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Lausunto, Långholmenin ranta-asemakaavan muutosluonnos, kiinteistöt 322-4401-41, 322-440-1-6, 322-440-1-8, 322-440-1-29, 322-440-1-30 ja 322-440-1-25,
Kemiönsaari
Lausunto koskee 7.1.2019 päivättyä kaavakarttaa ja -selostusta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa kiinteistön 322-440-1-41
Långholmen alueelle yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka ja
korottaa RA-rakennuspaikkojen rakennusoikeus vastaamaan lähialueen
rantayleiskaavan mukaista RA-alueen rakennusoikeutta (240 k-m2).
Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita
(MRV) ja se sijoittuu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueelle 1 (7-10
lay/km, vapaata rantaa 40 %). Alueen ympäristössä on voimassa
14.6.2005 hyväksytty Kemiön rantayleiskaava. Rantayleiskaavaan ei
ole sisällytetty ranta-asemakaavojen alueita. Muutettavassa rantaasemakaavassa (vahv. 23.12.1982) suunnittelualue on loma-asuntojen
korttelialuetta (RA) sekä maatalousaluetta (MT), jolle saa rakentaa
ainoastaan rantakaava-aluetta palvelevia rantakaavateitä ja
juomavedenottopaikkoja. Kaava-alueella on kuusi loma-asuntojen
rakennuspaikkaa, joiden kunkin kokonaisrakennusoikeus on 140 k-m².
Kaavaratkaisusta
Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa 322-440-1-41 Långholmen
alueelle emätilaselvityksen mahdollistama määrä loma-asunnon
rakennuspaikkoja.
Emätilaselvityksen ja mitoituslaskelman lisäksi kaava-aineistoon olisi
tarpeen lisätä kartta, jossa on havainnollistettu käytetyt vastarannan
läheisyyskertoimet. Mitoituslaskelmasta ilmenevät vastarannan
läheisyyskertoimet eivät vastaa yleistä käytäntöä. Laskelmassa on
esimerkiksi jo yli 150 m kohdalla käytetty läheisyyskertoimena täyttä
yhtä (1). Käytännössä ja myös oikeuskäytännössä on todettu, että vielä
200-300 m päässä oleva loma-asunto on otettava huomioon
rajoittavana tekijänä, ja tällaisessa tilanteessa mitoituslaskelmassa on
tarpeen käyttää läheisyyskerrointa ¾. Mitoitusrantaviivan laskeminen on
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tarpeen tehdä siten, että alle 100 m päässä olevan vastarannan osalta
käytetään läheisyyskerrointa ¼, 100-200 m läheisyyskerrointa ½ ja 200300 m mainittua läheisyyskerrointa ¾. Edellä mainitun todentamiseksi
on syytä laatia edellä mainittu asian havainnollistava kartta.
Laadittaessa ranta-asemakaavaa on mm. katsottava, että ranta-alueille
jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta (MRL 73 §).
Maakuntakaavassa on määrätty rakentamisesta vapaan rannan
minimimäärä prosentteina eli 40%. Kaavaratkaisussa vapaan rannan
osuus jää liian vähäiseksi ja on ristiriidassa vapaata rantaa koskevan
maakuntakaavamääräyksen sekä lain kanssa. Lopputuloksena tulee
olla, että mitoituslaskelmalla saatua rakennuspaikkojen lukumäärää ei
voida sijoittaa suunnittelualueelle, sillä se johtaisi kaavoitusperiaatteiden
vastaiseen tilanteeseen. Osoitetun rakennuspaikan lisääminen ei ole
mahdollista, sillä yhtenäistä rakentamisesta vapaata rantaa ei enää jää
tällä kaavaratkaisulla riittävästi.
Rakennusoikeuden nosto osoitetaan kaikille rakennuspaikoille.
Rakennusoikeuden nosto on suhteessa nykyiseen ranta-asemakaavaan
merkittävä, ja sen vaikutuksia tulisi arvioida osana kaavan vaikutusten
arviointia muutoinkin kuin toteamalla rantayleiskaavan sisältö. Riittävän
vaikutusten arvioinnin pohjalta on mahdollista arvioida muutoksen
soveliaisuus.
Alueella ei ole ranta-alueita koskevaa yleiskaavaa, joten kaavamuutosta
laadittaessa tulee soveltuvin osin ottaa huomioon yleiskaavan
sisältövaatimukset.
Luonnonsuojelu
Lehto (luontoselvityksen Tuore lehto 1) on tarpeen sovittaa
luontoselvityksen mukaisella rajauksella kaavaan luo-alueena. Alue
tulee huomioida mahdollisimman hyvin rakentamisvaiheessakin.
Yleisillä määräyksillä turvataan monimuotoisena säilynyttä luontoa
etenkin metsäisiltä osin.
Rakentamiskorkeus
Alin suositeltava rakentamiskorkeus Kemiönsaaren alueella on +2,45
N2000 –järjestelmässä. Tähän on lisättävä paikkakohtainen aaltoiluvara
ja matalissa lahtien pohjukoissa tuulen aiheuttama paikallinen kallistus.
Jos tarkempia laskelmia kallistumasta ei tehdä, lisäyksenä voidaan
käyttää arvoa 30 cm.
Rakennuspaikkakohtaisista olosuhdelisistä löytyy tietoa osoitteesta:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135189/YO_2014.pdf?s
equence=1&isAllowed=y
”Alin suositeltava rakentamiskorkeus on korkeustaso, jonka alapuolelle
ei tulisi sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita”.
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1. Uudenkaupungin kaupunki: Kaatopaikan alueen asemakaava (M128/30. 9. 2019)
2. Oripäänkunta: Oripäänrakennusjärjestysluonnos (M129/7. 10.2019)
3. Naantalin kaupunki: Ruonan yhdystien asemakaavamuutos (M131/8. 10.2019)
4. Loimaan kaupunki: Nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos (9. kaupunginosa, karta

