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TAIVASSALON KUNTA 

KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Kumpulan ranta-asemakaava on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 29.10.2019 – 28.11.2019. 

Kaavaehdotuksesta on saatu 3 lausuntoa. Osallisilta ei saatu yhtään muistutusta kaavaehdotuk-

sesta. Kaavan laatijana olen tehnyt näihin vastineet. 

Lausunto / muistutus Kaavan laatijan vastine 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 

(27.11.2019) 

Kaavaratkaisussa osoitetaan lomarakentamista ran-

tayleiskaavan M-1-alueelle. M-1 -alueen kaavamääräyk-

sen mukaan sille rakentaminen on sallittu vain erityisestä 

syystä. RA-määräyksen mukaan lomarakennusoikeus on 

sijoitettava pääasiassa sille, ja yksityiskohtaisessa suun-

nittelussa voidaan aluerajauksesta mitoituksen puitteissa 

poiketa. Kaavaselostuksessa esitetty erityinen syy raken-

tamisen sijoittamiselle M-1-alueelle on vaihtoehtoisten 

rakentamiseen soveltuvien ranta-alueen niukkuus suun-

nittelualueella. Selostuksessa poikkeaminen on arvioitu 

vähäiseksi. Poikkeamista rantayleiskaavan virkistysalu-

eelle rakentamisesta ei ole käsitelty. 

Ranta-asemakaavoitusta ohjaavassa rantayleiskaavassa 

on ratkaistu nimenomaisesti rannalla rakentamisen alu-

eet ja rakentamattomaksi jäävät alueet koko kunnan alu-

eella. Esitetty erityinen syy rakentamiseen soveltuvien 

ranta-alueiden niukkuudesta ei ole erityinen syy poiketa 

rantayleiskaavasta ja sen keskeisistä periaatteista ranta-

rakentamisen sijoittumisen suhteen. Lähtökohtana on, 

että rakentaminen tulee osoittaa RA-alueille rantayleis-

kaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti. Rakentamisen si-

joittaminen M-1-alueelle on tehty ilman vaihtoehtotar-

kastelua. ELY-keskus katsoo, että loma-asuminen on 

mahdollista osoittaa rantayleiskaavan mukaisesti RA-alu-

eelle. Rakentamisen sijoittaminen M-1-alueelle on myös 

vapaan rannan yhtenäisyyden kannalta heikompi vaihto-

ehto verrattuna rakentamisen sijoittamiselle RA-alueelle. 

Tästäkin lähtökohdasta tarkasteltuna poikkeamiselle ran-

tayleiskaavasta ei ole esitetty erityistä syytä. 

Erillispientalojen korttelialuetta koskevaa kaavamää-

räystä olisi tarpeen selkeyttää kirjaamalla asuinraken-

nusten määrä eli (yhden) enintään kaksiasuntoisen 

asuinrakennuksen. ELY-keskus tuo lisäksi esille, että 

maanomistajien tasapuolisen kohtelun takia yleisenä pe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korttelin 1 RA-rakennuspaikka siirretään loma-asuntojen 

kortteliin 4.  

 

 

 

 

 

Taivassalon 1.1.2013 voimaan tulleessa rakennusjärjes-

tyksessä ohjataan rakentamisen määrästä rantaan sijoit-

tuvalla rakennuspaikalla siten, että rakennuspaikalle saa 

rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen kaksikerroksi-

sen asuinrakennuksen ja lomarakennuspaikalle saa ra-

kentaa yhden enintään kaksiasuntoisen 1½ kerroksisen 
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Lausunto / muistutus Kaavan laatijan vastine 

riaatteena on, että rantarakennuspaikoille ei ole mahdol-

lista sallia kaksiasuntoisia asuinrakennuksia. Tältä osin 

RA-1, RA-2 ja AO-kaavamääräyksiä on tarpeen tarkistaa. 

 

 

 

 

Venevalkama-alueelle sallittavien rakennusten sijainti 

(rakennusalat), määrä ja rakennusoikeus on tarpeen 

määrätä kaavassa. Rakennetun kulttuuriympäristön 

osalta ELY-keskus viittaa maakuntamuseon lausuntoon 

20.11.2019. 

loma-asunnon. Kaavamääräys on voimassa olevan ra-

kennusjärjestyksen mukainen. Vaikka rakennusjärjestys 

ei olekaan lain mukaan sitovana ohjeena ranta-asema-

kaavaa laadittaessa, yleisen kaavoituskäytännön kan-

nalta on kuitenkin suotavaa, että ranta-asemakaava-alu-

eella rakennuspaikkoja omistavia kiinteistönomistajia ei 

aseta eriarvoiseen (huonompaan) asemaan sellaisiin 

maanomistajiin verrattuna, jotka omistavat rakennus-

paikkoja asemakaavoittamattoman alueen ulkopuolella. 

