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Viite: Lausuntopyyntönne 5.1.2018

Korvanmetsän ranta-asemakaava, luonnos

Salon kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausuntoa Korvanmetsän ranta-asemakaavan 
luonnoksesta, joka on päivätty 24.10.2017. Kaavahankkeesta on pidetty 
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 15.11.2016 (muistio). 
Pienennös kaavakartasta on lausunnon liitteenä. 

Kaavahanke

Kaavaselostuksen mukaan kaavoituksen tarkoituksena on osoittaa alueelle 
kantatilatarkastelun mahdollistama määrä loma-asuntojen rakennuspaikkoja. 

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). Välittömästi suunnittelualueen länsipuolella on 
maakuntakaavan rajaus "merkittävä rakennetun ympäristön aluekokonaisuus sra 
41 Juvankosken kulttuurimaisema", joka on valtakunnallisesti merkittävä (RKY) 
"Juvankosken historiallinen teollisuusympäristö". 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkeeseen 4 
eli 2-3 lay /km, vapaan rannan osuus vähintään 50%.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanotot

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavoituksen tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteuttamista. Korvanmetsän kaavaselostuksen kohtaan "Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet" on tarpeen lisätä tietoa valtioneuvoston päätöksestä 
14.12.2017. Kaavahanketta koskevat 1.4.2018 lähtien uudet valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. 

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1371543
https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1371543
mailto:kaupunkisuunnittelu@salo.fi
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Mitoitus ja emätilatarkastelu

Kaavahankkeessa on vedoten maanomistajien tasapuoliseen kohteluun otettu 
käyttöön mitoitusluku 6 lay/km. Mitoituslukua perustellaan lähialueella olevalla 
Kiskon rantaosayleiskaavalla, jossa on mitoitusvyöhykkeet 7 lay/km ja 5 lay/km. 
ELY-keskus korostaa, että maakuntakaavassa maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu on otettu huomioon siten, että samantyyppisillä alueilla on samanlainen 
mitoitusluku. Maakuntakaavan mitoitusvyöhykkeet Kiskon rantaosayleiskaavan 
alueella ovat 3-5 lay/km ja 5-7 lay/km, joten rantaosayleiskaavan perusteena on 
maakuntakaavan mitoitus. Korvanmetsän kaavahankkeen alueella 
maakuntakaavan mitoitus on 2-3 lay/km ja vapaa ranta 50%. Ranta-asemakaavan  
mitoituksen perusteena tulee käyttää maakuntakaavaa. Kaavaselostuksen 
mukaan emätilalle on jo rakennettu 4,2 lay/km. Korvanmetsän kaavaselostuksessa 
esitetty perustelu korkealle mitoitukselle ei vastaa maakuntakaavaa eikä 
oikeuskäytännössä yleisesti käytettyjä periaatteita. 

Kaavaselostuksen taulukon mukaan laskelmissa käytetyllä emätilalla on todellista 
rantaviivaa 3,6 km, joka maakuntakaavan mitoitusvyöhykkeen mukaan tarkoittaisi 
enintään 11 loma-asuntoyksikköä (lay). Saman taulukon mukaan emätilalle on jo 
rakennettu 14 lay, joten kyseisen emätilan rantarakennusoikeus on selvästi jo 
käytetty. Korvanmetsän kaavaselostuksessa ei ole esitetty asianmukaisia 
perusteluja sille, että kaavaluonnoksessa osoitetaan vielä kuusi uutta 
lomarakennuspaikkaa. Emäkiinteistöjen tasapuolisen kohtelun kannalta on 
keskeistä, että valitaan sellainen poikkileikkausajankohta, joka ottaa huomioon 
loma-asuntorakentamisen alkamisen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 
todellinen emätila on kiinteistö Korva (587-412-5-27), josta on  28.5.1969 
muodostettu Syväjärven rannalle 23 lomarakennuspaikkaa. Esitetty kaavaratkaisu 
kohtelee sekä maanomistajia että emätiloja eriarvoisesti. 

Luonnonsuojelu

Suunnittelualueen kiinteistöt 734-682-9-28 ja 734-682-9-29 sijoittuvat erittäin 
arvokkaalle "Juvankosken kallioalueelle". 

