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Lausunto Kalliolan ranta-asemakaavan luonnokseen, Turku

Lausunto koskee 12.3.2018 päivättyä luonnosta ranta-asemakaavaksi 
Kakskerranjärven eteläpuoleiselle ranta-alueelle. Kaavasta on pidetty 
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu sekä työneuvottelu.

Alue on maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M, jota 
koskevat maakuntakaavan suunnittelumääräykset vapaan rannan 
määrästä loma-asutuksen suunnittelussa.

Alueella on laadittavana Satava-Kakskerran osayleiskaava, jonka ei ole 
tarkoitus olla lomarakentamista mitoittava ja rakentamista ohjaava.

Rakentaminen

Suunnittelualueella on nykyisin kaksi olemassa olevaa 
lomarakennuspaikkaa sekä maatilakeskus. Luonnoksessa on osoitettu yksi 
uusi omarantainen lomarakennuspaikka. Yksi nykyinen rantasaunan 
rakennuspaikka on muutettu lomarakennuksen rakennuspaikaksi. Ranta-
alueelle on lisäksi osoitettu yksi uusi saunan rakennuspaikka. 

Luonnoksessa on osoitettu uusia ei-omarantaisia lomarakennuspaikkoja 
yhteensä 9 kpl. Näistä osa sijoittuu alle 100 metrin päähän rannasta ja 
toisaalta osa yli 200 metrin päähän järven rannasta.

Selostuksen mukaan luonnoksessa on osoitettu yhteensä 16 
rakennuspaikkaa (3 AM ja 13 RA), joista 12 on uusia rakennuspaikkoja. 
Mitoitusrantaviivan perusteella on osoitettu 11 RA-rakennuspaikkaa ja yksi 
AM-rakennuspaikka. Lisäksi luonnoksessa on kaksi AM-rakennuspaikkaa 
ja kaksi RA-rakennuspaikkaa, jotka selostuksen mukaan jäävät rannan 
vaikutuspiirin ulkopuolelle.

Kaavoitusta varten on laadittu emätilaselvitys mitoituslaskelmineen, jota on 
havainnollistettu selostuksessa.

ELY-keskus pitää kaavoituksessa käytettyä mitoituslukua 10 lay/km 
suurena, kun otetaan mm. huomioon, että kyseessä on kapea järvi. 
Perusteena sille ei voi juurikaan käyttää lähialueen rantarakentamista, 
koska se on pääosin toteutunut jo ennen rantojen suunnittelua koskevaa 
lainsäädäntöä. Toisaalta mm. alueen sijainti ja hyvät yhteydet puoltavat 
alueen tehokasta käyttöä vapaa-ajan rakentamiseen.

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1431090
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Ei-omarantaisten lomarakennuspaikkojen mitoituksessa on käytetty 
kerrointa 3. ELY-keskus toteaa, että yleisesti kaavoissa on käytetty 
kerrointa 2 ja lisäksi on edellytetty että ei-omarantaisten 
rakennuspaikkojen etäisyys rantaan on yli 100 metriä. Kaavaluonnoksessa 
kerrointa on perusteltu mm. rakennusjärjestystä pienemmillä 
rakennusoikeuksilla. Lyhyttä etäisyyttä rantaan on suunnittelussa 
perusteltu maasto-olosuhteilla ja pienemmillä maisemavaikutuksilla.

ELY-keskus katsoo, että kaavoituksessa tulee vielä arvioida kaavan 
mitoitusta ja rakentamisen sopivaa määrää alueen olosuhteiden, 
lähialueen loma-asutuksen ja yleisen virkistyskäytön sekä rakentamisesta 
vapaaksi jäävän riittävän ranta-alueen kannalta.

Luonnonsuojelu

Luontoselvityksessä viitataan mm. uhanalaisten eliölajien tietojärjestelmän 
aineistoon (Hertta) sekä yleiskaavan selvityksiin, mutta ei mainita muuta 
selvitysmateriaalia. Alueen luontoarvojen tunnistaminen ja huomioon 
ottaminen jää vielä osin epäselväksi.

