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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KUSTAVIN KUNTA 

KAURISSALO-KIPARLUOTO II RANTA-ASEMAKAAVAN 

MUUTOS 

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Kiinteistöä 304-407-1-139 Kaarlenpää. 

 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Kortteli 22 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. 

Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekni-

nen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä 

(Budapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 23.1.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

on ollut nähtävillä 25.1.2019 – 25.2.2019 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 25.1.2019 – 25.2.2019 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2019 – __.__.2019 

Kunta on hyväksynyt kaavan __.__.2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kustavin Kiparluodossa noin 18 kilometrin 

päässä Kustavin keskustasta. Alueelle on kiinteä tieyhteys. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tarkoituksena on osoit-

taa suunnittelualueen toinen loma-asunnon rakennuspaikka (RA) 

ympärivuotiseen asumiseen (erillispientalojen rakennuspaikka 

AO). Lisäksi kaavamuutoksessa vahvistetaan loma-asunnon raken-

nuspaikka (RA), sekä osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta (MY). 

Rakennuspaikkojen rajoja muutetaan tarkoituksenmukaisiksi.  

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu kiinteistö 304-407-1-139 Kaar-

lenpää. Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 3,6 hehtaaria. 

Kaava-alueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 540 metriä 

ja muunnettua rantaviivaa yhteensä noin 395 metriä. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Kaava-alue on pääosin kallioista metsämaata. Niemenkärki muo-

dostaa avoimen, rikkonaisen kallioalueen. 

 
Kallioista rantaa 
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Kallioista metsämaisemaa 

 

Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-

vokkaita maisema-alueita. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakentamaton. Suunnittelualueen läheisyy-

dessä sijaitsee loma-asutusta.  

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston 

vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin seuraavat: 
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Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty maa- ja metsäta-

lous-/retkeily-/virkistysalueeksi (MRV). Lisäksi suunnittelualue 

kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhyk-

keeseen.  
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Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhyk-

keeseen 2, eli 5-7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonais-

rantaviivasta. 

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakunta-

hallitus on päätöksellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan 

voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaavamuutosalu-

eelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2006 laadittu Kaurissalo-

Kiparluoto II ranta-asemakaava. Kaavalla muodostui suunnittelu-

alueelle loma-asuntojen korttelialuetta (RA) sekä maa- ja metsä-

talousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Suunnittelu-

alueen rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 150 k-m². 

Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta: 
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Rakennusjärjestys 

Kustavin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.7.2011. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-ase-

makaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Emätilaselvitys 

Kaavamuutoksella ei muodostu uusia rakennuspaikkoja, joten 

emätilaselvitystä ei siten ole tarpeen laatia. 

Luontotyyppiselvitys 

Suunnittelualueelta on laadittu luontotyyppiselvitys (liite 4) 

29.6.2019, jonka puitteissa alueelle tehtiin maastokäynti 

20.6.2019. Selvityksen laati Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio 

Oy. Selvityksessä kartoitettiin suunnittelualueen luontotyypit ja 

mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luonnonmuisto-

merkit, vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiset suojeltavat pienvedet, 

metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt sekä 

uhanalaiset luontotyypit. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin kasvi- 

ja sammallajistoa etsien erityisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä 

tai muuten harvinaisia lajeja, joilla on luonnonsuojelullista merki-

tystä. Suunnittelualueella todettiin selvityksen mukaan sijaitsevan 

metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, joka koostuu 

kahdesta lähekkäisestä, luonnontilaisena säilyneestä ja vähäpuus-

toisesta suolaikusta kiinteistön länsiosassa (Kaarlenpään suolai-

kut). Suolaikut tulisi välittömine lähiympäristöineen säilyttää ra-

kentamattomina ja luonnontilaisina.  

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti ottaa huomioon kaavoituksessa.  

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennus-

laissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 



Nosto Consulting Oy  11 (18) 

Kustavin kunta: Kaurissalo-Kiparluoto II ranta-asemakaavan muutos   
Kaavaselostus (Ehdotus), Versio 1.0  6.8.2019 

 

Pohjakartan on hyväksynyt maanmittausinsinööri Martti Alilontti-

nen 9.6.2000. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistämi-
nen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS, 

liite 2).  

Kustavin kunnanhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireille-

tulopäätöksen 21.1.2019 § 14. Kaavatyön vireilletulosta on kuu-

lutettu 23.1.2019. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta kir-

jeitse.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen ranta-asemakaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 3.1.2019 päivätty kaa-

valuonnos ovat olleet kunnassa nähtävillä 25.1. - 25.2.2019 väli-

sen ajan. 

Kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei 

jätetty yhtään mielipidettä nähtävilläolon aikana. Kaavaluonnok-

sesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä 

Varsinais-Suomen liitolta. Kustavin kunnan rakennuslautakunta to-

tesi lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista ranta-asemakaa-

van muutosehdotukseen. Lausunnot ovat selostuksen liitteenä 5. 

Kaavan laatijan vastine lausuntoihin: 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (21.2.2019) 

Suunnittelualueesta on laadittu luontotyyppiselvitys kesäkuussa 

2019. Selvityksen mukaan alueella on yksi metsälain tarkoittama 

erityisen tärkeä elinympäristö, joka koostuu kahdesta lähekkäi-

sestä, luonnontilaisena säilyneestä, vähäpuustoisesta suolaikusta 

kiinteistön länsiosassa. Nämä suolaikut tulisi välittömine lähiympä-

ristöineen säilyttää rakentamattomina ja luonnontilaisina. Kaava-

ehdotuksessa suojeltavaksi esitetyt alueet esitetään kaavakartalla 

luo-1 -alueina.  
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Korttelialueiden ulkopuolinen maa- ja metsätalousalue esitetään 

kaavaehdotuksessa MY-alueena. 