ELY-keskus katsoo, että kaavaa varten laadittu luontoselvitys ei ole riittävä, koska 
se kattaa vain osan ranta-asemakaavaan otetusta alueesta. Lisäksi ranta-
asemakaava-alueen pohjoisosassa olevaa Haukkakorvensuota ei ole huomioitu 
asianmukaisesti. Haukkakorvensuon on luonnontilainen kosteikko ja alueella 
todettiin olevan ruskosammakon kutuallikoita ja suoalueen itäreunalla 
viitasammakon kutualue. ELY-keskus katsoo, että luontodirektiivin liitteen IV (a) –
lajeihin kuuluvan viitasammakon lisääntymispaikan rajausta ei ole määritelty 
riittävällä tarkkuudella, eikä sitä ole huomioitu kaavassa. Samoin viitasammakon 
levähdyspaikkoja (esim. elinympäristön päivälepopaikat) ei ole määritelty tai edes 
yritetty määritellä. Luonnonsuojelulain mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) 
tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Koko Haukkakorvensuo on jätetty 
arvokkaana kosteikkoluontotyyppinä arvioimatta luontoselvityksessä sekä myös 
huomioimatta kaavassa. Haukkakorvensuon reunalla on kaksi yli 10 metriä 
korkeaa jyrkännettä, jotka ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä, kuten itse avoin ja osin vähäpuustoinen Haukkakorvensuokin. 
Pohjoisempi jyrkänne sisältyy laadittuun luontoselvitykseen, mutta suon lounais-
länsipuolella oleva jyrkänne on selvitysalueen ulkopuolella. Luontoselvityksessä 
Haukkakorvensuolla mainitaan pesivänä lajina uhanalainen pajusirkku. 

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1371543
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ELY-keskus katsoo, että luontoarvoiltaan merkittävä Haukkakorvensuo 
reunusjyrkänteineen on huomioitava kaavassa asianmukaisella 
suojelumerkinnällä. Nyt käytetty M-merkintä ei ole ole asianmukainen merkintä. 
Lisäksi kaavan luontoselvitystä tulee laajentaa koskemaan koko kaava-aluetta 
sekä huomioimaan selvityksessä esiin tulevat luontoarvot kaavassa.

Muita huomioita

Korvanmetsän ranta-asemakaavan pohjakartta ei anna riittävää kuvaa alueen 
olosuhteista, kun siinä ei ole esitetty kaikkia suunnittelualueen läheisiä rantaviivoja 
eikä kapean vesistön toista rantaa.

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 Korvanmetsän ranta-asemakaava, luonnos 24.10.2017

Tiedoksi sähköpostitse
Salon kaupunki: kaupunkisuunnittelu@salo.fi; lotta.pelto-timperi@salo.fi
Varsinais-Suomen liitto: kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi
Varsinais-Suomen maakuntamuseo: museokeskus@turku.fi
ELY-keskus: olli.mattila@ely-keskus.fi

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1371543
mailto:kaupunkisuunnittelu@salo.fi
mailto:lotta.pelto-timperi@salo.fi
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Liite Korvanmetsän ranta-asemakaava, luonnos 24.10.2017
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LN/em 12.2.2018 MAANK: 3/2018 

kaupunkisuun nittelu@salo.li 

Lausunto Salon kaupungille Korvanmetsän ranta-asemakaavaluonnoksesta 

Tiedoksi 

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 
EGENTLlGA FINLANDS FÖRBUND 

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan 12.2.2018 § 29 antaa asiasta seuraa
van lausunnon: 

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että loma-asutuksen mitoitus kaavaluonnoksessa ylittää maakuntakaa
vassa olevan ranta-rakentamisen maksimimitoituksen alueella merkittävästi. Rantarakentamisen määrää 
ohjaava mitoitusjärjestelmä on ollut voimassa jo maakuntakaavaa edeltäneessä seutukaavassa. Maakun
takaavan korkein mahdollinen rantarakentamismäärä on 3 loma-asutus yksikkö rantaviivakilometriä kohti 
ja 50 % rantaviivasta tulee jättää rakentamattomaksi. Liitto totesi jo viranomaisneuvotteluun 15.11.2016 
toimittamissaan kommenteissa, että enimmäismitoitusta ei tule ylittää. Liitto toistaa nyt tämän huomau
tuksen. 

'siSuomen liitto 
~. , ,. 'tt 'a sto 

Erika Mäkeläinen 
sihteeri 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

REGIONAL COUNCIL OF SOUTH WEST FINLAND 

PL 273 (Ratapihankatu 36) 120101 Turku 
+ 35822100900 I kirjaamo@varsinais-suomLfi 
www.varsinais-suomi.fiIY - 0922305-9 
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Dyn 2142/10.02.04/2016

Korvanmetsän ranta-asemakaava

Ympäristönsuojelun lausunto:

Korvanmetsän ranta-asemakaavaluonnoksessa on pääosa alueesta
kaavoitettu M-alueeksi ja rantarakennuspaikkoja on sijoitettu kolmeen
eri osioon Pernjoen ja Koirajärven rannoille yhteensä kuusi
rakennuspaikkaa.

