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KUSTAVIN KUNTA 

LÄNSI-VUOSNAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA 

Länsi-Vuosnaisten ranta-asemakaava muutos on ollut kaavaehdotuksena 

nähtävillä 3.4.–2.5.2018. Kaavaehdotuksesta ei jätetty nähtävilläoloai-

kana muistutuksia. Ehdotuksesta saatiin lausunto Varsinais-Suomen ELY-

keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Varsinais-Suomen maakunta-

museolta. 

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin vastineet. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (29.5.2018) 

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 kohtelua koskevat kysymykset 

ovat tyypillisesti ainoastaan paikallisesti merkittäviä asioita. Lisäksi ELY-

keskuksella voi olla muista laeista johtuvia valvontatehtäviä, joita valvon-

tatehtävän rajaus ei koske. ELY-keskuksen lausunnon perusteella anne-

tussa vastineessa on otettu kantaa vain niihin asiakohtiin, joissa ELY-kes-

kus on toimivaltainen viranomainen. 

RM-1 -alueen käyttötarkoitus ja enimmäistehokkuus on ratkaistu yleis-

kaavassa. Yleiskaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta, jossa enim-

mäistehokkuus voi olla e=0,20. Kaavaluonnoksessa RM-1 -alueelle suun-

niteltu rakentamisen määrä on selkeästi vähäisempi (e=0,06). Suunnit-

telualue ei ole merkittävää maisema-aluetta. RM-1 -alueella suurin sallittu 

kerrosluku on yksi. 

Yleiskaavassa RM-alueelle osoitettua rakennusoikeutta on siirretty ranta-

asemakaavassa teollisuusrakennusten korttelialueelle (TY). Ranta-ase-

makaavassa rakentaminen siirtyy kauemmaksi rantaviivasta yleiskaavaan 

verrattuna. 
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RM-1 -korttelissa rakennusalan rannanpuoleisella rajalla on pääsääntöi-

sesti maanpinnan korkeustaso enemmän kuin +5 m. Korttelialueen loi-

vimmalla osuudellakin, alueen eteläosassa, rakennusalan maanpinnan 

korkeustaso on lähes +3 m. Kaavamääräyksiin lisätään määräys, jonka 

mukaan alin suositeltava rakentamiskorkeus on +3,30 (N2000). 

Kaavoitus on vuodenajoista riippumaton prosessi, jota tehdään keskey-

tyksettä keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella. Luontoselvityksen laatimi-

nen onnistuu luotettavasti kuitenkin ainoastaan kevät- ja kesäaikaan. 

Tästä syystä syntyy väistämättäkin tilanteita, että luontoselvitystä ei ole 

aina käytettävissä kaavan alkuvaiheen valmistelumateriaalin yhteydessä. 

Tärkeintä kuitenkin on, että kaikki selvitykset ovat laadittuina siinä vai-

heessa, kun kunta käsittelee virallisen kaavaehdotuksen. 

Kaava-alueen maantiehen rajoittuvaan alueen osaan varataan kaavassa 

viisi metriä leveä maantien alue (LT) kevyen liikenteen väylän rakenta-

mista varten. 

Liikenneviraston uusimman tilaston mukaan vuodelta 2017 Vuosnaisten-

tiellä (maantie 192) keskimääräinen vuorokausiliikenne on 392 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. Tästä raskaan liikenteen osuus on 32 ajoneuvoa / vrk. 

Suunnittelualueen kohdalla liikennemerkillä osoitettu suurin sallittu ajo-

nopeus on 50 km/h. Koska liikenne tien alueella on vähäistä eikä sen ar-

vioida merkittävästi lisääntyvän, erillisten melumääräysten osoittaminen 

korttelien 1 ja 5 kohdalle ei ole tarpeellista.  

Kaavaehdotuksesta on perusteltua pyytää lausunto Ahvenanmaan maa-

kunnan hallitukselta lauttaliikenteen kehittämistarpeiden arvioimiksi. 

Laissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista säädetään sille kuu-

luvista tehtävistä. Lain 1 luvun 3 §:ssä mainittuna tehtävä on muun ohella 

mainittu yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen. Länsi-Vuosnais-

ten ranta-asemakaavan luonteesta johtuen olisikin ollut toivottaa, että 

ELY-keskus olisi lausunnossaan ottanut kantaa, toteuttaako kaava laissa 

asetetut vaatimukset yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistämisestä. 

 

Varsinais-Suomen liiton lausunto (23.4.2018) 

Yleiskaavan mukaisella virkistysalueella on vuonna 1955 rakennettu 

loma-asunto, joka muodostaa itsenäisen rakennuspaikan kiinteistöllä 

304-419-1-15 Vaahtoniemi. Saadun selvityksen mukaan Kustavin kun-

nalla ei ole tarvetta toteuttaa virkistysaluetta siinä laajuudessa, mitä se 

on yleiskaavassa osoitettu. Kustavin kunnanhallitus ei ole nähnyt estettä 

osoittaa rakennettua rakennuspaikkaa ranta-asemaakaavassa siihen tar-

koitukseen, johon se on alkujaan rakennettu. 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia ranta-asemakaa-

vaan. 
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Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto (2.5.2018) 

Suuren Postitien linjaus näkyy toimituskartoissa vuosilta 1781 ja 1925. 

Yksinomaan näiden perusteella on mahdotonta selventää tien alkupe-

räistä linjausta. 

  
Toimituskartta vuodelta 1781 

 
Toimituskartta vuodelta 1925 
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Vuoden 1968 peruskartassa ei ole näkyvissä oletettua vanhaa tielinjausta. 

 
Vuoden 1983 peruskartassa Vaahtoniemen tilalle 1:15 johtaa tieyhteys, 

mutta sen linjaus ei vastaa vuoden 1925 toimituskartan vastaavaa tielin-

jausta.  

Ranta-asemakaavassa suojelluksi ehdotettu tielinjaus on ranta-asema-

kaavassa virkistysaluetta (uimaranta-alue). Kiinteistöllä 304-419-1-15 

Vaahtoniemi on pysyvä rasiteoikeus tien alueelle. Koko kaava-aluetta 

koskee lisäksi maisematyölupavaatimus. 
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Museotie on tieverkon osa, joka on erityispiirteiltään tai historiansa pe-

rusteella merkityksellinen. Tien muuttaminen museotieksi ei ole asema-

kaava-asia. Vastuu tienpidon perinneasioista kuuluu Pirkanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Ranta-asemakaavaehdotuksesta on perusteltua pyytää Pirkanmaan ELY-

keskuksen lausunto museotien tarpeesta ja valtion mahdollisuudesta ot-

taa tieosuus hoidettavakseen. 

Lausunnon perusteella ei ole tarpeen tehdä muutoksia ranta-asemakaa-

vaan. 
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