Varsinais-Suomen liiton lausunto (13.3.2019) 

Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen rakentaminen on 

käytännössä mahdotonta korttelin 5 ohjeellisella rakennuspaikalla 

nro 1. Rakennusalat on sijoitettu epätarkoituksenmukaisesti. Laa-

ditun luontotyyppiselvityksen mukaan rakennusalojen kohdalla on 

metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Lisäksi, kun 

huomioidaan vastarannan läheisyys, erillisen saunan rakennusalan 

sijoittaminen maa- ja metsätalousalueelle ei vähennä vapaan mää-

rää suunnittelualueella. 

Kaavaehdotus 

Kustavin kunnanhallitus on käsitellyt 6.8.2019 päivätyn kaavaeh-

dotuksen kokouksessaan __.__.2019 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2019. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu kiinteistö 304-407-1-139 Kaar-

lenpää. 

Kaavalla muodostuu loma-asuntojen korttelialuetta (RA), erillis-

pientalojen korttelialuetta (AO) sekä maa- ja metsätalousaluetta, 

jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 

Mitoitus 

Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 3,6 hehtaaria. 

Loma-asuntojen korttelialueen rakennusten yhteenlaskettu kerros-

ala rakennuspaikalla saa olla enintään 180 m2, josta lomaraken-

nuksen kerrosala saa olla enintään 120 m2, vierasmajan enintään 

25 m2 ja saunan enintään 30 m2 sekä talousrakennusten enintään 

40 m2. 

Erillispientaloalueiden korttelialialueen rakennuspaikan asuinra-

kennuksen kerrosala saa olla enintään 250 m2, saunan enintään 

30m2, vierasmajan enintään 25 m2 ja talousrakennusten enintään 

40 m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla saa 

olla enintään 320 m2. 

Maa- ja metsätalousalueella saa rakentaa saunarakennuksen 

(30m2) erikseen osoitetulle rakennusalalle.  

Ranta-asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 

enintään 530 k-m². 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Kustavin keskus-

tassa noin 18 kilometrin päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 
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Korttelialueet 

Kaavassa on osoitettu yksi erillispientalojen rakennuspaikka (AO), 

yksi loma-asuntojen rakennuspaikka (RA) sekä maa- ja metsäta-

lousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 

Kortteli 22 (rakennuspaikat 1 ja 2)  

 

Osalla korttelialutta on luonnon monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeä alue, jolla sijaistee metsälain 10 §:n mukaisia 

vähäpuustoisia suoalueita. 

Maa- ja metsätalousalueet 

Korttelialueiden ulkopuolinen maa-alue on maa- ja metsätalousalu-

etta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 

 

Osalla MY-aluetta on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-

sen tärkeitä alueita, joilla sijaistee metsälain 10 §:n mukaisia vä-

häpuustoisia suoalueita. 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Ranta-asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon luonnon-

suojelu, maisema-arvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestämi-

nen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Rakennus-

paikkojen huolellisella suunnittelulla ranta-asemakaavan toteutta-

minen aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia luonnonympä-

ristössä. 
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa osoitetaan suunnittelualueen toinen loma-asunnon ra-

kennuspaikka (RA) ympärivuotiseen asumiseen (erillispientalojen 

rakennuspaikka AO), joten vakituinen asutus lisääntyy alueella vä-

häisesti. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alueelle on kiinteä tieyhteys, ja alueelta on riittävät yhtey-

det olemassa olevaan kunnan palveluverkkoon. Kaavasta ei ai-

heudu erityisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteen kannalta. 

Kaava-alueen läheisyydessä on loma-asutusta. Kaavalla ei ha-

jauteta yhdyskuntarakennetta. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

ovat Kustavin keskustassa noin 18 kilometrin päässä. 

Liikenne 

Kaavaratkaisulla ei ole tiedossa merkittävää vaikutusta liikenteen 

määrään. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.  

Virkistys 

Kaavaratkaisun vaikutus virkistysalueen määrään on vähäinen.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Yleisissä kaavamääräyksissä on ohjattu rakentamista siten, että 

rakentaminen sopeutuisi maisemaan. Rakennusten on kaavamää-

räyksen mukaan sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan, ja 

rakennusten on oltava puuverhoiltuja. Rakennuspaikan rakenta-

maton osa on hoidettava luonnonvaraisena, ja rakennuspaikalla on 
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säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto. Kaavamäräyk-

sillä varmistetaan, että kaavamuutoksesta ei aiheudu haitallisia 

vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. 

Rakennuspaikkojen rajoja muutetaan vähäisesti, joten kaavasta ei 

ole tiedossa haitallisia vaikutuksia alueen luonnonolojen kannalta 

näiltä osin.  

Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:n tekemän luontotyyppi-

selvityksen mukaan suunnittelualueella sijaitsee metsälain tarkoit-

tama erityisen tärkeä elinympäristö (Kaarlenpään vähäpuustoiset 

suolaikut), joka koostuu kahdesta lähekkäisestä, luonnontilaisena 

säilyneestä ja vähäpuustoisesta suolaikusta kiinteistön länsiosassa. 

Suolaikut tulisi välittömine lähiympäristöineen säilyttää rakenta-

mattomina ja luonnontilaisina.  

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen maaperä on pääosin kalliomaata (Lähde: 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). Alueen rakennettavuus on 

hyvä. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 

kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta-

asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kustavin 

kunta. 
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