nomäki)(M132/11. 10. 2019)
5. V-S ELY-Y: Tiputalo Oy:n Pöytyän broilerkanalan laajentamishankkeen YVA-selostus (M133/14. 10. 2019)
6. Turun kaupunki: Munkkionkuja 7:n asemakaavanmuutos (M135/14. 10. 2019)
7. Nousiaisten kunta: Nummen koulun asemaavanmuutos (M138/18. 10.2019)
8. Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaehdotus (M139/21. 10.2019)
9, Uudenkaupungin kaupunki: Miklinkarin ranta-asemakaavan muutos (M140/21. 10. 2019)

10. Maa-ja metsätalousministeriö: Hallituksen esitys tulvariskilain muuttamisesta (M141/21. 10.2019)
11. Uudenkaupungin kaupunki: Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan

ranta-asemakaavanmuutos

(M142/13. 10.2019)
12. Turvallisuus-ja kemikaalivirasto Tukes: Salon Mineraali Oy:n Hyypiämäenkaivoslupa

(M144/31. 10.2019)
13. Kemiönsaaren kunta: Längholmenin ranta-asemakaavanmuutos kiinteistöillä 322-440-1-41, 322-440-1-

6, 322-440-1-8, 322-440-1-29, 322-440-1-30ja 322-440-1-25 (M/146/1. 11. 2019)
14. Kustavin kunta: Itätalon ranta-asemakaavanmuutos2:n luonnos (M147/7. 11.2019)
15. Uudenkaupungin kaupunki: Kalannin meijerin alueen asemakaavanmuutosluonnos (M148/8. 11. 2019)
16. Maa- ja metsätalousministeriö: Päätös valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien vahvistamisesta

(M152/19. 11.2019)
Ehdotus

Maankäyttöjaosto päättää, että ao. tahoille ilmoitetaan, että liitto ei anna em. asioista lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen
muun suunnittelun kanssa.
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Tieto lähetetään: 1., 9., 15. kiriaai
lyBkkfi, annakaarina. lamminpaa@uusikayEyj3J<Lfi,
2. akLyyonneEKStorifiaäA 3. kiriaamo@naantali. fi, 4. kiFiaamo@loimaa.fi, 5. kiriaamo. varsinais-suomi@elv-kestaj
sjii 6.
ten. kunta@nousiainen. fi, 8. virasto(n>l

rttetiKgityrkafi, 7. nousiais:

aakso.fi, 10. lausuntopalvelu. om@om. fi, 11. pa-

laEpalainen@npstosconsulting. fi, 12. kaJY2sasiat®ty_kes1i13. ^an@kimitoori. fi, 14. Kustavin

kunnanhallitukselle,os. Keskustie7, 23360 KUSTAVI,16. kiriaamo(a)mmm.fi
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristöjäluonnonvarat -vastuualue
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

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