Selostuksessa mainitaan uhanalaisten perhoslajien esiselvitys ja todetaan, 
että alueelta laaditaan tarkempi selvitys. ELY-keskus pitää tätä hyvänä.

Osayleiskaavaluonnoksen luo -kohteet (selostus s19) eivät ole kaikilta osin 
asemakaavan luonnoksessa. Asia on vielä syytä tarkistaa. 

Kallioketojen osalta luontoselvityksessä on oleellinen puute, joka on 
vaikuttanut kaavan merkintöihin. Selvityksessä ei ole huomattu, että jo 
vuoden 2008 uhanalaisten luontotyyppien arvioinnissa kalliokedot on 
tunnistettu koko maassa erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi ja kedot 
äärimmäisen uhanalaisiksi (eli kaksi korkeinta uhanalaisluokkaa). Yleinen 
ongelma näissä luontotyyppi -laikuissa on, että niiden merkitys arvioidaan 
pinta-alan perusteella vähäiseksi, vaikka ne ovat käytännössä aina melko 
pieniä.

Luontoselvityksen mukaan ”Metsäsaarekkeiden kallioiden pienet kedot 
ovat arvokkaita elinympäristöjä.." "On suositeltavaa, että osa 
metsäsaarekkeista säästetään”. Selvityksen kartalta löytyvistä viidestä 
ketokohteesta on luonnoksessa kuitenkin osoitettu rakentamista neljälle. 
Kaavoituksessa tulee vielä selvittää em. ketojen tarkka sijainti ja alue sekä 
suunnitella ja arvioida, miten tavoiteltu maankäyttö on paikalle parhaiten 
sovitettavissa. 

Käynnissä on uhanalaisten luontotyyppien arvioinnin päivitys, joka on 
tarkoitus valmistua tänä vuonna. Alustavien tietojen mukaan ko. 
luontotyyppien tilassa ei näy uhanalaisuuden kannalta muutosta 
parempaan.
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Selvityksessä ei ole tunnistettu millainen on viitasammakon lisääntymis- ja 
levähdyspaikka. Se ei voi olla vain ojanpätkä; kuten on kuvattu; vaan 
paikkaan kuuluu erittäin todennäköisesti ko. ojan pohjoispuolella olevaa 
vesijättöä /rantaa (Kalliolanlahti). Asia tulee kaavoituksessa selvittää. 
Osayleiskaavan luonnoksessa ko. ranta on osoitettu luo -kohteeksi. 

Tiukasti suojeltujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
määrittämisestä ja lajien ekologiasta ilmestyi vuonna 2017 YM:n  julkaisu: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79301/SY_1_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vesien suojelu

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osaltaan varautua Kalliolan 
pumppaamon toiminnan lopettamiseen ja sen myötä muodostuviin 
kosteikkoihin.

ELY-keskus toteaa, että pumppaamon poistamisen ei sinänsä voida 
arvioida aiheuttavan merkittäviä vesistövaikutuksia, koska veden alle jäävä 
alue on jo pitkään ollut suojavyöhykkeenä / nurmella. 

Jos pumppaamon perustaminen on aikoinaan hoidettu ojitustoimituksella, 
tulisi sen lopettaminenkin hoitaa mahdollisesti ojitustoimituksen kautta, 
joka on erillinen prosessi. 

Jos pumppaamon poistoon ja penkereen aukaisuun liittyen tehdään joitain 
muodostuvaa vesialuetta syventäviä ruoppaustoimenpiteitä, pitää niiden 
vesioikeudellinen luvantarve arvioida erikseen.

Alueen muinaisjäännöksiä ja rakennettua ympäristöä on käsitelty kaavasta 
pidetyissä neuvotteluissa. ELY-keskuksella ei ole luonnokseen 
toimialaltaan muutoin lausuttavaa. 

Lausunto on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön 
ja vesistöyksikön kanssa. 

yksikönpäällikkö Anna-Leena Seppälä

 
johtava maankäytön asiantuntija Risto Rauhala

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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KAKSKERRANJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS: kalliolan rantakaava 

Terve, tässä meidän yhdistyksen huomiot kaavasuunnitelmien tässä vaiheessa: (19.4.2018) 

Kakskerranjärven suojeluyhdistyksen hallitus on tutustunut Kalliolan ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen 

aineistoon. 

