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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Suunnittelualue muodostuu kiinteistön 918-425-3-11 Kaislaranta alueesta. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,7 hehtaaria. Rantaviivaa on noin 340 

metriä. 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

 

Suunnittelualueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Vehmaalla Viiaistenlahden ranta-alueella Vehmaan 

kuntakeskuksesta noin kahdeksan kilometriä lounaaseen linnuntietä. 

 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (vihreällä): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alue ilmakuvassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin melko tasaista metsämaata. Suunnittelualueen 

edustalla on vesijättömaata. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen pohjoisosaan on rakennettu yksi loma-asunto talousra-

kennuksineen. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-

kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-

kuntakaavaa. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-

etta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV).  

 

Kaava-alueen länsipuolella kulkevan Kaivoistentien kohdalle on osoitettu 

ohjeellinen ulkoilureitti. 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan osa-aluee-

seen 3 eli 3-5 lay/km ja vapaan rannan osuus 50 % kokonaisrantaviivasta. 

 

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-

maakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakuntahallitus on päätök-

sellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 

saanut lainvoiman. Kaava-alueelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakunta-

kaavassa. 

Kaava-alue vaihemaakuntakaavassa: 
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Yleiskaava  

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa. 

Rakennusjärjestys 

1.1.2016 voimaan tulleen Vehmaan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan: 

- Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-

nusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee 

rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää.   

- Rakennuksen vähimmäisetäisyyteen keskivedenkorkeuden mukaisesta 

rantaviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maaston muoto ja 

muut luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla 

sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säi-

lyy, kuitenkin vähintään 30 metriä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta 

muuta johdu. 

- Huvimajan, grillikodan, katoksen, kesäkeittiön, terassin tai näihin rinnas-

tettavan rakennelman etäisyyden tulee olla keskivedenkorkeuden mukai-

sesta rantaviivasta vähintään 15 metriä. 

- Puupintaisen ja lämpöeristämättömän venevajan saa rakentaa lähemmäs 

rantaa edellyttäen, että vaja sopii ympäristöön. Venevaja, joka sijaitsee ve-

sirajassa, tulee sijoittaa mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. 

Kattomuodon tulee olla harjakatto. Harjan suunnan tulee olla kohtisuorassa 

rantaan nähden ja venevajan harjan korkeuden tulee olla sopusuhtainen 

maisemaan nähden. 

- Rakennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvän otet-

tava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella varmuu-

della. Veden vaikutukselle arat rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava 

mahdollisimman riskittömälle korkeudelle. Rakennuksia ja rakennelmia voi-

daan niiden arvon, käyttötarkoituksen ja vedenkestävyyden perusteella si-

joittaa rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan myös alemmaksi. 

- Mereen rajoittuvilla rakennuspaikoilla alin suositeltava rakentamiskorkeus 

tulee olla + 2,40 m (N2000-järjestelmä). Rakennuksen korkeusasemaa 

määriteltäessä rakennusluvan yhteydessä tulee huomioida muut olosuhde-

lisät kuten aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva korkeus-

lisä. 

- Järvien ja jokien rannoilla rakennus tulee rakentaa siten, että alin lat-

tiakorkeus on vähintään 1,3 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei yläve-

siraja ole tiedossa, alimman lattiakorkeuden on järvien ja jokien rannoilla 

oltava vähintään 1,8 metriä keskivedenpintaa korkeammalla. 
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Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelualueella. 

Kaavan pohjakartta 

Kaava-alueelta on laadittu pohjakartta (1:2000), joka täyttää maankäyttö- 

ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Pohjakartan on laatinut Maanmittauspalvelu Puttonen Oy ja sen on hyväk-

synyt 18.9.2018 kiinteistöinsinööri Leena Viljanen. 

2.2 Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle kaksi oma-

rantaista lomarakennuspaikkaa. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

• Nykytilanne 

• Emätilaselvitys 

• Luontoselvitys 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 

• Maisemalliset vaikutukset 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Taloudelliset vaikutukset 

• Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• Vehmaan kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusvalvonta, 

palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja vapaa-aika-

toimet 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto 
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4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Lokakuu 2018: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, il-

moitus kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön 

osallisille. 

Joulukuu 2018: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-

tään kunnassa nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 

osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-

teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon. Kunta ilmoittaa kaava-aineiston nähtä-

villä olosta kirjeitse kaikille osallisille ja kunnan vi-

rallisissa ilmoituslehdissä. Kaavaluonnoksesta kunta 

pyytää lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Huhtikuu 2019: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-

tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 

siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-

moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 

muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-

sesta pyydetään tarvittaessa lausunnot viranomai-

silta. 

 

Hyväksymisvaihe 

Elokuu 2019: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Turun hallinto-oikeuteen. 

 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
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suunnitteluavustaja, FM Päivi Leppänen 

puh. 050 345 4005, paivi.leppanen@nostoconsulting.fi  

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Vehmaan kunta: 

vs. tekninen johtaja Antti Heinonen 

puh. 044 739 3787, antti.heinonen@vehmaa.fi 

 

kunnanjohtaja Ari Koskinen 

puh. 050 386 6142, ari.koskinen@vehmaa.fi 

 

Saarikontie 8, 23200 VINKKILÄ 

 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 
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