilatarkastelussa on käytetty mitoituslukua 

6 lay/km. Kaavan laatijan mukaan kaavan mitoitukselliset lähtö-

kohdat perustuvat kaupungin tahtotilaan. 

o ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella tulisi käyttää 

maakuntakaavan mitoitusvyöhykkeen 4 mitoituslukuja 2–3 

lay/km. 

o Kaupungin näkemyksenä on, etteivät maakuntakaavan mi-

toitusluvut ole ehdottomia. Maakuntakaavakartalla on 

myös mainittu, että lopullinen rakennuspaikkojen luku-

määrä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa ran-

nan laatuun ja rakennettavuuteen liittyvien ominaisuuksien 

perusteella. 

o Tuotiin esille Kiskon rantayleiskaava, jossa on käytetty iso-

jen järvien ranta-alueilla mitoituslukuna 7 lay/km ja isojen 

järvien kapeiden niemien, lahtien ja salmien sekä keskiko-

koisten järvien ranta-alueilla 5 lay/km. Tuotiin lisäksi esille 

Pernjärvellä hiljattain hyväksytty ranta-asemakaavan 

muutos, jossa käytettiin mitoitusta 6 lay/km. Kaupungin 

näkemyksenä on, että nämä esimerkit huomioidaan maan-

omistajien yhdenvertaisuutta ja kaavan hyväksymistä arvi-

oitaessa. 

o Todettiin, että kaavatyö on alkuvaiheessa ja kaavassa käy-

tettävä mitoitus tarkentuu kaavatyön aikana. 

 Todettiin, että alueelle tulee jäädä riittävästi yhtenäistä vapaata 

rantaviivaa. 

3. Sovitut toimenpiteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan korjataan kaavatyön vaiheita ja 

vuorovaikutuksen järjestämistä koskevaan kappaleeseen valmistelu- eli 

luonnosvaiheen kohdalle: ”Kaavaluonnoksesta kaupunki pyytää lausun-

not viranomaisilta.” 
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4. Neuvottelun päättäminen 

Neuvottelu päätettiin klo 14.40. 

 

 

Tanja Konstari 

 

JAKELU läsnäolijat 

 Elina Holmberg, Varsinais-Suomen liitto 

 Lotta Pelto-Timperi, Salon kaupunki 

 


