
  450-RAK2006 

 

 

 

 

 

TAIVASSALON KUNTA 

VÄHÄ-KAHILUODON RANTA-ASEMAKAAVAN MUU-
TOS 2 
 

KAAVASELOSTUS 

Kaavaluonnos 

Versio 0.9 

 

9.10.2020 

Nosto Consulting Oy 



Nosto Consulting Oy  2 (18) 

Taivassalon kunta: Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavan muutos 2   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  9.10.2020 

 
Sisällysluettelo 

1. Perus- ja tunnistetiedot ..................................................................................... 4 

1.1. Tunnistetiedot ..................................................................................... 4 

1.2. Kaava-alueen sijainti ............................................................................ 4 

1.3. Kaavan tarkoitus .................................................................................. 4 

2. Lähtökohdat ......................................................................................................... 6 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista ........................................................... 6 

Alueen yleiskuvaus ............................................................................... 6 

Luonnonympäristö ............................................................................... 6 

Rakennettu ympäristö .......................................................................... 7 

Muinaismuistot .................................................................................... 8 

Maanomistus ....................................................................................... 8 

2.2. Suunnittelutilanne ................................................................................ 8 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ................................................. 8 

Maakuntakaava ................................................................................... 9 

Yleiskaava ........................................................................................ 10 

Ranta-asemakaava ............................................................................ 11 

Rakennusjärjestys .............................................................................. 12 

Emätilaselvitys .................................................................................. 13 

Luontoselvitys ................................................................................... 13 

Vanha rakennuskanta ......................................................................... 13 

Kaavan pohjakartta ............................................................................ 13 

Rakennuskiellot ................................................................................. 13 

3. Suunnittelun vaiheet ........................................................................................ 14 

3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ....... 14 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö .................................................................. 14 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ..................................................... 14 

Viranomaisyhteistyö ........................................................................... 14 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos ............................................ 14 

Kaavaehdotus ................................................................................... 14 

Kaavan hyväksyminen ........................................................................ 14 



Nosto Consulting Oy  3 (18) 

Taivassalon kunta: Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavan muutos 2   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  9.10.2020 

 
4. Ranta-asemakaavan kuvaus ........................................................................... 15 

4.1. Kaavan rakenne ................................................................................. 15 

Kaavan kuvaus ja perustelut kaavaratkaisulle ........................................ 15 

Mitoitus ............................................................................................ 15 

Palvelut ............................................................................................ 15 

4.2. Aluevaraukset ................................................................................... 15 

Korttelialueet .................................................................................... 15 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset .......................................................... 16 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ................................................. 16 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ......................................... 17 

Muut vaikutukset ............................................................................... 17 

5. Ranta-asemakaavan toteutus ......................................................................... 18 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat............................. 18 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus ..................................................................... 18 

5.3. Toteutuksen seuranta ......................................................................... 18 

 

LIITTEET 1) Asemakaavan seurantalomake 
 2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

3) Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
  

 
 
VERSIOHISTORIA 
 

0.9 Kaavaluonnos 9.10.2020 Käsitelty Taivassalon kunnan-
hallituksessa __.__.2020 § __ 

 



Nosto Consulting Oy  4 (18) 

Taivassalon kunta: Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavan muutos 2   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  9.10.2020 

 

1. Perus- ja tunnistetiedot 
1.1. Tunnistetiedot 

TAIVASSALON KUNTA 
VÄHÄ-KAHILUODON RANTA-ASEMAKAAVAN  
MUUTOS 2 
 
Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

Osaa kiinteistöä 833-417-1-190 Rantakallio. 

19.5.1992 vahvistetun ranta-asemakaavan korttelia 10. 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 10. 
 
Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappa-
lainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2020 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  __.__ – __.__.2020 
on ollut nähtävillä 
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2020 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2021 
Kunta on hyväksynyt kaavan __.__.2021 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Taivassalon Kyläluodossa noin 13,5 kilometriä 
Taivassalon kuntakeskuksesta lounaaseen. Suunnittelualueelle on 
kiinteä tieyhteys. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavatyön tavoitteena on lisätä korttelin 10 rakennuspaikan 1 ko-
konaisrakennusoikeus kiinteistön 833-417-1-190 Rantakallio alu-
eella kunnan rakennusjärjestyksessä määriteltyyn tavoitetasoon, 
joka on tällä hetkellä 215 k-m².  
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Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. Lähtökohdat 
2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue koskee voimassa olevan ranta-asemakaavan 
loma-asuntojen korttelia 10. Suunnittelualue koskee osaa kiinteis-
töä 833-417-1-190 Rantakallio.  