Suojeluyhdistys toistaa aiemman mielipiteensä, että kaikissa vaiheissa tulee pitää erityinen huoli siitä ettei 

Kakskerranjärvelle aiheudu ylimääräistä kuormitusta tai tapahdu haitallisia päästöjä/valumia. 

Tästä tulee pitää huoli mahdollisten uusien rakennusten osalta sekä niiden rakennusvaiheessa että niiden 

valmistuttua. Viemäröintiin tulee kiinnittää erityinen huomio niin että se toteutetaan asianmukaisesti ja  

nykysäännösten mukaisesti. 

Samat näkökohdat tulee huomioida alueella tapahtuvien muiden mahdollisten maankäytön muutosten 

yhteydessä. 

Erityisesti Kalliolan pumppaamon suunniteltu alasajo ja mahdollinen vanhan pengerryksen purkaminen  

Kalliolanlahdella on tutkittava ja suunniteltava huolellisesti ja toimenpiteille tulee hankkia asianmukaiset 

vesioikeudelliset luvat. 

Erittäin hyväksi suojeluyhdistys kokee alueella viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutetun 

kesannoinnin ja  

suorakylvöön siirtymisen, mikä on selvästi vähentänyt ulkoista kuormitusta ja näin johtanut 

Kakskerranjärven  

tilan selvään paranemiseen. Näin toivottavasti jatketaan myös tulevaisuudessa. 

Kakskerranjärven suojeluyhdistys ry 

psta 

Anssi Junnila, puheenjohtaja 



Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirastolle 

KOLKANMETSÄNTIEN TIEHOITOKUNNAN LAUSUNTO KALLIOLAN YKSITYISEN MAANOMISTAJAN 
RANTAKAAVAEHDOTUKSEN VAIKUTUKSISTA ALUEEN KIINTEISTÖJEN YMPÄRISTÖÖN, LUONTOON 
JA LIIKENNEOLOSUHTEISIIN  

Me allekirjoittaneet Turun Kakskerran Kolkanmetsäntien kiinteistöjen omistajat haluamme ilmaista 
seuraavat huolenaiheemme seikoista, jotka liittyvät yksityisen maanomistajan Kalliolan maitaan ja  
erityisesti Kakskerranjärveä koskevaan rantakaavahankkeen mahdolliseen toteutumiseen. 

1. Rakennustoiminnan aiheuttamat muutokset järviluonnon tasapainoon on estettävä
- toteutuessaan uusi rantakaava lisää asukkaiden määrää järven ympäristössä, mikä omalta osal-

taan lisää järven jäte- ja saastekuormitusta ja muuttaa alueen nykyisen, kylämäisen rakennusten
väljän kokonaisuuden hävittäen

- hankealueella olevan pumppaamon mahdollisen lopettamisen ja siihen liittyvän laskuvesialtaan
poistamisen sekä mahdollisen rantavallin purkamisen vaikutus järveen valuvien vesien osalta (jär-
ven veden korkeuden muutoksiin) ja veden laatuun on selvitettävä ennen kaavan hyväksymistä

- ranta-alueelle suunnitelluista rakennusvaiheista ei saa seurata järveen lisää jätekuormitusta: jär-

veen ei saa kulkeutua rakentamisen aikaisia päästöjä eikä myöhemminkään asumisesta aiheutu-

via jätteitä

- rakentaminen vaarantaa järveen rajoittuvilla niityillä elävien lintujen, hyönteisten ja matelijoiden

elinympäristön; Luontopalvelu Kraakun Kalliolan luontoselvityksessä on jo mainittu Kakskerrassa

esiintyvät harvinaiset perhoslajit, kuten linnunhernetikkukoi ja nätkelmäryhäkoi sekä viitasam-

makko. Rantakaavan hankealueella kasvaa syylälinnunhernettä, joka on perhosten yleinen ravin-

tokasvi. Harvinaisten eläinlajien elinympäristö on jatkossakin varmistettava.

