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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 
sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue ja sijainti 

Suunnittelualue koskee osaa kiinteistöä 304-403-2-51 Keskiluoto. Suunnit-
telualue koskee voimassa olevan ranta-asemakaavan loma-asuntojen kort-
telia 10 sekä maa- ja metsätalousaluetta.  

Suunnittelualue sijaitsee Kustavin Etelä-Vartsalan kylässä Keskiluodon saa-
ressa Santasaaren aukolla noin 6,5 km linnuntietä Kustavin keskustasta 
lounaaseen. Suunnittelualueelle ei ole kiinteää tieyhteyttä. Suunnittelualu-
eelle kuljetaan venevalkamasta, joka sijaitsee suunnittelualueesta noin 700 
m koilliseen. 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan yhteensä noin 1,5 hehtaaria. Suunnitte-
lualueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 270 metriä ja mitoitusran-
taviivaa noin 220 metriä. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus (keltaisella): 

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 
 
Suunnittelualue ilmakuvassa: 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin tavanomaista saariston kallioista metsämaata. 

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita. 

Suunnittelualueen ulkopuolella suunnittelualueesta länteen sijaitsevat 
Langstedtin Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue (FI0200112) sekä val-
takunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ehdotettu Ströömin meri-
väylä.  

Rakennettu ympäristö 

Kiinteistön 304-403-2-51 Keskiluoto alueella korttelin 10 rakennuspaikalla 
1 on rakennettuna noin 1930-luvulla valmistunut vakituisen asumisen 
asuinrakennus sekä talousrakennuksia. Korttelin 10 rakennuspaikalla 2 on 
rakennettuna vapaa-ajan asuinrakennus sekä talousrakennuksia. Suunnit-
telualueen lähiympäristössä sijaitsee pääosin loma-asumista.  

 
Asuinrakennus ja talousrakennus korttelin 10 rakennuspaikalla 1. 
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Vapaa-ajan asuinrakennus sekä talousrakennus korttelin 10 rakennuspaikalla 2. 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 
2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden aluei-
den ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä 
sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-
kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-
kuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty maa- ja met-
sätalous-/retkeily-/virkistysalueeksi (MRV). Lisäksi suunnittelualue kuuluu 
Saariston rengastiehen tukeutuvaan kehittämisvyöhykkeeseen. 
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Suunnittelualueen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta. 
 

 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkee-
seen 2, eli 5-7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta. 

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-
maakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakuntahallitus on päätök-
sellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. Kaavamuutosalueelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaa-
kuntakaavassa. 
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Suunnittelualueen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 

 
Lähde: Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavakartta. 
 
Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kustavin länsiosan 
yleispiirteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty Kustavin kunnanvaltuus-
tossa 25.5.2015 ja tullut voimaan 5.4.2016. Suunnittelualue on osoitettu 
osayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi (RA) sekä maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Suunnittelualue on 
osoitettu myös ranta-asemakaava-alueeksi, jossa rakennuslupien myöntä-
misen perusteena oleva kaava säilyy lainvoimaisena. 

Suunnittelualue osayleiskaavassa (oranssilla): 

 
Lähde: Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaavakartta. 
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Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2b, eli 
5-6 loma-asuntoyksikköä per rantakilometri, ja 45% vapaata rantaa.  

 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kustavin kunnanvaltuuston 28.9.2004 § 30 
hyväksymä Santasaarenaukon ranta-asemakaavan muutos. Suunnittelu-
alue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu loma-asuntojen 
korttelialueeksi (RA) sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). 

Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta (suunnittelualue sinisellä): 

 

Lähde: Santasaarenaukon ranta-asemakaavan muutos -kaavakartta. 
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Rakennusjärjestys 

Kustavin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.7.2011.  

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-
asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.  

2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa voimassa olevan ranta-asemakaavan 
korttelin 10 lomarakennuspaikat 1 ja 2 erillispientalojen rakennuspaikoiksi 
(AO). Tavoitteellinen rakennuspaikkakohtainen kokonaisrakennusoikeus 
on 300 k-m². Kaavamuutoksessa rakennuspaikat rajataan tarkoituksen-
mukaisella tavalla muun muassa siten, että nykyisen kaavan mukainen M-
alue rakennuspaikkojen välillä poistetaan. 

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla ranta-asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan sellaisia 
vaikutuksia, että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnalli-
sia asioita tai että ne olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden 
kannalta tärkeitä. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle on laadittu seuraavat selvitykset: 

• Nykytilanneselvitys 

2.5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 
• Sosiaaliset vaikutukset 
• Taloudelliset vaikutukset 
• Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-
dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-
den toimialaa kaava koskee. 
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Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistaja, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-
kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• Kustavin kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusvalvonta, 
palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja vapaa-aika-
toimet 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Joulukuu 2020: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-
täville yhdessä kaavan valmisteluaineiston (luon-
noksen) kanssa kunnanvirastossa sekä internet-si-
vuilla, ilmoitus kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi 
kaavatyön osallisille. Aineisto pidetään nähtävillä 30 
päivää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaava-
luonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdolli-
suuksien mukaan huomioon. Kaavaluonnoksesta 
kunta pyytää lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Maaliskuu 2021: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-
tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 
siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-
moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 
muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-
sesta kunta pyytää tarvittaessa lausunnot viran-
omaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Kesäkuu 2021: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-
mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-
taa Turun hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-
sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen  
puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 
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suunnitteluavustaja, FM Päivi Leppänen  
puh. 050 345 4005, paivi.leppanen@nostoconsulting.fi 

Nosto Consulting Oy  
Brahenkatu 7, 20100 TURKU 
 
Kustavin kunta: 

kunnanjohtaja Veijo Katara  
puh. 0500 785324, veijo.katara@kustavi.fi 
 
rakennustarkastaja Riku Latokartano 
puh. 0500 740 006, riku.latokartano@kustavi.fi  

Keskustie 7, 23360 KUSTAVI 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 
osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 

mailto:laura.lahde@kustavi.fi

	1. Suunnittelualue ja sijainti
	2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
	2.1 Lähtökohdat
	2.2 Tavoite
	2.3 Kaavan vaikuttavuus
	2.4 Laadittavat selvitykset
	2.5 Arvioitavat vaikutukset

	3. Osalliset
	4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen
	5. Yhteystiedot
	6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

