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TAIVASSALON KUNTA 

KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Lausunnot 

Kumpulan ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 

21.5.2019 – 20.6.2019. Kaavaluonnoksesta on saatu yksi lausunto ja yh-

teensä seitsemän mielipidettä. Kaavan laatijana olen tehnyt näihin vasti-

neet. 

 

1) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (14.6.2019) 

Kaavaselostuksessa esitetysti kaava-alueella on rakennuksia, jotka on 

noteerattu maakuntamuseon inventoinneissa ja määritelty 

maisemallisesti arvokkaiksi. Kaavan vaikutusarviointiin kuuluu 

vaikutusten arviointi kulttuuriympäristöön, ja tämä arviointi tulisi tehdä 

näiden rakennusten osalta. Kaavamääräys ”rakennettaessa kyseiselle 

rakennuspaikalle tulee pyrkiä säilyttämään vanhan pihapiirin ja 

rakennusten kulttuuriarvot” on tulkinnanvarainen sen suhteen, milloin 

voidaan katsoa, että rakentamisessa kulttuuriarvo on pyritty 

säilyttämään. 

 

Oikeusvaikutteinen yleiskaava toimii ohjeena asemakaavoituksessa. 

Lausunnolla oleva kaavaluonnos näyttää poikkeavan voimassa olevasta 

rantayleiskaavasta siten, että uusia rakennuspaikkoja sijoitetaan 

yleiskaavan M-1 -alueelle. Yleiskaavan mukaan M-1 -alueella sallitaan 

lomarakentaminen vain erityisistä syistä. Erityistä syytä ei ole kaava-

aineistossa määritelty. Perusteet poikkeamiselle ja erityinen syy 

rakennuspaikan muodostamiselle tulee esittää kaava-aineistossa. 

 

Viitasammakon reviiri ja alueen luontoarvot on huomioitu 

asianmukaisesti. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ei ole toimialallaan 

muuta lausuttavaa. 

 

Vastine 

Maisemallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä koskevia kaavamää-

räyksiä kaavakartalla ja vaikutusten arviointia kaavaselostuksessa tar-

kennetaan ehdotusvaiheessa.  
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Kaavaselostukseen lisätään perustelut M-1 -alueelle rakentamiseen. 

Lausunnon perusteella ei ole taepeen tehdä muita muutoksia kaavaluon-

nokseen. 

 

Mielipiteet 

 

1) Mielipide A (19.6.2019)  

Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan Kumpulan ranta-asemakaava-

muutokseen liittyviin materiaaleihin. Vastineemme kohdistuu muun mu-

assa seuraaviin mainintoihin asemakaavamuutoksen materiaaleissa:  

• ”Kaavan toteutuminen lisää sekä auto- että vesiliikenteen määrää 

alueella vähäisesti”  

• ”Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-

teen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen” 

Patakahjantien liikenne on nykymuodossaan hyvin vilkasta keväästä syk-

syyn. 

Tienkäyttäjät. 

• Allekirjoittaneet 2 kpl henkilöautoja. 

• Kesäasukkaat n 30 kpl henkilöautoja (rannassa kesäasukkaiden 

autopaikkoja 24 kpl, lisäksi Naurisluodon kärjen kesäasunnot 2 kpl 

(1-2 henkilöauto per kesäasunto). 

• Kesäasukkaiden vieraiden autoliikenne x kpl henkilöautoja. 

• Rakentamattoman omakotitalotontin (833-439-2-176) mahdolli-

nen lisäys liikennemäärään 1-2 henkilöautoa. 

Vastine 

Venevalkaman sijainti muutetaan kaavaehdotusvaiheessa toiseen paik-

kaan. Muutoksen myötä vähäinen liikennemäärän kasvu Patakahjantiellä 

tulee painottumaan tien alkuosaan. 

 

2) Mielipiteet B-F (14.6.2019, 16.6.2019, 5.6.2019, 5.6.2019, 5.6.2019) 

Viitaten julkisesti nähtäville jätettyyn kaava-ehdotukseen lausumme seu-

raavaa: 

Emme hyväksy kaavaa siltä osin mikä koskee kahta rakennuspaikkaa 

(RA-1) Karskullan saaren länsi reunalla. 

Perusteena pidämme sitä, että: 

1. Karskullan saari on yksi erillinen saari ja näin sitä on tarkasteltava 

omana kokonaisuutena, jolloin emotilan vapaita yksiköitä ei sellaise-

naan voi ulottaa kohteeseen. 
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2. Saaressa on rantaviivaa alle 1 km ja sille on jo ennestään rakennettuja 

kiinteistöjä 11 kpl eli loma-asuntoyksikköjen määrä ylittyy selvästi 

vallitsevaan yleiskaavaan nähden. 

3. Hyvä rantarakentaminen edellyttää myös, että vapaa-alueita on myös 

jätettynä yleiseen käyttöön, normaalisti joka kolmannen jälkeen va-

paata. Karskullan osalta tuo länsireuna on käytännössä ainoa vapaa-

alue, koska itäpuolella on lyhyt jyrkkä kallio ja sen jälkeen ruovikkoa 

Kumpulan taloon asti. 

4. Saari on myös hyvin kapea, jolloin ns. takamaata luonnossa elävien 

eläinten käyttöön ei jää enää laisinkaan. Käsityksemme on, että luon-

non kestokyky ylittyy lisärakentamisen johdosta selvästi. 

Vastine 

Karskulta-nimisen saaren länsiosa kaava-alueella on oikeusvaikutteisessa 

rantayleiskaavassa osoitettu yhtenäiseksi loma-asuntoalueeksi (RA), jolle 

mitoituksen osoittama lomarakennusoikeus on pääasiassa sijoitettava. 

Rakennuspaikkojen määrä suunnittelualueella perustuu laadittuun emäti-

laselvitykseen vuoden 1969 tilanteen mukaan sekä rantayleiskaavan mu-

kaiseen loma-asuntojen mitoitukseen. Kaavassa esitetty rakentamisen 

määrä on oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan mukainen ja toteuttaa 

maanomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta. 

Suunnittelualueelle jää riittävästi yhtenäistä vapaata rantaviivaa Karskul-

tan saareen. 

Mielipiteiden perusteella ei ole taepeen tehdä muutoksia kaavaluonnok-

seen. 

 

3) Mielipide G (14.6.2019) 
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Vastine 

Venevalkama-alue (LV-1) siirretään kaavaehdotuksessa suunnittelualu-

een koillisosaan kaavaluonnoksessa osoitetulle maa- ja metsätalousalu-

eelle (M). Korttelin 3 pohjoisrajaa siirretään etelään päin. 

Korttelissa 3 kahden RA-rakennuspaikan alueelle osoitetaan kaavaehdo-

tuksessa sisäinen ajoyhteys (kulkuyhteysrasite), mikä mahdollistaa, että 

rakennuspaikoille on mahdollista kulkea yhden ajoneuvoliittymän kautta. 
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Ranta-asemakaavassa osoitetut rakennuspaikat (tontit) ovat rakentami-

seen soveltuvia ja pinta-aloiltaan riittäviä. Rakennuspaikkojen kokonais-

rakennusoikeus on voimassa olevan Taivassalon rakennusjärjestyksen 

mukainen. Uusien vapaa-ajan asuinrakennusten tulee olla yksikerroksisia. 

 

 

Turussa 18.9.2019 

Nosto Consulting Oy 

 

 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 