2. Kolkanmetsäntien kasvavat liikenne- ja melumäärät haittaavat alueen virkistyskäyttöä
- lisääntyvä liikenne aiheuttaa meluhaittoja sekä rasittaa lisää jo ennestään huonokuntoista Kol-

kanmetsäntietä. Tie ei kestä rakennusvaiheiden aikaista raskasta liikennettä. Kapealla tiellä on
järjestettävä riittävästi kohtaamispaikkoja kasvaviin liikennemääriin. Maanomistajan on vastat-
tava Kolkanmetsäntien perusparantamisesta, kohtaamispaikkojen rakentamisen kuluista sekä
tien korjauksesta ja ylläpidosta.

3. Uusia, käyttötarkoitukseltaan turhia, rantaan rajoittuvia rankennuksia ei pidä sallia
- laitureiden, venekatosten ja -vajojen rakentaminen järven rantaan on perusteetonta, koska jär-

vellä on sallittu liikkua ainoastaan soutuveneillä ja sähköperämoottorikäyttöisillä pienveneillä.
Tällä hetkellä yhdessäkään järvenrannan kiinteistössä ei ole tiedossa olevaa venevajaa tai
-katosta.

Hankkeen etenemisen aikataulusta tarvitaan nyt esitettyjä tarkempia tietoja: mitä ja mihin rakennus- ja muu-

toshankkeet kohdistuvat? Huolemme kohdistuu myös siihen, miten varmistetaan herkän järviluonnon säilymi-

nen, metsässä liikkumien, marjastus ja metsien, peltojen ja rantojen virkistyskäyttö tulevaisuudessa. Hank-

keesta aiheutuvat rakennustyöt, teiden kuluminen ja vaurioituminen sekä luonnonrauhan menetys on kaikin 

mahdollisin keinoin pyrittävä jo ennen hankkeen käynnistämistä minimoimaan, jotta voimme edelleen nauttia 

Kalliolan korvaamattoman kauniista luonnosta! 

Turun Kalliolassa 20. huhtikuuta 2018 

Kolkanmetsäntien tiehoitokunta 
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Pasi Lappalainen,  Nosto Consulting Oy 
Brahenkatu 7, 20100 Turku 

Kalliolan ranta-asemakaavan luonnos 

Pyydettynä mielipiteenä Kakskertaseura toteaa maanomistajan vireille saattamasta Kalliolan 
ranta-asemakaavasta (pm.12.3.2018) seuraavaa: 

Koska parhaillaan vireillä olevasta Satava-Kakskerran osayleiskaavasta ei ole lainvoimaisia pää-
töksiä, joiden pohjalta tämän ranta-asemakaavan sisältöä voisi tarkkaan arvioida, Kakskerta-
seura nostaa esiin osayleiskaavan valmistelua ohjaavat, kaupunginhallituksen päättämät ta-
voitteet saarten maankäytönsuunnittelulle, jotka luonnollisesti näin ohjaavat myös tämän 
ranta-asemakaavan sisällön suunnittelua. Kakskertaseuran yhtenä tehtävänä on vaalia saa-
riemme luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön säilymistä ja näin edistää myös asukkaiden viih-
tymistä kotiseudullaan. 

Turun kaupunginhallitus päätti Satava-Kakskerran osayleiskaavan suunnittelua ohjaavan tavoi-
tekäsittelyn yhteydessä 2.5.2016 seuraavat laadulliset tavoitteet huomioon otettavaksi:  

”Hyvä ympäristö ottamalla huomioon nykyinen asutus, asutushistoria ja saaristomainen asuinym-
päristö. 

Nykyaikaisen asemakaavoitus- ja rakentamistavan kehittäminen sekä vastaaminen asumistoivei-
siin. 

Runsaan loma-asutuksen ja vakituisen asutuksen yhteensovittaminen painotuksena lisääntyvä 
ympärivuotisen asumisen osuus. 

