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LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/1049/2018

29.5.2018
 

Kustavin kunnanhallitus
kustavi@kustavi.fi

Viite: lausuntopyyntö 28.3.2018

Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, 
Länsi-Vuosnaisten ranta-asemakaavaluonnos, Kustavi

Kustavin kunta on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausuntoa Länsi-Vuosnaisten ranta-
asemakaavaa koskevasta luonnoksesta, joka on päivätty 14.3.2018. 

Hanke
Kaava-alue sijaitsee Kustavin kunnassa Vuosnaisissa noin 7,5 kilometriä Kustavin 
kirkonkylästä lounaaseen. Kaava-alue rajautuu kaakossa Vuosnaistentiehen ja 
lounaassa/lännessä Viikarinpuhtiin. Alueella ei ole ennestään asemakaavaa. 
Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualue 
yleiskaavassa osoitettuun käyttöön. Lisäksi kaavatyön aikana tutkitaan 
mahdollisuutta sijoittaa kaava-alueen pohjoisosaan yritystoiminnalle varattuja alueita 
sekä osoittaa alueen eteläosaan loma-asuntojen rakennuspaikka jo rakennetun 
loma-asunnon kohdalle. Kustavin kunnassa on voimassa 8.7.2011 voimaan tullut 
rakennusjärjestys.

Yleiskaava

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kustavin länsiosan yleispiirteiseen 
osayleiskaavaan, joka on tullut voimaan 5.4.2016. Suunnittelualueelle on 
yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelujen aluetta (RM), asuntoaluetta (A), 
virkistysaluetta (V), satama-aluetta (LS) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 
jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueen poikki on esitetty kulkemaan 
ohjeellinen ulkoilureitti. Rantarakentamisen osalta alue kuuluu mitoitusluokkaan 2a, 
jonka loma-asuntoyksikköjen määrä on 7 rantaviivakilometriä kohti. 
Kantatilatarkastelun lähtökohtana käytetään vuoden 1959 tilajakotilannetta.

Ote kaavaluonnoksesta on lausunnon liitteenä.

ELY-keskuksen lausunto

ELY-keskus kiinnittää valmisteluvaiheen aineiston perusteella huomiota seuraaviin
suunnittelun osa-alueisiin:

Yleistä

Ranta-asemakaava on tarkoitettu suunnitteluvälineeksi pääasiassa loma-asutusta
varten. Edellytysten voidaan katsoa täyttyvän kaavahankkeen kohdalla muilta osin 
kuin yleiskaavan MU-alueelle esitetyn teollisuusalueen (TY) osalta. Koska alueen 
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maanomistus on suunnittelualueella pääosin kunnan, ja koska alueeseen jo 
ennestään kohdistuu mm. teollisuus- ja varastorakentamisen osalta 
suunnittelutarvetta, olisi ranta-asemakaavan sijasta syytä harkita kaavamuodoksi 
asemakaavaa. ELY-keskus katsoo, ettei uutta, yleiskaavasta poikkeavaa 
teollisuusrakentamista ole mahdollista osoittaa ranta-asemakaavalla. 

Rantarakentamisen mitoitus

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan alueelle laadittavan 
emätilaselvityksen. Luonnoksen selostuksessa kuitenkin esitetään, ettei tarvetta 
emätilaselvitykselle ole, sillä kaavassa ei osoiteta uusia rantaviivaan tukeutuvia 
rakennuspaikkoja. ELY-keskus katsoo, että emätilatarkastelu olisi tarpeen tehdä 
ranta-asemakaavan pohjaksi, sillä mitoitustarkastelua tarvitaan matkailupalvelujen 
alueen RM-1 rakentamisen määrän perustelemiseen. Mikäli kaavamuoto muutetaan 
asemakaavaksi, voidaan emätilakohtaisesta mitoitustarkastelusta perustellusti 
luopua. Kiinteistöllä 304-419-1-89 oleva asuinrakennus on luvitettu MRL 72 §:n 
mukaisella poikkeamispäätöksellä. ELY-keskus katsoo kuitenkin, että RM-1 alueen 
taakse sijoittuvan ja vailla näköyhteyttä rantaan olevan AO-alueen 
suunnittelutarpeen voidaan katsoa johtuvan muusta kuin ranta-alueen 
suunnittelutarpeesta. Olemassa oleva ja rakennuslupien mukainen 
lomarakennuspaikka kiinteistöllä 304-419-1-15 on mahdollista, vaikkakaan ei 
toivottavaa, osoittaa tuoreesta yleiskaavasta poiketen RA-1 alueena, mikäli kunta ei 
katso voivansa toteuttaa tältä osin tekemäänsä yleiskaavaa.

