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Lausunto, Kaurissalo-Kiparluoto II ranta-asemakaavan muutos, 
luonnosvaihe
Kaavaselostuksessa lukee, että uusia rakennuspaikkoja ei synny. M-alueelle sijoitettu sauna 
kuitenkin varaa rantaa, mikä vaikuttaa emätilan vapaan rannan määrään. Lisäksi AO- ja RA -
alueille on kaavamääräyksessä jo mahdollistettu saunan rakentaminen. ELY-keskus katsoo, että 
sauna nyt lausuttavana olevassa kaavaehdotuksessa vähentää vapaan rannan määrää. Saunat 
tulisi sijoittaa rakennuspaikkojen yhteyteen. 

Nykyisin voimassaolevassa kaavassa alueen rakennuspaikkojen ulkopuolinen ympäristö on MY-
aluetta, jolla on kaavamerkinnässä mainittu olevan erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaselostuksessa 
asiasta mainitaan vain, että rakennuspaikan laajentaminen on vähäistä eikä täten vaikuta 
ympäristöön, eikä luontoinventointia ole näin ollen tarpeen laatia. Tässä yhteydessä ei ole 
kuitenkaan viittausta muutettavan kaavan alkuperäiseen selvitykseen, jonka perusteella voisi 
arvioida rakennettavan alueen luonteen ja vaikutukset luontoarvoihin. Pelkkä ympäristön karkea 
kuvaus ei myöskään ole riittävän asianmukainen tarkastelu, jotta sen perusteella voisi arvioida 
luontovaikutukset, erityisesti koska aiemmassa kaavassa todettuja erityisiä ympäristöarvoja ei 
mainita mitenkään. 

ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan johdonmukaisesti huomioon 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen sisältövaatimukset, maakuntakaavan mukainen 
rakentamisen mitoitus ja vapaan rannan vaatimus sekä maanomistajien ja emätilojen tasapuolinen 
kohtelu rantarakennusoikeutta jaettaessa.

Yksikön päällikön sijaisena
johtava maankäytön asiantuntija Risto Rauhala

Ylitarkastaja Katariina Alaspää
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Kustavin kunnanhallitus 
 
 
 
 
 

Suunnittelujohtajan lausunto Kustavin kunnanhallitukselle Kaurissalo-Kiparluoto II ranta-asemakaavan muutoksesta 
 
 Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria ja kaavan laatijan ilmoittamaa rantaviivaa noin 540 met-

riä, joka mitoitusrantaviivaksi muutettuna on 395 metriä.  
 
 Alueella on voimassa Vakka-Suomen maakuntakaava (YM 20.3.2013). Alueella ei ole voimassa olevaa 

yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue on MRV-aluetta, se kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden 
kehittämisvyöhykkeeseen. Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusvyöhykkeeseen 2, jolle voidaan si-
joittaa 5-7 loma-asutusyksikkö/rantaviivakilometri 40 % vapaarantaosuudella. Lisäksi alueella on voi-
massa Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhyke. 

 
 Varsinais-Suomen näkemyksen mukaan esitettyä saunarakennuksen rakennuspaikkaa ei tule sijoittaa 

kaavaluonnoksen maa- ja metsätalousalueelle (M).   
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