Merellisen vetovoiman lisääminen, viherverkoston säilyminen ja kehittäminen sekä Kakskerranjär-
ven virkistysarvojen kehittäminen. 

Loma-asutuksen ohjaaminen pääasiassa nykyisen loma-asuntokannan täydentämiseen. 

Kylämäisen yleiskaavoituksen kehittäminen rakentamisen suorassa ohjauksessa valmisteilla olevi-
en lakimuutosten mahdollistamalla tavalla.  

Haja-asutuksen kehittäminen eheyttävästi ja yhteisöllisyyden edellytysten ylläpitäminen. 

Kalliolan ranta-asemakaavan esitetty sisältö on osin ristiriidassa näiden kaupunginhallituksen 
hyväksymien, saarien maankäytönsuunnittelua ohjaavien laadullisten tavoitteiden kanssa, 
esim. seuraavasti: 

Tavoite:  ”Kakskerranjärven virkistysarvot turvataan” 

Ranta-asemakaavassa on mv-merkintä = vesialueeksi muutettava peltoalueen osa,  
jossa Kakskerranjärveen liittyvää, viljelykäytössä vuosikymmeniä ollutta peltoa ja pellonreu-
naa esitetään ilmeisesti laajalta alueelta poistettavaksi.  
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Kaava-alueen valumavedet muodostuvat tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa pääosin 
maatalousalueilta ja ovat siten erittäin ravinnepitoisia. Vedet kerätään altaisiin, joista ne 
pumpataan Kakskerranjärveen. Altaat toimivat valumavesissä olevien kiintoaineiden ja ravin-
teiden laskeutusaltaina ja vähentävät siten merkittävästi Kakskerranjärven kuormitusta, ta-
saavat järveen kohdistuvia virtaamahuippuja ja vähentävät veden samentumista erityisesti 
alueen rantavesissä. Mikäli pumppaus poistetaan, tämä vaikutus vähenee tai poistuu koko-
naan riippuen siitä miten vesien johtaminen järveen toteutetaan. 

Kuten kaavaselostuksessa (kohta 1.3) on mainittu, pumppauksella ja siihen liittyvillä penger-
ryksillä on vesioikeuden lupa. Mikäli järjestelyissä tapahtuu muutoksia tai se lopetetaan, 
vaaditaan myös siihen vesioikeuden lupa. Tässä yhteydessä tulee varmistua siitä, ettei muu-
toksesta aiheudu vesistökuormituksen lisäystä, mistä olisi seurauksen Kakskerranjärven tilan 
heikkeneminen.  

Ranta-asemakaavassa rakennettavaksi ehdotetun pellonosan poiston (?) tai kosteikon raken-
tamisen hyötyjä ja ongelmia voidaan verrata joku vuosi sitten toteutettuun Kakskerranjärven 
länsipään kosteikkoon, josta vesi johdetaan edelleen järveen ja jonka seurauksena järven 
vedenlaatu länsipäässä on asukkaiden mukaan merkittävästi heikentynyt ja matala lahti on 
nyt runsaan leväkasvuston vuoksi lähes uimakelvoton. 

Nykyisillä pengerryksillä Kalliolan rantaviivan tuntumassa kasvaa myös erittäin suurikokoisia, 
vanhoja lehtipuita, joiden kaataminen rantaviivalta vesialtaiden muodostamiseksi, muuttaisi 
maisemaa erittäin paljon, järven veden laadun mahdollisen turmeltumisen lisäksi, ollen näin 
ristiriidassa kaupunginhallituksen hyväksymien maankäytönsuunnittelun tavoitteiden kans-
sa. 

