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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 

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat kiinteistöt 304-407-3-55 Hakonen I, 

joka sijaitsee kahdella palstalla, sekä 304-407-3-72 Harmaalammas. 

 

RN:o Nimi Pinta-ala ha Todellinen rantaviiva m Kiinteistötunnus 

3:55 
3:72 

Hakonen I  
Harmaalammas 

1,2 
0,8 

160 
70 

304-407-3-55  
304-407-3-72 

     

Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 2 hehtaaria. Kaava-alueella on todellista 

rantaviivaa yhteensä noin 230 metriä ja muunnettua rantaviivaa yhteensä 

noin 210 metriä. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kustavin Kiparluodossa noin 15 kilometrin päässä Kus-

tavin keskustasta. 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos 
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Kaava-alue ilmakuvassa (valkoisella): 

 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos 

 

Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (vihreällä): 

 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Kaava-alue on pääosin metsämaata. Kiinteistö 304-407-3-55 Hakonen I si-

jaitsee kahdella erillisellä palstalla: rantapalstalla ja rakennetulla palstalla. 

Kiinteistö 304-407-3-72 Harmaalammas sijaitsee rantapalstalla.   

Rakennettu ympäristö 

Kiinteistöllä 304-407-3-55 Hakonen I sijaitsee rakennusinventoinnin perus-

teella (Lähde: Lounaistieto) paikallisesti tai muuten historiallisesti tai ym-

päristöllisesti arvokkaiksi arvioituja rakennuksia, mutta käytännössä ne 

ovat purkukuntoisia tai jo romahtaneita ja asumiseen soveltumattomia.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudista-

misesta 14.12.2017, ja päätös tuli voimaan 1. huhtikuuta 2018. Päätöksellä 

valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tar-

kistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan 

20.3.2013. 
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Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty maa- ja metsätalous-/ret-

keily-/virkistysalueeksi (MRV). Lisäksi suunnittelualue kuuluu Selkämeren 

kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhykkeeseen. 

 

 

Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkeeseen 

2, eli 5-7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % 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 
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saanut lainvoiman. Kaava-alueelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakunta-

kaavassa. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Rakennusjärjestys 

8.7.2011 voimaan tulleen Kustavin kunnan rakennusjärjestyksen mukaan: 

- Lomarakennusten rakennuspaikalle saa ranta-alueella rakentaa yhden 

enintään 100 k-m² suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½-kerroksi-

nen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan enintään 25 k-

m², saunan enintään 30 k-m² ja autotalli/varastorakennuksia enintään 40 

k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 k-m². 

- Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus voi olla edellä esitettyä pie-

nempi (enintään 150 k-m²), kun otetaan huomioon rakennuspaikan koko, 

maaston muodot, kasvillisuuden peittävyys, alueen rakennuskanta ja mai-

semalliset arvot. 

- Saunarakennuksessa on oltava varsinaisia saunatiloja (löyly-, pesu- ja pu-

kuhuone) vähintään puolet sallitusta rakennusoikeudesta. 

- Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen kosteudelle arkojen rakenteiden 

tulee olla vähintään +2,20 m keskiveden korkeutta ylempänä. 

- Jätevedet tulee, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitokseen, käsi-

tellä kiinteistökohtaisesti ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden mukai-

sesti. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-

nusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 

- Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää.  

- Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta 

tulee olla vähintään 25 metriä. Jos saunarakennuksen pohjapinta-ala on 

enintään 25 m², saa sen rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keski-

vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuksen etäisyyden ranta-

viivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee kuitenkin olla sellainen, että mai-

seman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelualueella. 

Kaavan pohjakartta 

Kaava-alueelta on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta (1:2000), joka 

täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle 

asetetut vaatimukset. 
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2.2 Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaavassa kiinteis-

tön 304-407-3-55 rantapalstalle loma-asunnon rakennuspaikka (RA), ja 

osoittaa kaavassa sisämaan erillispalsta maa- ja metsätalousalueeksi (M), 

jossa ei ole rakennusoikeutta. Kaavatyön tavoitteena on lisäksi osoittaa 

kaavassa kiinteistö 304-407-3-72 loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). 

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti mer-

kittäviä vaikutuksia. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

• Nykytilanne 

• Luontoselvitys (laaditaan kevään/kesän 2019 aikana) 

• Kantatilaselvitys 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset 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 maanomistaja, käyttöoikeuden haltijat, 

naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset 

vuokra-alueen haltijat 

• Kustavin kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennus-

valvonta, palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympä-

ristö- ja vapaa-aika-toimet 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-

Suomen liitto, Varsinais-Suomen maakuntamuseo 
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4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Marraskuu 2018: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, il-

moitus kunnan ilmoituslehdissä. 

Joulukuu 2018: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-

tään nähtävillä 30 päivää, jonka aikana osalliset 

saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä, 

jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

Kunta ilmoittaa kaava-aineiston nähtävillä olosta 

kirjeitse kaikille osallisille ja kunnan virallisissa il-

moituslehdissä. Kaavaluonnoksesta kunta pyytää 

lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Lokakuu 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 kunta pyytää tarvittaessa lausunnot viran-

omaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Joulukuu 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 858101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnitteluavustaja, FM Päivi Leppänen  

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

Nosto Consulting Oy  

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 
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Kustavin kunta: 

kunnanjohtaja Veijo Katara  
puh. 0500 785324, veijo.katara@kustavi.fi 

 

rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojala 

puh. 0500 740 006, meri-tuuli.ojala@kustavi.fi  

Keskustie 7, 23360 KUSTAVI 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 
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