Suunnittelualue kiinteistön 833-417-1-190 Rantakallio alueella on 
vuokrattu maanvuokralain mukaisesti. Vuokraoikeuden haltija on 
oikeutettu hakemaan ranta-asemakaavan muutosta voimassa ole-
van sopimuksen mukaisesti. 

Suunnittelualueella on rantaviivaa yhteensä noin 210 metriä ja 
muunnettua rantaviivaa noin 150 metriä. Suunnittelualueen pinta-
ala on yhteensä noin 1,2 hehtaaria. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin kallioista, havuvaltaista 
metsämaata.  

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita. 

Alueelta laaditaan luontoselvitys kevään ja kesän 2021 aikana, 
jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa. 
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Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue kiinteistön 833-417-1-190 Rantakallio alueella on 
rakentamaton. 
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Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

Maanomistus 

Suunnittelualue kiinteistön 833-417-1-190 Rantakallio alueella on 
vuokrattu maanvuokralain mukaisesti. Vuokraoikeuden haltija on 
oikeutettu hakemaan ranta-asemakaavan muutosta voimassa ole-
van sopimuksen mukaisesti. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston 
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-
nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 
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Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-
tavoitteista ainakin seuraavat:  

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alu-
eiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.  

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-
destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.  

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-
nais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaa-
vassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä mat-
kailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Suunnittelualue 
kuuluu maakuntakaavassa loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan 
osa-alueeseen 2 eli 5─7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % ko-
konaisrantaviivasta. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Varsinais-Suomen maakuntakaavakartta 
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Vaihemaakuntakaava 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-
teen vaihe-maakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakun-
tahallitus on päätöksellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaavamuutosalu-
eelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa.  

Kaava-alue vaihemaakuntakaavassa: 

 
Lähde: Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-
maakuntakaava. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 8.3.1988 
vahvistama Taivassalon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Suun-
nittelualue on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu loma-
asuntoalueeksi (RA) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 
(M-1). Suunnittelualue kuuluu loma-asuntojen mitoituksessa nou-
datettavaan vyöhykkeeseen 1, jonka keskimääräinen mitoitus on 9 
lay/km. Hyvän rantaviivan mitoitus on vyöhykkeellä 10,4 lay/km 
ja huonon rantaviivan mitoitus 5 lay/km.  
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Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti yleiskaavassa: 

 

Lähde: Taivassalon rantayleiskaavakartta. 

 

 

 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Taivassalon kunnanvaltuuston 
2.7.1991 hyväksymä ja Turun ja Porin lääninhallituksen 19.5.1992 
vahvistama Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaava (hyväksytty ku-
motun rakennuslain mukaisena rantakaavana). Suunnittelualue on 
voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu loma-asuntojen 
korttelialueeksi, jossa rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-
asunnon ja siihen liittyvän tai erillisen saunan, joiden yhteenlas-
kettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m².  
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Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta, jossa suunnittelualueen 
ohjeellinen rajaus sinisellä: 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

1.1.2013 voimaan tulleen Taivassalon kunnan rakennusjärjestyk-
sen mukaan: 

- Rantaan rajoittuvalla lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden 
enintään kaksiasuntoisen 1½-kerroksisen loma-asunnon. 

- Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa loma-asunnon ker-
rosala olla enintään 120 k-m². Lisäksi saa rakentaa enintään 30 
k-m² saunarakennuksen, enintään 25 k-m² vierasmajan sekä 
lämpöeristämättömiä varastorakennuksia enintään 40 k-m². 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 215 k-
m². Alle 2000 m²:n suuruisilla vanhoilla rakennuspaikoilla saa 
loma-asunnon kerrosala olla enintään 100 k-m². Tällöin raken-
nusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 195 k-m². 

- Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnit-
tää rakennusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 
Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin 
säilyttää. 

- Rakennuksen vähimmäisetäisyyden keskivedenkorkeuden mu-
kaisesta rantaviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat 
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maaston muoto ja muut luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäi-
syyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman luon-
nonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vä-
hintään 30 metriä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta 
johdu. 

- Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m² ja johon 
ei liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa 
vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukai-
sesta rantaviivasta 

- Huvimajan, grillikodan, katoksen, kesäkeittiön, terassin tai näi-
hin rinnastettavan rakennelman etäisyyden tulee olla keskive-
denkorkeuden mukaisesta rantaviivasta vähintään 15 metriä. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-ase-
makaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Emätilaselvitys 

Emätilaselvitystä ei ole tarpeen laatia, sillä suunnittelualueelle ei 
osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta laaditaan luontoselvitys kevään ja kesän 2021 
aikana, jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa.  

