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Lausunto, Anavaisten ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, Kustavi
Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa yksi uusi erillispientalojen 
korttelialueen rakennuspaikka (AO). Lisäksi kaavassa osoitetaan lv-1 -aluetta kulkuyhteyksineen. 
Kaavaan sisältyy myös kaksi voimassaolevan kaavan lomarakennuspaikkaa. Suunnittelualueen 
kaakkoiskulman vesialue rajoittuu Natura-alueeseen.

Alueella on voimassa Anavaisten rantakaava. Kyseinen kaava jätettiin aikanaan osin 
vahvistamatta. Tästä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja korkein hallinto-oikeus pysytti 
päätöksen jättää osa kaavasta vahvistamatta päätöksellään 8.10.1999 /taltionro 2762. 

ELY-keskus (silloinen Lounais-Suomen ympäristökeskus) on kyseessä olevalla päätöksellään 
20.11.1998/103AL jättänyt Kustavin kunnanvaltuuston 29.9.1997 §56 hyväksymästä Anavaisten 
rantakaavasta vahvistamatta kolme rakennuspaikkaa kiinteistöltä Järviniitty 304-401-10-1, jolle 
myös nyt kaavoitettava alue sijoittuu. Vahvistamatta jätetyt rantarakennuspaikat sijoittuvat nyt 
lausunnolla olevan kaavaluonnoksen alueille 03 (yksi rakennuspaikka) ja 02 (kaksi 
rakennuspaikkaa). Vahvistamatta jätettyjen rakennuspaikkojen kohtaan on kaavaluonnoksessa nyt 
osoitettu venevalkama-alue (lv-1) ja sen ajoyhteys, ja M-aluetta. 

Aiempien rakennuspaikkojen vahvistamatta jättämistä Anavaisten rantakaavassa on perusteltu 
sillä, että kaavassa oli osoitettu kyseisille tiloille liikaa rakentamista sekä vapaa rantaviiva oli 
pirstoutunut pieniin osasiin ja sitä oli rakentamisen määrään nähden riittämättömästi. Nyt 
lausunnolla olevan kaavan liitteenä oleva emätilaselvityksen lopputuloksesta on nähtävissä, että 
rakennusoikeus on selvästi ylitetty emätilalla (jäljellä -7 lay).

Lausunnolla olevassa kaavassa on muodostettu yksi uusi rantarakennuspaikka (AO kortteli 8).  
Kaavaselostuksen sivulla 13 on käytetty uuden rantarakennuspaikan perusteluna vuoden 1994 
halkomista. Selostuksen mukaan rakennusoikeus ei ole halkomisen jälkeen jakaantunut tasaisesti 
tilojen Järviniitty 10:1 (304-401-10-1) ja Juhantalo 10:2 (304-401-10-2) kesken. ELY-keskus toteaa, 
että halkomista ei voi käyttää perusteluna uudelle rakennuspaikalle. Halkomisen yhteydessä on 
katsottu, että rakennusoikeus on tullut jaetuksi oikeudenmukaisesti. Emätilalla rakennusoikeus 
ylittyy jo. Se, että ranta-asemakaavoja tehdään pieninä osina, ei voi vaikuttaa emätilalla olevaa 
rakennusoikeuden määrää lisäävästi. Maanomistajan tasapuolisen kohtelun tulee toteutua koko 
emätilaa katsottaessa.

ELY-keskus toteaa näin ollen, että kaavaluonnoksen alueelle 02 ei ole perusteita osoittaa uutta 
rantarakennuspaikkaa (AO kortteli 8). Sen sijaan on hyvä, että Natura-alueen läheiselle osuudelle 
osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta (M), jolla ei ole rakennusoikeutta. Kaavaa on tarkoitus 
ehdotusvaiheeseen täydentää luontoselvityksellä. Tässä vaiheessa ELY-keskuksella ei ole 
luonnonsuojelun osalta huomautettavaa kaavasta.
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ELY-keskuksella ei ole toimialallaan muuta lausuttavaa.

Yksikön päällikön sijainen,
johtava maankäytön asiantuntija Risto Rauhala

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tiedoksi sähköpostilla:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Pirjo Uusi-Uola, pirjo.uusi-uola@ely-keskus.fi
Leena Lehtomaa, leena.lehtomaa@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen liitto, kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi

mailto:kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi
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Tämä asiakirja VARELY/2667/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/2667/2019  har 
godkänts elektroniskt

