














LAUSUNTO TAIVASSALON KUNNANHALLITUKSELLE KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVAN
MUUTOSEHDOTUKSESTA (M 143/28.10.2019)

Asia Taivassalon kunnanhallitus pyytää Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Kumpulan ranta-asemakaavan muu-
tosehdotuksesta. Kumpulan kaava-alue sijaitsee Taivassalossa Patakahjan ja Naurisluodon saarissa n. viisi
kilometriä Taivassalon keskustasta länteen.

Kaavan tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle emätilatarkastelun mahdollistama määrä uusia loma-
asutuksen rakennuspaikkoja ja muuttaa rakennettujen rakennuspaikkojen rakennusoikeuksia vastaamaa
Taivassalon kunnassa yleisesti käytössä olevia rakennusoikeuksia.

Alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava (YM 20.3.2013). Maakuntakaavassa alue on
MRV-aluetta (Maa- ja metsätalous/retkeily- ja virkistysaluetta. Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitus-
vyöhykkeeseen 2, jolle voidaan sijoittaa 5-7 loma-asutusyksikköä/rantaviivakilometri 40 % vapaarantaosuu-
della. Lisäksi alue kuuluu maakuntakaavassa Saariston rengastiehen tukeutuvaan kehittämisvyöhykkee-
seen.

Alueella on voimassa Taivassalon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka on vahvistettu ympäristöministe-
riössä 8.3.1988. Yleiskaavassa kaava-alue kuuluu Naurisluodon puoleiselta osaltaan valtaosin RA-
alueeseen ja Patakahjan puoleiselta osaltaan M-1 -alueeseen.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus
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Ote lainvoimaisesta yleiskaavasta alueella (Lähde: Liiteri-tietopalvelu)

Kaava-alueen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: https://bit.ly/2Dj7msB

Valmistelija LN/kk

Ehdotus Varsinais-Suomen liitto toteaa, että ranta-asemakaavaehdotuksessa esitetään loma-asutusta voimassa
olevan yleiskaavan M-1 alueelle. Kyseisellä alueella rakentaminen on sallittua ainoastaan erityisestä syystä.

Kaavaehdotuksen selostuksessa esitetään erityiseksi syyksi poikkeamiselle rakentamiseen soveltuvan
ranta-alueen niukkuutta. Liitto toteaa, että alueella voimassa olevassa yleiskaavassa on pääosin ratkaistu
juuri rantarakentamisen sijoittumista kokonaisuutena koko kunnan alueelle. Yleiskaavassa laadittua ranta-
rakentamisen kokonaisratkaisua ei ole syytä kevyin perustein muuttaa, vaan noudattaa yleiskaavan RA-
alueiden rajoja. Poikkeamisen syyksi esitetty rantarakentamiseen soveltuvien alueiden niukkuus ei Varsi-
nais-Suomen liiton tulkinnan mukaan täytä erityisen syyn tunnusmerkkejä. Kaava-alueella rakentamista on
myös mahdollista tiivistää Naurisluodon puoleisella alueella jättäen vastaavasti Patakahjan puoleiset loma-
asumisen rakentamispaikat osoittamatta. M-1 alueen rakentamatta jättäminen parantaa myös huomattavas-
ti tilannetta yhtenäisen vapaan rannan säilymisen osalta.

Kaavan luonnosvaiheessa ei ole pyydetty lausuntoa Varsinais-Suomen liitolta.

Lausunto lähetetään: Taivassalon kunta
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja erikoissuunnittelija Lasse Nurmi, p. 040 543 5473, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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