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 
tulisi erityisesti huomioida kaavoituksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaava-alueelta on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta 
(1:2000), joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-ase-
makaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.  

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 



Nosto Consulting Oy  14 (18) 

Taivassalon kunta: Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavan muutos 2   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  9.10.2020 

 

3. Suunnittelun vaiheet 
3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistämi-

nen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty suunnittelualueen maanvuokralain 
mukaisen vuokraoikeudenhaltijan aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 9.10.2020. 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnos- ja tarvittaessa 
kaavaehdotusvaiheessa. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Taivassalon kunnanhallitus on päättänyt kaavamuutoksen vireille-
tulosta __.__.2020 § __. Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä, kunnan ilmoitustaululla sekä kuuluttamalla __.__.2020 
Vakka-Suomen Sanomissa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 9.10.2020 päivätty kaa-
valuonnos ovat olleet nähtävillä __.__. – __.__.2020 Taivassalon 
kunnanvirastolla. 

Kaavaehdotus 

Taivassalon kunnanhallitus on käsitellyt __.__.___ päivätyn kaa-
vaehdotuksen kokouksessaan __.__.___ § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.____. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 
4.1. Kaavan rakenne 

Kaavan kuvaus ja perustelut kaavaratkaisulle 

Ranta-asemakaavan muutoksella on vahvistettu lomarakennusten 
kortteli 10 (RA). Korttelin lomarakennuspaikan kokonaisrakennus-
oikeutta on kasvatettu kunnan rakennusjärjestystä vastaavaksi. 

Rakennuspaikka on kohtuullisen suuri (noin 1,16 ha). Suunniteltu 
rakentaminen on toteutettavissa rakennuspaikan alueella ympä-
ristö- ja maisema-arvot huomioiden. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 1,16 hehtaaria. Kaavassa 
on osoitettu yksi omarantainen lomarakennuspaikka (RA). Loma-
asuntojen korttelialuetta on noin 1,16 hehtaaria. 

Loma-asuntojen rakennuspaikalle on osoitettu rakennusoikeutta 
215 k-m². Kaava-alueelle on osoitettu kerrosalaa yhteensä 215 k-
m². 

Kaava-alueella ei ollut tarpeen laatia emätilaselvitystä, sillä kaa-
vassa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. Kaava-alueen yksityis-
kohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan seurantalomakkeessa 
(liite 1). 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Taivassalon kir-
konkylässä noin 13,5 kilometriä kaava-alueesta koilliseen. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaavamuutoksessa on vahvistettu yksi loma-asuntojen rakennus-
paikka (RA). 
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Kortteli 10 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. Yhden olemassa ole-
van loma-asunnon rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeutta on 
nostettu kunnan rakennusjärjestystä vastaavalle tasolle. Kaavalla 
ei ole merkittävää vaikutusta alueen väestörakenteeseen tai -kehi-
tykseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alueen läheisyydessä on loma-asutusta. Kaavalla ei ha-
jauteta yhdyskuntarakennetta. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin, jotka sijaitsevat Tai-
vassalon kuntakeskuksessa kaava-alueelta noin 13,5 kilometriä 
koilliseen.  

Liikenne 

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta liikenteen mää-
rään.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa suojeltavia kulttuuriympäristöjä 
tai muinaismuistoja. 

Virkistys 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta virkistysalueen määrään. 



Nosto Consulting Oy  17 (18) 

Taivassalon kunta: Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavan muutos 2   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  9.10.2020 

 
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavassa vahvistetaan yksi omarantainen lomarakennuspaikka. 
Kaavamääräyksissä ohjataan rakentamistapaa siten, että raken-
nukset sopeutuisivat maisemaan ja rakennuspaikoilla säilytettäisiin 
riittävästi puustoa. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen 
maisemarakenteeseen. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 
vaikutusta pienilmastoon. 

Muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-
teen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 
5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 
kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 
on tullut kuulutuksella voimaan.  

Suunnittelualueen maanomista ja vuokraoikeuden haltija vastaa-
vat ranta-asemakaavan toteuttamisesta suunnittelualueella osalla 
kiinteistöä 833-417-1-190 Rantakallio. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Taivassalon 
kunta. 

 

 

Turussa __.__.2020 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 
dipl.ins. 
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