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Lausunto ranta-asemakaavasta, Länsi-Vuosnainen, ehdotusvaihe

ELY-keskus on lausunut kaavasta luonnosvaiheessa 29.5.2018. Nyt lausuttavana oleva 
kaavaehdotus on päivätty 30.10.2018. 

ELY-keskus katsoo edelliseen lausuntoonsa viitaten, että ranta-asemakaava ei ole oikea 
väline osoittaa TY-aluetta. Ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen 
järjestämiseen. Oikea kaavamuoto TY-alueen kaavoittamiseen on tavanomainen 
asemakaava. ELY-keskus viittaa kunnallisteknisen huollon ja maisematyöluvan tarpeen 
suhteen edelliseen lausuntoonsa ja lausuu edelleen samoin. 

Luontoselvityksestä ei ole huomautettavaa. Kapeahko tervaleppävyö (kuvio 2 luontoselvityksen 
kartalla) olisi hyvä säilyttää, eikä se alustavan kaavasuunnitelman mukaan olekaan jäämässä 
lomamökkiasumusten alle.

Kaavaluonnosvaiheessa ELY-keskuksen esittämä viiden metrin siivu LT-aluetta, kevyen liikenteen 
väylää varten, tulisi ulottaa lauttarantaan asti, myös liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) 
kohdalla.

Kaavaehdotukseen on LT-alueen osoittamisen myötä osoitettu myös kaavanpuoleiset 
liittymäpaikat nuolimerkinnöillä. ELY-keskus katsoo, että kaavassa on liikaa liittymäpaikkoja 
maantielle (noin 60 metrin matkalla kolme liittymää). 

ELY-keskus on aiemmassa lausunnossaan kehottanut kaavaehdotuksen Ahvenanmaan 
maakunnan hallitukselle (Ålands landskapsregering) tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. RA-1 
-alue rajoittuu yleiskaavan liikennealueeseen, josta lähtee yhteysalusliikennettä Ahvenanmaalle. 
Yhteysalusliikenteen sujuvuus on tärkeää alueella. RA-1 -alue on kaavassa ulotettu koko 
yhteysalussataman lounaispuoliselle kiinteistön osalle. Yhteysalussataman ja RA-1 -alueen väliin 
olisi hyvä jättää suojavyöhykettä niin, että rakennuspaikka ei rajaudu suoraan liikennealueeseen 
vaan välissä olisi esimerkiksi rantaan rajautuvaa virkistysaluetta.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Lähettäjä: Järvinen Johannes (ELY) <johannes.jarvinen@ely-keskus.fi> 

Lähetetty: tiistai 12. maaliskuuta 2019 13.07 

Vastaanottaja:Pasi Lappalainen 

Aihe: Kustavin ranta-asemakaava 

 

Hei! 

 

Olette pyytäneet Pirkanmaan ELY-keskukselta lausuntoa Kustavin ranta-asemakaavaan koskien museotietä 

ja  

perinnetoimintaa. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että kyseinen kaava-alueella sijaitseva tie on osa Suurta  

postitietä ja valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Tie ei kuitenkaan ole osa  

Väyläviraston museotiekokoelmaa. Kulttuuriympäristön osalta lausunnon antaa Museovirasto, jota 

Varsinais- 

Suomen osalta edustaa Turun museokeskus. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Johannes Järvinen  

ympäristöasiantuntija 

johannes.jarvinen@ely-keskus.fi  

puh. 0295 036 241, vaihde 0295 036 000 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue   

PL 297, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere  

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa  

 