Luontopalvelu Kraakku on tehnyt kattavat luontoselvitykset
rakentamiseen kohdistuville alueille sekä niiden lähialueille.

Ranta-asemakaavaluonnoksessa on luontoselvityksen perusteella
osoitettu yhdelle rakentamisen osa-alueelle luonnontilaisena
säilytettävä tuore lehtoalue. Selvityksen perusteella samalle alueelle
sijoittuu myös metsälain tarkoittamiin erityisen tärkeisiin
elinympäristöihin kuuluvia kallioiden lakialueita. Lakialueita sekä
jyrkänteitä on myös muilla rakentamiseen osoitetuilla alueilla.

Luontoselvityksen mukaan pääosin M-alueelle sijoittuvat lepakoiden
ruokailualueet tulee säilyttää suojaisana sekä soidinalueen lähistöllä
välttää teiden rakentamista. Nämä tulisi huomioida kaavamääräyksissä.

Ranta-asemakaavaluonnos rajautuu maa-alueelle, mutta luonto-
selvityksessä ilmenneet häiriintyvät kohteet vesirajassa tulisi myös
esittää mainintana, jotta niiden huomioiminen mahdollistuu esim.
vesirakennustöiden yhteydessä.
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Nikkanen Leena

Lähettäjä: Osma Ahmanen <osma.ahmanen@gmail.com>
Lähetetty: 20. tammikuuta 2018 17:10
Vastaanottaja: Kaupunkisuunnittelu
Aihe: Ranta-asemakaava Korvanmetsä

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Viitaten vireillä olevan kaavan muutokseen:

Minulla on ollut käsitys siitä että viranomaiset ovat pitänet Pernjokeen kohdistuvaa ihmisistä johtuvaa
rasitusta jo nykyisin suurena ja että ei olisi suotavaa että Pernjoen rantaa kaavoitettaisiin lisää loma-
asunnoille.

Mikäli näin on olisi nyt haettava kaavamuutos jyrkästi ristiriidassa tuon kanssa.

Janne Lönnqvist
Haukkakorventie 85 loma-asunnon omistaja
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Nikkanen Leena

Lähettäjä: Leo Naumoff <leo.naumoff@gmail.com>
Lähetetty: 24. tammikuuta 2018 14:07
Vastaanottaja: Pelto-Timperi Lotta; Kaupunkisuunnittelu
Aihe: Ranta-asemakaava Korvametsä Asian:nro 2142/10.02.04/2016

                                                         MUISTUTUS

24.01.2018

Pyydän ottamaan huomioon seuraavat seikat:

                 -Vesialue on jo nyt ylirakennettu ja ylittää jo nyt määrätyt rakennus määräykset.

                 -Tiet osittain aleella eivät kestä lisäliikennettä, ja kulkevat joiltain osin tonttien läpi.

                 -Tiedossani ei ole onko tehty tutkimuksia ympäristövaikutuksista lisärakentamisesta

                  johtuen, esimerkiksi luontoon, eläimistöön ja rapu- ja kalakantaan.

                 Terv

                 Leo Naumoff

                  Puh 0400 843 995

lnikkanen
Kirjoituskone
                              

lnikkanen
Kirjoituskone
SALON KAUPUNKISaapunut 24.01.20182142/10.02.04/2016



1

Nikkanen Leena

Lähettäjä: jaakko.nuotio@kolumbus.fi
Lähetetty: 5. helmikuuta 2018 15:59
Vastaanottaja: Kaupunkisuunnittelu
Aihe: Ranta-asemakaava Korvanmetsä kuuleminen
Liitteet: 20180205_145626.jpg; 2018-02-05 15.56.55.jpg; 2018-02-05 15.57.27.jpg;

2018-02-05 15.58.04.jpg; 2018-02-05 15.58.29.jpg

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Kaavoitussuunnittelulle/viranomaisille koskien otsikon ranta-asemakaavaa

Allekirjoittanut omistaa puolisonsa kanssa n 2,36 ha:n  tilan Lammenranta 734-682-2-10.  Ko tila on lohkottu tilasta
Kalliola 2:57 ja Lammenranta 9:8 perinnönjaossa liite 1.

