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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KUSTAVIN KUNTA 

HAKOSEN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Kiinteistöjä 304-407-3-55 Hakonen I ja 304-407-3-72 Harmaalam-

mas. 

 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Kortteli 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. 

Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekni-

nen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä 

(Budapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 9.11.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

on ollut nähtävillä 13.11.2018 – 28.11.2018 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__.2019 – __.__.2019 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2019 – __.__.2019 

Kunta on hyväksynyt kaavan __.__.2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kustavin Kiparluodon alueella noin 15 kilomet-

rin päässä Kustavin keskustasta.  

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaavassa 

kiinteistön 304-407-3-55 rantapalstalle loma-asunnon rakennus-

paikka (RA), ja osoittaa kaavassa sisämaan erillispalsta maa- ja 

metsätalousalueeksi (M), jossa ei ole rakennusoikeutta. Kaavatyön 

tavoitteena on lisäksi osoittaa kaavassa kiinteistö 304-407-3-72 

loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue muodostuu kiinteistöistä 304-407-3-55 Hakonen I 

ja 304-407-3-72 Harmaalammas. Kaava-alueen pinta-ala on yh-

teensä noin 2 hehtaaria. Kaava-alueella on todellista rantaviivaa 

yhteensä noin 230 metriä ja muunnettua rantaviivaa yhteensä noin 

210 metriä. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston 

kallioista metsämaata. 

Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-

vokkaita maisema-alueita. 

Rakennettu ympäristö 

Kiinteistöllä 304-407-3-55 Hakonen I sijaitsee rakennusinventoin-

nin perusteella (Lähde: Lounaistieto) paikallisesti tai muuten histo-

riallisesti tai ympäristöllisesti arvokkaiksi arvioituja rakennuksia, 

mutta käytännössä ne ovat purkukuntoisia tai jo romahtaneita ja 

asumiseen soveltumattomia. 

 
Romahtanut rakennus 
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Asuinrakennus 

 

Navetta 
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Vanha saunarakennus 

 
Maakellari 
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Kiinteistön 304-407-3-72 Harmaalammas alueelle on rakennettu 

yksi loma-asunto sauna- ja talousrakennuksineen. 

 

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 
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Lähde: Maakuntakaavakartta 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty maa- ja metsäta-

lous-/retkeily-/virkistysalueeksi (MRV). Lisäksi suunnittelualue 

kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhyk-

keeseen. 

 

 

Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhyk-

keeseen 2, eli 5-7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonais-

rantaviivasta. 

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakunta-

hallitus on päätöksellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan 
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voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaava-alueelle ei 

kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

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-kerroksinen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vie-

rasmajan enintään 25 k-m², saunan enintään 30 k-m² ja auto-

talli/varastorakennuksia enintään 40 k-m². Rakennusten yhteen-

laskettu kerrosala saa olla enintään 180 k-m². 

- Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus voi olla edellä esitettyä 

pienempi (enintään 150 k-m²), kun otetaan huomioon rakennus-

paikan koko, maaston muodot, kasvillisuuden peittävyys, alueen 

rakennuskanta ja maisemalliset arvot. 

- Saunarakennuksessa on oltava varsinaisia saunatiloja (löyly-, 

pesu- ja pukuhuone) vähintään puolet sallitusta rakennusoikeu-

desta. 

- Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen kosteudelle arkojen ra-

kenteiden tulee olla vähintään +2,20 m keskiveden korkeutta 

ylempänä. 

- Jätevedet tulee, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitok-

seen, käsitellä kiinteistökohtaisesti ympäristönsuojeluviranomai-

sen ohjeiden mukaisesti. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää 

rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja vä-

ritykseen. 

- Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säi-

lyttää. 

- Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-

taviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Jos saunarakennuksen 

pohjapinta-ala on enintään 25 m², saa sen rakentaa vähintään 15 

metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantavii-
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vasta. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin raken-

nuspaikalla tulee kuitenkin olla sellainen, että maiseman luonnon-

mukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelu-

alueella. 

Emätilaselvitys 

Kaava-alueesta on laadittu emätilaselvitys (liite 4).  

Suunnittelualueen emätilana on 9.10.1930 rekisteröity kiinteistö 

304-407-3-7 Hakonen. Kiinteistöstä on muodostettu jakosopimuk-

sen mukaisesti lohkomalla 10.12.1976 pidetyssä kiinteistötoimi-

tuksessa neljä uutta tilaa (Hakonen I 3:7/1, Maisala 3:7/2, Pihla-

jamäki 3:7/3 ja Aurinkoranta 3:7/4). Kaikille näille uusille tiloille 

sekä kantakiinteistöllä Hakonen 3:7/5 on toimituksessa muodos-

tettu erilliset ranta- ja metsäpalstat. 

 
Ote lohkomistoimituksen 10.12.1976 toimituskartasta 

Kiinteistötoimituksessa lohkotilat on muodostettu rakennuspai-

koiksi. Lohkotiloista Aurinkorannan ja Maisalan (nyk. Harmaalam-

mas) rantapalstat on rakennettu ja erotettu erillisiksi rakennuspai-

koiksi. 