 Rauhala Risto 04.07.2019 13:48

 Alaspää Katariina 04.07.2019 13:45



LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN

Asia 1. Kemiönsaaren kunta: Kasnäsin asemakaavaehdotus II (M85/6.6.2019)
2. Kustavin kunta: Anavaisten ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (M77/21.5.2019)
3. Loimaan kaupunki: Entisen nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos (M98/24.6.2019)
4. Mynämäen kunta: Hiittiönpellon asemakaavaluonnos (M55/11.4.2019)
5. Mynämäen kunta: Korttelin 1201 tontin 1 asemakaavamuutosluonnos (M63/2.5.2019)
6. Naantalin kaupunki: Viestitien asemakaavamuutos (M65/26.4.2019)
7. Naantalin kaupunki: Naantalin Isosuon asemakaava (M71/10.5.2019)
8. Naantalin kaupunki: Birgitan ja Osuuspankin asemakaavamuutosluonnos (M72/10.5.2019)
9. Naantalin kaupunki: Kailon asemakaavamuutosehdotus (M106/7.8.2019)
10. Nousiaisten kunta: Yhtenäiskoulun tontin asemakaavamuutos (M64/30.4.2019)
11. Paimion kaupunki: Urheilupuiston asemakaavanmuutos (M57/15.4.2019)
12. Paimion kaupunki: Ekopuutarhakylän asemakaava (M58/15.4.2019)
13. Paraisten kaupunki: Korppoon Wattkastin Svens Norrstrand 3:60 asemakaavanmuutos (M84/6.6.2019)
14. Raision kaupunki: E 18 Keskikaupunki -asemakaavanluonnos (M62/2.5.2019)
15. Salon kaupunki: Esko Gustafsson Oy:n maa-aineslupahakemus Perniön Mäkisaurun tilalla
Hietalanmetsä (M60/2.5.2019)
16. Salon kaupunki: Salon Sepeli Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus Muurlan Järven tilalla
Mölkkäri 1:41 (M86/6.6.2019)
17. Salon kaupunki: Marketta ja Esa Raitasen maa-ainesluvasta Kiikalan Satakosken tiloilla
Nummi ja Nummela (M89/12.6.2019)
18. Salon kaupunki: Salon kaupungin rakennusjärjestysluonnos (M54/11.4.2019)
19. Someron kaupunki: Mäkelän alueen asemakaava (M74/10.5.2019)
20. TLT-Building Oy: Satavakka Oy:n hankkeesta uusia 110 k.V voimajohto Kalanti – Kairakatu
(M92/14.6.2019)
21. Turun kaupunki: Turun Moision ranta-asemakaavanluonnos (M53/5.4.2019)
22. Turun kaupunki: Iso-Heikkiläntien, Akslintien, Tukholmankadun, Aakenkadun ja Kirstinpuiston
asemakaavanmuutos (M79/29.5.2019)
23. Turun kaupunki: Turun kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnos (M91/13.6.2019)
24. Turun kaupunki: Kastun koulun asemakaavanmuutos (M95/19.6.2019)
25. Uudenkaupungin kaupunki: Saarelan ranta-asemakaavan muutosehdotus (M66/3.5.2019)
26. Uudenkaupungin kaupunki: VII kaupunginosan korttelin asemakaavanmuutosluonnos (M68/10.5.2019)
27. Uudenkaupungin kaupunki: Hiun asemakaavanmuutosluonnos (M69/10.5.2019)
28. Uudenkaupungin kaupunki: Autotehtaankadun asemakaavanmuutos (M73/10.5.2019)
29. Uudenkaupungin kaupunki: VIII kaupunginosan korttelin 21 Lännentien asemakaavanmuutos
(M103/28.6.2019)
30. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Mynämäen Peurussuon Munax Oy:n munituskanalahankkeen
Case Ruoka 2030 YVA-selostus (M61/2.5.2019)
31. Vehmaan kunta: Koulualueen asemakaavanmuutos (M78/27.5.2019)
32. Ympäristöministeriö: Maa-ainesten ottaminen -opasluonnos (M56/23.4.2019)
33. Ympäristöministeriö: Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen
reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvat ympäristövaikutukset (M75/13.5.2019)
34. Ympäristöministeriö: Ehdotus jätteistä annetun asetuksen muuttamisesta (M83/5.6.2019)
35. Ympäristöministeriö: Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä
ympäristövaikutusten kuvaus (M82/29.5.2019)
36. Ympäristöministeriö: Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja
menettely -hankkeen (VesiPOKE) loppuraportti (M81/29.5.2019)
37. Ympäristöministeriö: Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen -hankkeen loppuraportti
(M80/29.5.2019)
38. Ympäristöministeriö: Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen
(M97/20.6.2019)

Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää, että ao. tahoille ilmoitetaan, että liitto ei anna em. asioista lausuntoa, koska liitol-
la ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai
muun suunnittelun kanssa. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnosta esitellään kokouksessa.

Valmistelija HS/KÄ/LN/TJ/AK/em

Tieto lähetetään: 1. plan@kimitoon.fi, 2. Kustavin kunnanhallitus, 3. kirjaamo@loimaa.fi, 4.–5. kun-
ta@mynamaki.fi, 6.–9. kirjaamo@naantali.fi, 10. nousiaisten.kunta@nousiainen.fi, 11.–12. kaavalausun-
not@paimio.fi, 13. rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi, 14. tekninen@raisio.fi, 15.–18. kirjaa-
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mo@salo.fi, 19. maankaytto@somero.fi, 20. sari.laivonen@tltgroup.fi, 21. antti.siirava@nostoconsulting.fi,
22. kaupunkisuunnittelu@turku.fi, 23. kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi, 24. kaupunkisuunnitte-
lu@turku.fi, 25.–29. kirjaamo@uusikaupunki.fi, annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki.fi, jen-
na.suhonen@uusikaupunki.fi, 30. kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi, 31. vehmaa.kunta@vehmaa.fi,
32.–38. kirjaamo@ym.fi

Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Korjataan ei lausuttavien listauksen kohta 21. Lausuntoa on pyytänyt Kokemäen kaupunki, ei Turun kau-
punki. Ehdotus hyväksyttiin ko. korjauksen kera.
_____

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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