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Lausunto kaavaehdotuksesta, Truutholmin ranta-asemakaava, Kustavi
ELY-keskus on lausunut kaavaluonnoksesta 6.4.2017 ja 10.11.2017. 

Mitoitus

Kaavaehdotusta laadittaessa ei ole otettu huomioon ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamaa 
lausuntoa. Kaavoittajan emätilalaskelman (kantatilalaskelma) sekä mitoitusrantaviivan ja 
rakentamisesta vapaan rannan periaatteista esitetyt väitteet eivät vastaa yleisiä 
kaavoituskäytäntöjä.

Kaavoittaja on käyttänyt emätilalaskelmassa poikkileikkausajankohtaa 19.9.1969 ja on näin 
päätynyt toteamaan, että kaikki suunnittelualueen kiinteistöt ovat emätiloja. ELY-keskus ei voi 
yhtyä tähän. Maakuntakaavan selostuksessa on todettu, että emätilan rakennusoikeus 
määritellään aikaisemman poikkileikkausajankohdan kuin vuoden 1969 perusteella tapauksissa, 
joissa rakentaminen on alkanut merkittävästi lisääntyä suunnittelualueella ennen vuotta 1969. 
Kiinteistörekisteristä saatavasta muodostumisketjusta on nähtävissä, että suunnittelualueen 
rantarakentaminen on merkittävästi käynnistynyt jo vuodesta 1965 lähtien. Näin ollen 
emätilalaskelmassa käytettävä todellinen emätila on kiinteistö Kevo 304-408-4-8, joka on 
rekisteröity 29.9.1959. Siitä 16.10.1965 erotetusta kiinteistöstä Ahoranta 304-408-4-16 on 
17.1.1968 muodostettu 36 rantarakennuspaikkaa, joista Truutholmin saaren pohjoisosaan 22 
rakennuspaikkaa sekä kiinteistö Ahoranta 304-408-4-54. Kiinteistöstä Ahoranta on 24.4.1968 
muodostettu 15 rantarakennuspaikkaa sekä kiinteistöt Kluuvinranta, Hirviniemi ja Ahoranta, joista 
kaikista on myöhemmin muodostettu useita rantarakennuspaikkoja. Kiinteistöstä Kluuvinranta 304-
408-4-70 on 20.3.1969 muodostettu Truutholmin saaren eteläosaan 15 kiinteistöä (joista 6 on 
rakennettuja rantarakennuspaikkoja) sekä kiinteistö Kluuvinranta 304-408-4-103.

ELY-keskus on neuvottelussa ja luonnosvaiheen lausunnossa tuonut esille, että Truutholmin 
saarta tulee käsitellä kokonaisuutena. Truutholmin saaren rantaviiva 50 metrin murtoviivalla laskien 
(sisälahti Truutti mukaan lukien) on 3210 metriä. Jos tätä todellista rantaviivaa käytetään 
rakennusoikeuden lähtökohtana, tarkoittaa maakuntakaavan mitoitus 5-7 lay/km, että Truutholmin 
saareen voidaan osoittaa 16-22 loma-asuntoyksikköä. Truutholmin saareen on tällä hetkellä 
rakennettu jo 30 loma-asuntoyksikköä. Maakuntakaavan edellyttämä 40%:n rakentamisesta vapaa 
ranta olisi todellisesta rantaviivasta laskien 1280 metriä. Nyt kaavoitettavana oleva alue on 
Truutholmin saaren ainoa rakentamaton alue eli kaavoittajan laskelmien mukaan 900 metriä. 
Huomionarvoista on myös se, että Truutin rannan ei kapeana fladana voida katsoa vastaavan 
normaalia merenrantaa. Näin ollen on todettava, että Truutholmin saaressa ei ole enää jäljellä 
rakennusoikeutta. Asia on vielä huomattavasti ilmeisempi, jos mitoituslaskelmissa otetaan yleisen 
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kaavoituskäytännön mukaisesti huomioon vastarannan läheisyys. Truuthomin saaren lähes joka 
puolella vastaranta on alle 200 metrin etäisyydellä. Sisälahden Truutin osalta vastaranta on 
enimmäkseen alle 100 metrin etäisyydellä, joten maanomistajien tasapuolisen kohtelun 
näkökulmasta mitoituksen lähtökohtana ei tässä tapauksessa voida käyttää todellista rantaviivaa 
vaan tulee käyttää muunnettua rantaviivaa.