Rakentamisen ohjaaminen ranta-asemakaavassa

Rakentamisen määrä yleiskaavasta poikkeavaa TY-aluetta lukuun ottamatta vastaa 
varsin hyvin yleiskaavassa määrättyä. Rakentamista on ohjattu kaavassa 
rakennusaloin riittävästi, lukuun ottamatta RM-1 aluetta, jonka rantavyöhykkeellä 
mahdollista rakentamista tulisi ohjata tarkemmin, rakennuskohtaisin rakennusaloin. 
Tällä alueella loma-asuinrakennusten tulisi myös olla muuta aluetta pienempiä, ja 
alueelle ei tulisi sijoittaa lainkaan kookkaampia matkailutoimintoja palvelevia 
rakennuksia. RM-1 alueella kaikkien rakennusten tulisi olla yksikerroksisia 
haitallisten maisemavaikutusten ehkäisemiseksi. Rakentamisen sijoittelua ja 
vaikutuksia on tarpeen tutkia kaava-aineistoon liitettävin havainnekuvin.

Luonnonsuojelu

ELY-keskus katsoo, että luontoselvitys kaavan yhtenä perusselvityksenä tulisi laatia 
pääsääntöisesti ennen kaavan luonnossuunnittelua ja valmisteluvaiheen kuulemista. 
Länsi-Vuosnaisten ranta-asemakaavan osalta luontoselvitys laaditaan vasta 
ehdotusvaiheessa. ELY-keskus ottaa kantaa luonnonsuojeluun asianmukaisesti 
laadittavan luontoselvityksen valmistuttua.

Tulvasuojelu

Alin suositeltava rakentamiskorkeus ilman aaltoiluvaraa on Kustavin Vuosnaisissa 
+2,40 N2000 –tasossa. Osa rakennuspaikoista on aallokolle alttiina, joten 
rakentamiskorkeudessa on huomioitava oppaan ” Tulviin varautuminen 
rakentamisessa” sivulla 44 mainittu aaltoiluvara. RM-1 alueelle lounaisrannalla 
alimmaksi rakentamiskorkeudeksi suositellaan arvoa +4,40, muulla alueella 
suositeltu alin rakentamiskorkeus aaltoiluvara huomioiden on N2000 +3,30 m.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK5KGV0vjaAhVDCZoKHYl_DXgQFggsMAA&url=https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189&usg=AOvVaw1WiUCyru8X0yWcPPiDTQDU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK5KGV0vjaAhVDCZoKHYl_DXgQFggsMAA&url=https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135189&usg=AOvVaw1WiUCyru8X0yWcPPiDTQDU


LIITE 1  3 (5)
 

Liikenne

Kaava-alue rajautuu Raisio-Kustavi maantiehen 192 nykyisen tiealueen jäädessä 
kaava-alueen ulkopuolelle. Ahvenanmaan yhteysalusliikenteen satamasta johtuen 
ELY-keskus esittää varauduttavaksi maantien kevyen liikenteen väylän 
rakentamiseen varaamalla kaava-alueen reunaan (lauttasataman paikoitusalue pois 
lukien) viiden metrin levyinen LT-alue (maantien alue). Maantien tarpeelliset 
liittymäpaikat tulee osoittaa nuolimerkinnöin. ELY-keskus katsoo, että 
teollisuusalueelle ja pääosin myös erillispientalojen alueille liikennöinnin tulee 
perustua katuyhteyteen, ei maa- ja metsätalousalueelle sijoitetuin ajoyhteyksin. 
Tältäkin osin asemakaava olisi luontainen suunnitteluväline.

AO-korttelialueen osalta tulee varmistaa, edellyttävätkö liikennemäärät 
melumääräyksen osoittamista lähimmälle rakennuspaikalle. Sama arviointitarve 
koskee RM-1 alueella tien vieressä tapahtuvaa rakentamista.

Kustavista Ahvenanmaalle tapahtuvan lauttaliikenteen kehittämistarpeiden 
arvioimiseksi ELY-keskus kehottaa lähettämään kaavaehdotuksen Ahvenanmaan 
maakunnan hallitukselle (Ålands landskapsregering) tiedoksi ja mahdollista 
lausuntoa varten.

Kunnallistekninen huolto

ELY-keskuksen tiedon mukaan Vuosnaisten alueelta on painevesisiirtoviemäri 
Kustavin keskustaan ja edelleen Uuteenkaupunkiin. Kaava-alueella on siten 
perustetta edellyttää keskitettyä jätevesihuoltoa.
Maisematyöluvan tarve

Maisematyölupaa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n muutos on tullut 
voimaan 1.5.2017. Tämän jälkeen voimaan tulevissa ranta-asemakaavoissa maise-
matyön luvanvaraisuus edellyttää sitä koskevaa määräystä ranta-asemakaavassa. 
Maisematyöluvan käyttö on ollut perusteltua maisemallisten arvojen sekä loma-
asutuksen viihtyisyyden turvaamiseksi. Ranta-asemakaavaa laadittaessa tuleekin 
nyt harkita myös maisematyölupaa koskevan määräyksen tarpeellisuutta ja laajuutta 
suunnittelualueella. Mikäli kaava laaditaan asemakaavana, maisematyöluvan tarve 
on olemassa ilman erillistä määräystäkin.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Juha Mäkelä

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

LIITE Ote Länsi-Vuosnaisten ranta-asemakaavaluonnoksesta 14.3.2018, Kustavi

TIEDOKSI Varsinais-Suomen liitto: kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi 
Varsinais-Suomen maakuntamuseo: museokeskus@turku.fi 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus: www.regeringen.ax 
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