Tavoite:  ”Viherverkoston säilyminen ja kehittäminen” 

Ranta-asemakaavassa ei ole esitetty tarpeellisella tarkkuudella niitä tunnettuja luo -kohteita 
(luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueen osia), jotka on selvitetty S-K 
osayleiskaavan valmistelun yhteydessä ja merkitty osayleiskaavaavan luonnokseen. Kalliolan 
ranta-asemakaavan alueella tai reunoilla on näitä 5 kpl. Esim. luonnonsuojelulain perusteella 
suojellun viitasammakon tarkemmat reviirit tulee ranta-asemakaavassa selvittää ja turvata 
ranta-alueella, missä nyt ehdotetaan laajoja kaivuita. Samoin Kalliolan alueen länsiosaan esi-
tetyt 4 rakennuspaikkaa korttelissa 3 ovat ajoväylineen ristiriidassa osayleiskaavan viherver-
koston jatkuvuuden turvaamisen kanssa, eteläpuoleisen lehdon suojelutarpeen ohella. 

Oleellista osayleiskaavan viherverkoston kehittämisessä on myös jalankulkuyhteyksien tur-
vaaminen. Kakskerran saaren eteläpuolen itä-länsisuuntainen päävirkistysreitti kulkee esim. 
Penilän kylältä Myllykylän kautta melko sujuvasti vanhoja metsäteitä pitkin Kalliolan ranta-
asemakaavan rajalle, mutta tyssää tässä vetisiin peltolohkoihin.  

Kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista olisikin saattaa tämä puuttuva 150 
m Kalliolan osuus nyt kuljettavaan kuntoon. Tämä on erittäin toivottavaa, koska tämä reitti 
on paljon käytetty ulkoilureitti asukkaiden keskuudessa ja nyt osan vuotta käyttökelvoton. 
Virkistysreittiyhteydet on syytä osoittaa koko ranta-asemakaavan ja sen lähiympäristön alu-
eella. 

Virkistysreittien jatkuvuuden lisäksi, osana hyvän ympäristön toteuttamista ja olennaisena 
osana ranta-asemakaavaa, voidaan pitää vapaiden rantojen osoittamista yhteiseen käyttöön. 
Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen rantojen ja rantakaavojen suunnittelua koskevassa 
oppaassa todetaan, että 
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”Rannat ovat ympäristönä erityislaatuisia. Rannoilla on loma-asuntoja ja matkailukäyttöä, 
rantoja käytetään ulkoiluun, retkeilyyn ja muuhun virkistystoimintaan. Rannoilla on myös va-
kituisia asuntoja ja osa rannoista on maa- ja metsätalouskäytössä. Rantojen vetovoiman 
keskeisiä tekijöitä ovat maisema ja monimuotoinen luonto. Maankäytön suunnittelu – kaa-
voitus – sovittaa eri toimintoja yhteen ja arvioi suunnitelmien vaikutuksia…”  

Miten tämä tärkeä tavoite toteutuu Kalliolan ranta-asemakaavassa, on vaikea vielä arvioida 
nyt esitetyn perusteella. 

Tavoite:  ”Hyvä ympäristö ottamalla huomioon nykyinen asutus, asutushistoria ja saaris-
tomainen asuinympäristö” 

Kalliolan ranta-asemakaavassa on esitetty 3 maatalouskeskusta, AM-aluetta. Historia tuntee 
vain yhden, alueen kantatilan, esitetty AM-2 alueella, jolla sijaitsevat kauniisti ylläpidetyt pe-
rinteiset vanhat rakennukset päätalosta väentupaan ja ulkorakennuksiin. Tämä kokonaisuus 
on S-K osayleiskaavan valmisteluaineistossa merkitty suojeltavaksi. Muilta osin ranta-asema-
kaavan uudet AM-merkinnät (korttelit 2 ja 7) ovat kyseenalaisia tällä merkinnällä. Pääasiassa 
loma-asumisen järjestämiseen tarkoitetun ranta-asemakaavan puitteissa uusien maatalou-
den talouskeskusten esittäminen, erityisen suurine (600-700 k-m2) rakennusoikeuksineen, ei 
liene edes mahdollista?  

Vireillä olevassa S-K osayleiskaavassa esitetään mahdollista lisärakentamista suojellun kanta-
tilan läheisyyteen, kylämäisesti. Tämä onkin alueen luonteen mukaisesti hyvä ratkaisu. Ran-
ta-asemakaavassa nyt esitetyt korttelit 5, 6 ja 8 sijoittuvat sen sijaan etäämmälle, varsin nä-
kyvästi keskelle avointa, saaristolle tyypillistä peltomaisemaa saarekkeineen. Näiden raken-
nuspaikkojen sijaintia toivoisi pohdittavan tarkemmin, jotta ne eivät tuki tyystin tätä kaunis-
ta ja arvokasta perinnemaisemaa.  