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojeluyksikkö katsoo, että kaavakarttaan merkitty luo-1 alue on riittävä keino 
luontotyypin, pähkinäpensaslehdon ominaispiirteiden säilymiselle. Luo-1 alue on kuitenkin osittain 
ristiriidassa kaavakarttaan merkittyyn LV-1 alueen kanssa.

Vesiluonto

Vesilain (27.5.2011/587) 2 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan ”luonnontilaisen enintään 
kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin 
maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven 
luonnontilan vaarantaminen on kielletty”. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus teki toimialueellaan kesinä 2005-2006 laajan kartoituksen 
Selkämeren ja Saaristomeren fladoista (Sydänoja 2008: Saaristomeren ja Selkämeren fladat. 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2008). Kartoituksessa käytiin 697 
potentiaalisessa kohteessa, joista 10 % (68 kpl) määritettiin fladoiksi. Kartoituksen perusteella 
fladat ovat hyvin harvinaisia vesiluontotyyppejä rannikkoalueellamme.

Kartoituksen loppuraportissa esitettiin vesilain tarkoittaman fladan määritelmäksi seuraavaa:

”Vesilain tarkoittamalla luonnontilaisella fladalla tarkoitetaan merestä kynnyksen erottamaa 
luonnontilaista, enintään kymmenen hehtaarin suuruista vesialuetta, joka keskimäärin vähintään 
joka toinen vuosi jää muusta merialueesta erilleen matalan veden aikaan.

Kynnyksen syvyys teoreettisesta keskivedenkorkeudesta on noin puoli metriä tai vähemmän.

Luonnontilalla tarkoitetaan, ettei fladan tilaa ja sen kehittymistä kluuvijärveksi ole ihmistoiminnan 
vaikutuksesta olennaisesti muutettu. Ihmistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka vaikuttaa fladan 
eliöstöön, kasvillisuuteen tai vedenlaatuun ja se voi kohdistua vesialueeseen, rantavyöhykkeeseen 
tai erityistapauksessa myös valuma-alueeseen.”

Truutholmin flada ei sisältynyt kartoitettuihin kohteisiin, mutta se täyttää ominaisuuksiltaan 
riidattomasti luonnontilaisen fladan kriteerit.

ELY-keskus katsoo, että rakentaminen Truutholmin fladan rannalle vaarantaa vesilain 15 luvun 2 § 
tarkoittaman fladan luonnontilan. Vaarantaminen johtuu rakentamisen ja käytön aikaisista 
muutoksista rannan välittömässä läheisyydessä olevassa kasvipeitteessä, millä on mm. 
vaikutuksia pintavaluntaan ja valumavesien ravinteisuuteen. Fladan rannoille rakentaminen luo 
käyttöpaineita myös fladan vesialuetta kohtaan. Truutholmin fladan vesitilavuus on pieni, koska 1,6 
hehtaarin vesialalla veden syvyys on ajoittain hyvin matala. Valuma-alueella tapahtuvilla 
muutoksilla voi olla pienitilavuuksiseen fladaan suuret haitalliset vaikutukset. ELY-keskus katsoo 
myös, että vesilain tarkoittamalla luonnontilalla ei voida tarkoittaa kohdetta, jonka rannalle on 
rakennettu ja joka on ihmistoiminnan välittömän vaikutuksen piirissä.
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Alueen tuleva käyttö rannan osalta

ELY-keskus tuo alueen jatkokäytön osalta esiin, että suojeltu luontotyyppi vaikuttaa voimakkaasti 
rannan käyttöön. Truutholman flada on vesilain 2 luvun 11 §:n suojelema luontotyyppi. Näiden 
luontotyyppien luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Rantojen ruoppaaminen tai kynnyksen 
aukaiseminen vaarantavat fladan luonnontilaa, ja siksi toimenpiteille tulee hakea 
lupaviranomaiselta poikkeusta kyseisestä kiellosta. Lupaviranomainen voi myöntää poikkeuksen, 
mikäli momentissa mainittujen vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. 
Suojelutavoitteet ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaarantuvat huomattavasti ruoppaustöistä, 
joten poikkeuksen saaminen on hyvin epätodennäköistä.

ELY-keskuksella ei ole toimialallaan muuta lausuttavaa.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Pirjo Uusi-Uola, pirjo.uusi-uola@ely-keskus.fi
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