Haluan huomioitavaksi seuraavat seikat nyt ja jatkosuunnittelussa:

1. Arviointisuunnitelmassa on yleisellä tasolla mm mainittu valtakunnallisia ja maakuntatason tavoitteita rantaan
tukeutuvasta haja-asutusluonteisesta loma-asutuksesta, luontoarvoista, viihtyvyydestä yms. Maa ja
metsätalousalueita kaavoitettaessa voidaan suunnittelumääräyksen mukaisesti suunnitella  pysyvää asumista ja
erityislainsäädännön ohjaamana myös muita toimintoja.
Arviointisuunnitelmassa myös todetaan mitoituksen olevan 2-3 loma-asuntoyksikköä/km.  Yleiskaavassa ei ole
määräyksiä ja Salon rakennusjärjestys ohjeistaa rakentamista.

Huomautus: Allekirjoittanut kaipaa

a) alustavaa illustraatiota ja tonttijakosuunnitelmaa aiotuista rakennuspaikoista nähdäkseen miten ne sijoittuvat ja
ettei tekeillä olevasta kaavasta tule naapuriimme Syväjärven kaava-alueen kaltaista tiheätä ja luontoa ja vesistöä
kuormittavaa  mökkialuetta (Liite 3)

b)nähdäkseen miten jokamiehen oikeuksien mukaiseen  virkistykseen jäävät alueet myöskin sijoittuvat.

c)luontovaikutuksista ja arvoista selkoa mm rakentamisen osalta eli vaikutuksista liito-oravien kulkureitteihin ja
lepakoiden pesintäalueille, joita selviteltiin mm E 18 moottoritiehankkeessa.

2. Allekirjoittanut vaatii
laadittavan rantakaava-alueen naapurina  yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden nimissä merkittäväksi
omistamalleen Lammenrantatilan alueelle kaksi (2) lisärakennuspaikkaa loma-asunnoille (Liite 2 ja 4 merkityt
rakennuspaikat B ja C). Loma-asunnot tarvitaan perillisillemme
(3kpl) tasapuolisuuden vuoksi jo rakennetun rakennuksen jäädessä yhdelle heistä. Perustelen vaatimustani E 18 tien
meille ja perikunnalle aiheuttaneilla maamenetyksillä ja emissiohaitoilla, joiden korvaukset olivat mitättömän
alhaiset.

3.  Toivon saavani kohdassa 1 mainitsemani tiedot ja vastineet esittämiini asioihin pikaisesti käyttööni.

Jaakko T. Nuotio
KM, rehtori el.
Tehtaankatu 3 D 24
00140 Helsinki
P. 0405055075
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Nikkanen Leena

Lähettäjä: H Taurén <htauren@welho.com>
Lähetetty: 4. helmikuuta 2018 12:05
Vastaanottaja: Kaupunkisuunnittelu
Aihe: Muistutus Korvanmetsän ranta-asemakaavaan laatimisvaiheessa, kuulutus

asianumero 2142/10.02.04/2016
Liitteet: 2018-01-05T09-49-17188.pdf

Hei
Esitämme mielipiteenämme Salon Perttelin Korvanmetsän ranta-asemakaavan Alueen 1 kiinteistön 734-
682-9-28 Jyrkkälä osalta seuraavaa:

1. 734-682-9-28 Jyrkkälä länsi-luoteisrajalle tulee luonnonvaraiseksi jätettävä alue jatkaa rajaa pitkin
Pernjoen rantaan saakka 12 m leveänä.
2. Em. kiinteistön rakennusala ei tulisi olla 15 m lähempänä länsi-luoteisrajaa.
3. Em. kiinteistön rakennusala ei tulisi olla 15 m lähempänä rantaviivaa.
4. Sähkölinja (jos sellainen vedetään) tulee seurata ohjeellista tieyhteyttä. Eli ei siis naapurissa olevan
kiinteistömme 734-682-0009-0001-4 Suviharju yli.

Liitteenä karttapiirros Alueesta 1, jossa merkittynä luonnonvaraiseksi jätettävä alue ja rakennusalueen raja
kiinteistön länsi-luoteisrajalla.

Vantaalla 04.02.2018
Hannu Taurén ja Pasi Taurén
kiinteistö 734-682-0009-0001-4 Suviharju

co.
Hannu Taurén
Isännänkuja 3C9
01670 Vantaa

e-mail: htauren@welho.com
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