Kakskerrassa 16.4.2018 

Jaana Majatie, Kakskertaseuran pj  

Ritva Nummiora, Asumis- ja Ympäristötoimikunnan pj 



Muistutus Kalliolan ranta-asemakaavaluonnoksesta 

Kalliolan yksityistie on vanha hevosliikenteen aikaan syntynyt tie, jonka pohjat eivät kestä raskasta 
liikennettä. Tiekunta onkin korjannut tietä ja sen päällysteitä muutaman vuoden välein. Kaavan 
viranomaiskäsittelyssä on esitetty käsitys, että hyvät tieyhteydet ovat peruste mitoituslaskelmassa 
esitetyille mitoitusluvuille. Tämä peruste ei pidä paikkaansa. Kalliolantie on kapea ja 
mökkeilyaikana jo nyt runsaasti liikennöity. 

Tien pituus on runsas 2 km. Tie on alkupäästään noin 3,2 m levyinen ja loppupäästä noin 2,8 m 
levyinen. Tiellä on kymmenkunta ohituspaikkalevennystä, jotka on mitoitettu henkilöauton 
mukaan. Sellaisia kohtia, joissa kaksi kuorma-autoa pystyisi turvallisesti ohittamaan toisensa, on 
tien 2 km matkalla vain muutama. 

Kaavaluonnos lisäisi toteutuessaan tien rasitusta huomattavasti. On todennäköistä, että raskas 
liikenne varsinkin rakennusaikana aiheuttaisi tiehen painumia ja muita merkittäviä vaurioita. 
Mielestämme maanomistajan tulee ennen kaavan hyväksymistä sitoutua siihen, että hän ennen 
rakentamisvaihetta tekee kustannuksellaan tiehen perusparannuksen, jonka yhteydessä olisi 
harkittava tien leventämistä.  

Tien kannalta olisi suotavaa, että uudisrakentaminen rajoittuisi Vapparintien ja Haavistonmäen 
väliselle alueelle. Tällöin kaavaluonnoksen aiheuttama lisäliikenne ja tien rasitus rajoittuisivat alle 
puoleen tien nykyisestä pituudesta, ja perusparannustarve vastaavasti pienenisi.  

Turussa 17.4.2018 

KALLIOLAN YKSITYISTIEN TIEKUNTA 

Tuula Savander Olli Meurman Heikki Muurinen 

tiehoitokunnan tiehoitokunnan tiehoitokunnan 
puheenjohtaja sihteeri varajäsen 











Mielipide A 

MUISTUTUS KALLIOLAN RANTA-ASEMAKAAVALUONOKSESTA 

 

Loma-asuntotonttimme rajoittuu kaava-alueeseen Haavistonranta- nimisen 

kiinteistön länsipuolella.  Tontin eteläreuna rajoittuu kaavassa  MA-alueeseen.  

Esitämme muistutuksen kaavassa olevien loma-asuntojen korttelialueiden 11 ja 12 

osalta: 

 Kortteli 11 sijaitsee siten, että sen rakennusalueelta on luotavissa suora näköyhteys 

meidän pihallemme edellä mainitun maisemallisesti arvokkaan peltoalueen yli. Tätä 

emme voi hyväksyä. Kaavaselostuksessa sanotaan, että kaavalla on taloudellista 

merkitystä vain kaava- alueen omistajalle. Tämä ei aivan pidä paikkaansa. Näin 

sijoitettuna kortteli 11 vaikuttaa loma-asuntomme yksityisyyteen ja viihtyisyyteen 

huomattavasti ja pienentää sen arvoa.  

Esitämme asian korjaamiseksi seuraavat vaihtoehdot: 

1.  Korttelialuetta 11 supistetaan pohjoisreunastaan siten, että mahdollisuutta 

suoraan näkymään ei synny. Aluetta voidaan vastaavasti laajentaa Kalliolantien 

suunnassa itään. 