Luontoinventointi 

Luontoinventointi suoritetaan keväällä/kesällä 2019, ja tulokset 

huomioidaan kaavaehdotuksessa. 
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Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueella kiinteistöllä 304-407-3-55 Hakonen I sijaitsee 

rakennusinventoinnin perusteella (Lähde: Lounaistieto) paikalli-

sesti tai muuten historiallisesti tai ympäristöllisesti arvokkaiksi ar-

vioituja rakennuksia, mutta käytännössä ne ovat purkukuntoisia tai 

jo romahtaneita ja asumiseen soveltumattomia.  

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennus-

laissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Pohjakartta on hyväksytty __.__.____ (Leena Viljanen, Uudenkau-

pungin kaupunki, kiinteistöinsinööri). 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistämi-
nen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Kustavin kunnanhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireille-

tulopäätöksen 5.11.2018 § 159. Kaavatyön vireilletulosta on kuu-

lutettu 9.11.2018. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta kir-

jeitse. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen ranta-asemakaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kunnassa nähtävillä 

13.11. - 28.11.2018 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana ei tullut 

osallisilta mielipiteitä. 

Kaavaluonnos 

Vireilletulovaiheen jälkeen kaava-aluetta on laajennettu kiinteis-

töllä 304-407-3-72 Harmaalammas. 

Kustavin kunnanhallitus on käsitellyt 19.12.2018 päivätyn kaava-

luonnoksen kokouksessaan __.__.____ § ____ 

Kaavaehdotus 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Kustavin kunnanhallitus on käsitellyt __.__.____ päivätyn kaava-

ehdotuksen kokouksessaan __.__.____ § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.____. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaava-alueeseen kuuluvat kiinteistöjen 304-407-3-55 Hakonen I 

ja 304-407-3-72 Harmaalammas alueet. 

Kaavalla muodostuu loma-asuntojen korttelialuetta (RA-1) sekä 

maa- ja metsätalousaluetta (M). 

Ranta-asemakaavassa maa- ja metsätalousalueella ei ole raken-

nusoikeutta. Alueella oleva vanha rakennuskanta on käyttötarkoi-

tukseen soveltumatonta, ja rakennukset tulee purkaa. 

Kiinteistölle 304-407-3-55 Hakonen I kuuluva rakennusoikeus on 

siirretty kaavassa rantapalstan alueelle. Suunniteltu ratkaisu vah-

vistaa maanomistajien yhdenvertaisuutta laaditun emätilaselvityk-

sen (liite 4) mukaisesti.  

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 2 hehtaaria. 

Loma-asuntojen korttelialueen rakennusten yhteenlaskettu kerros-

ala rakennuspaikalla saa olla enintään 180 m2, josta lomaraken-

nuksen kerrosala saa olla enintään 120 m2, vierasmajan enintään 

25 m2 ja saunan enintään 30 m2 sekä talousrakennusten enintään 

40 m2. 

Ranta-asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 

enintään 360 k-m². 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Kustavin kirkon-

kylässä noin 15 kilometrin päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 
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Korttelialueet 

Kortteli 1  

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa ei osoiteta vakituisen asunnon rakennuspaikkoja. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavaratkaisussa mahdollistetaan kaksi loma-asunnon rakennus-

paikkaa, joista toinen on jo rakennettu. Kaavaratkaisusta ei ai-

heudu erityisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteen kannalta. 

Kaava-alueen läheisyydessä on sekä loma-asutusta että vakituista 

asutusta. Kaavalla ei hajauteta yhdyskuntarakennetta. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

ovat Kustavin kirkonkylässä noin 15 kilometrin päässä. 

Liikenne 

Kaavaratkaisulla ei ole tiedossa merkittävää vaikutusta liikenteen 

määrään. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja.  
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Suunnittelualueella kiinteistöllä 304-407-3-55 Hakonen I sijaitsee 

rakennusinventoinnin perusteella (Lähde: Lounaistieto) paikalli-

sesti tai muuten historiallisesti tai ympäristöllisesti arvokkaiksi ar-

vioituja rakennuksia.  

Inventoinnissa arvokkaiksi todetut rakennukset ovat purkukuntoi-

sia tai jo romahtaneita ja asumiseen soveltumattomia. Niiden en-

nallistaminen ei ole enää mahdollista. 

Virkistys 

Kaavaratkaisun vaikutus virkistysalueen määrään on vähäinen. 

Kaava-alueen ennestään rakentamattomat ranta-alueet eivät täytä 

yleisten kaavoitusperiaatteiden mukaisesti vapaalle rannalle ase-

tettavia vaatimuksia. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavaratkaisulla osoitetaan kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa 

-joista toinen on jo rakennettu- ja alueelle osoitetaan jonkin verran 

lisää rakennusoikeutta. Lisäksi kaavassa osoitetaan sisämaan eril-

lispalsta maa- ja metsätalousalueeksi (M), jossa ei ole rakennusoi-

keutta.  

Kaavan yleisillä määräyksillä varmistetaan rakennusten sopeutu-

minen perinteiseen saaristomaisemaan. Kaavamääräysten mukaan 

rakennuspaikkojen rakentamaton osa on hoidettava luonnontilai-

sena ja rakennuspaikoilla on säilytettävä maiseman kannalta mer-

kittävä puisto. Kaavasta ei siten arvioida aiheutuvan haitallisia vai-

kutuksia alueen maisemarakenteeseen. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen maaperä on kalliomaata (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/ 

maankamara/#). Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 

http://gtkdata.gtk.fi/
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 

kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta-

asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kustavin 

kunta. 

 

 

Turussa __.__.2018 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen  Maiju Kähärä 

dipl.ins.   FM 

 