 

Venevalkama-alueen kaavamääräystä tarkistetaan ra-

kennusoikeuden osalta. 

Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto 

(20.11.2019) 

Vanhempaa rakennuskantaa alueella edustaa Patakahjan 

saaressa oleva Kumpulan vuonna 1952 rakennettu asuin-

rakennus sekä pihapiirin ulkorakennukset 1950-luvulta. 

Sodan jälkeen rakennettu saaristotila on arvotettu inven-

toinnissa maisemallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Tila si-

jaitsee AM korttelialueella ja sen pihapiiri on kaavassa 

merkitty s-merkinnällä ja sen kaavamääräys on seu-

raava: ”Paikallisesti merkittävä pihapiiri, joka tulee säi-

lyttää. Uudisrakentaminen ja rakennuksissa suoritettavat 

korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä muut ympäristöön 

kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että piha-

piirin maisemallinen ilme säilyy.” Lisäksi yleisissä määrä-

yksissä annetaan määräykset rakennusten sopeutumi-

sesta perinteiseen saaristomaisemaan väritykseltään, jul-

kisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. AM-kortteli-

alueen kaavamääräyksen mukaan alueen rakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 450 k-m². Tai-

vassalon kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rantaan 

rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla ra-

kennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 

olla enintään 350 k-m². Museo näkee tässä kohdin risti-

riidan kaavamääräyksen ja rakennusjärjestyksen välillä. 

Kaava ei varsinaisesti suojele Kumpulan vanhoja raken-

nuksia, vaan mahdollistaa niiden purkamisen ja kohteen 

uudisrakentamisen. Tärkeää tässä kohteessa on kuiten-

kin perinteisen saaristomaiseman säilyminen ja massoil-

taan liian suuren ja alueelle sopimattoman uudisrakenta-

misen välttäminen. Näiltä osin kaavamääräykset ovat riit-

tävät. 

Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, 

että alueen vanha rakennuskanta ja säilytettävän pihapii-

rin uudisrakentaminen on otettu riittävästi huomioon ase-

makaavaehdotuksessa eikä museolla ole siten huo-

mautettavaa Kumpulan ranta-asemakaavaehdotuksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavassa on osoitettu 450 k-m² kokonaisrakennusoikeus 

maatilojen talouskeskusten korttelialueelle (AM), jonka 

kokonaisrakennusoikeutta ei ole ohjattu rakennusjärjes-

tyksessä. AM-korttelialuetta tai korttelialueen kokonais-

rakennusoikeutta ei voi verrata rakennusjärjestyksessä 

mainittuun rantaan rajoittuvaan ympärivuotiseen asumi-

seen tarkoitettun rakennuspaikkaan tai rakennuspaikan 

kokonaisrakennusoikeuteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nosto Consulting Oy Sivu 3 / 3 

 

 
Lausunto / muistutus Kaavan laatijan vastine 

Varsinais-Suomen liiton lausunto (2.12.2019) 

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että ranta-asemakaava-

ehdotuksessa esitetään loma-asutusta voimassa olevan 

yleiskaavan M-1 alueelle. Kyseisellä alueella rakentami-

nen 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 ranta-

rakentamisen sijoittumista kokonaisuutena koko kunnan 

alueella. Yleiskaavassa laadittua rantarakentamisen ko-

konaisratkaisua ei ole syytä kevein perustein muuttaa, 

vaan noudattaa yleiskaavan RA-alueiden rajoja. Poikkea-

misen syyksi esitetty rantarakentamiseen soveltuvien 

alueiden niukkuus ei Varsinais-Suomen liiton tulkinnan 

mukaan täytä erityisen syyn tunnusmerkkejä. Kaava-alu-

eella rakentamista on myös mahdollista tiivistää Nauris-

luodon puoleisella alueella jättäen vastaavasti Patakahjan 

puoleiset loma-asumisen rakentamispaikat osoittamatta. 

M-1 alueen rakentamatta jättäminen parantaa myös huo-

mattavasti tilannetta yhtenäisen vapaan rannan säilymi-

sen osalta.  

 

 

 

Korttelin 1 RA-rakennuspaikka siirretään loma-asuntojen 

kortteliin 4.  

 

 

Turussa 4.12.2019 

Nosto Consulting Oy 

 

 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 