 2. Parempi vaihtoehto mielestämme on että tämä kortteli siirretään kokonaan 

Kalliolantien suunnassa samaisen metsikön itäkulmaan, missä se ei häiritsisi ketään. 

3 . Vielä parempi mahdollisuus on siirtää kortteli kokonaan pois tästä metsiköstä 

kuten Kalliolan tiekuntakin on esittänyt, siten että tien lisärasitus jäisi  Vapparintien 

ja Haavistonmäen väliselle alueelle. 

Nyt esitetyllä paikalla kortteli 11 rajautuu lännessä mökkitiehen. Tätä tietä 

rakennettaessa v 1953 herätti ihmetystä että maaperässä oli runsaasti 

tiilenkappaleita ja tiilimurskaa. Tämän voi todeta vieläkin. Olisiko mahdollista, että 

paikalla on sijainnut jokin Kakskerran kuuluisista tiilitehtaista? Mielestämme asian 

voisi tässä yhteydessä tutkia ennen kuin alueella ryhdytään mahdollisesti raivaus- ja 

rakennustöihin. 

Korttelissa 12 sijaitsee loma-rakennus, jossa on sauna. Korttelilla on rantaviivaa 

11metriä.  Suunnitelmassa on tälle jyrkälle rannalle esitetty rakennuspaikka 25m2 



saunarakennukselle. Tämä on käsittääksemme lähes mahdoton toteuttaa, ellei 

rakennusta louhita osittain rantakallion sisään. Esitetty rakennuspaikka ei täytä 

Lounais-Suomen Ely keskuksen suositusta tarvittavasta rantaviivasta eikä 

rakennuspaikan muusta soveltuvuudesta (maaston muodot, kiinteistörajat) 

 

 Lisäksi muistutuksena esitämme, että hankkeessa herättää epäilystä ranta- 

asemakaavan soveltuminen tavaksi suunnitella maatilan talouskeskuksia tai muuta 

pysyvää asutusta. Onko kysymyksessä MRL:n tarkoittama ranta-asemakaava? 

Kalliolantien vaikutusalueella suurin osa esitetystä uudisrakentamisesta ei ole loma-

asutusta. Tämä on ristiriidassa Ely:n ohjeistuksen kanssa. Tämän ohjeistuksen 

perusteella myös useiden esitettyjen rakennuspaikkojen sisältyminen ranta-

alueeseen on kyseenalaista. 

 

   

 

 



Mielipide B 

 

Maanomistaja Palmusen kaavoitussuunnitelmaa Kakskerran Kalliolaan on mahdoton hyväksyä. Asun itse  

Kalliolassa, joten tunnen alueen erittäin hyvin. Alueen luonto ja biodiversiteetti eivät kestäisi, jos mökki- ja  

muut suunnitelmat toteutuvat. Myöskin kaunis ja perinteikäs pelto- metsä- ja järvimaisema kokisi valtavan  

pilaamisen. Vaadin, että Palmusen suunnitelmat hylätään. Jos halutaan, että tämänkaltaiset kauniit 

maisemat  

säilyvät tuleville sukupolville, tällaisia suunnitelmia ei voi hyväksyä. 

 

 

Muu osallinen 



Mielipide C 

Vastustan Kalliolaan suunniteltua kaavoitusta, sillä se pilaisi Kakskerran Kalliolan upeat luonnonmaisemat. 

Kalliolan upea luonto on osa maamme kulttuuriperinnöstä ja sen maisema-arvoa ei olisi hyvä tuhota. Lisäksi 

Kalliolassa viihtyy paljon eläimiä, kuten kurkia, joita näkyi n. 35 kpl 5.4 pellolla Kalliolassa, ja 

valkohäntäkauriita.  

Kaavoitus voisi johtaa eläimien elintilan pienentymiseen ja ajan kanssa jopa näiden eläimien häviämiseen  

Kakskerrasta ja Kalliolasta. 

Kaava-alueen rajanaapuri 




