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KEMIÖNSAAREN KUNTA 

SANTASAARI-GRÄNGNÄS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 

Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutos 2 on ollut luonnoksena nähtävillä 2.4. – 

1.5.2020. Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä osallisilta. Kaavaluonnoksesta on 

saatu yhteensä 2 lausuntoa. Kaavan laatijana olen tehnyt niihin vastineen. 

 

Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 

(27.5.2020) 

Kaavan vaikutukset luontoon, maisemaan ja maankäyt-

töön 

Kaavaselostuksessa kuvataan maisemaa ja luonnonympä-

ristöä hyvin vähän. Kyseessä on kuitenkin 30 metrin kor-

keuteen nouseva rinne saaren pohjoiskärjessä. Rakenta-

minen näyttäisi sijoittuvan maisemallisesti hallitsevalle 

paikalle, rinteen taitekohtaan. 

Selostuksen mukaan kaavasta ei aiheudu haitallisia vaiku-

tuksia alueen maisemarakenteeseen. Vaikutukset maise-

maan tulee arvioida kaavan jatkotyössä. Arvioinnin poh-

jaksi tarvitaan tietoa maiseman perustekijöistä sekä ra-

kennusten ja pihojen sijoittamisesta maastoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Luontovaikutuksia arvioidaan luontoselvityksen valmistut-

tua. 

Kaavaselostuksen mukaan emätilaselvitystä ei ole tarpeen 

laatia, sillä kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennus-

paikkoja. Omarantaisten uusien rakennuspaikkojen osoit-

taminen kuitenkin edellyttää mitoitustarkastelua ja emäti-

laselvitys on siinä tarpeen. 

Kaavaluonnoksessa maakuntakaavan sallima mitoitus ylit-

tyy ja vapaan rannan määrä jää alle 30 prosenttiin. Kah-

delle omarantaiselle rakennuspaikalle ei siten näytä olevan 

edellytyksiä. 

 

 

 

 

 

Kaavaselostusta täydennetään maiseman ja luonnon-

ympäristön kuvauksella. 

Erillispientalojen rakennuspaikka korttelissa 11 siirre-

tään kaava-alueen lounaisosaan voimassa olevan ranta-

asemakaavan RM-rakennuspaikalle ja rakennuspaikan 

ja rannan välissä sijaitseva metsäalue osoitetaan luon-

nonsuojelualueeksi. RA-rakennuspaikkaa pienennetään 

hieman kaava-alueen koillisosassa ja rakennuspaikan ja 

luonnonsuojelualueen väliin osoitetaan kaistale maa- ja 

metsätalousaluetta, jossa ei ole rakennusoikeutta muu-

alla, kuin erikseen osoitetulla rakennusalalla. Kaava-

muutoksessa rinteeseen sijoittuvalle AO-rakennuspai-

kalle on osoitettu kerrosluvuksi I, kun voimassa olevassa 

kaavassa kyseiselle rakennuspaikalle (RM) on kerroslu-

vuksi osoitettu I ½. Näin maisemahaittoja ja rakentami-

sen näkyvyyttä ja erottumista maisemassa saadaan vä-

hennettyä, kun suurin osa kaava-alueen rantaviivasta 

säilyy puustoisena ja rakentamattomana. Rakentamisen 

sopeutumista ympäröivään maisemaan ohjataan lisäksi 

kaavamääräyksin ja lisäksi ranta-asemakaava-alueella 

on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.  

Suunnittelualueelta laaditaan luontoselvitys, jonka tu-

lokset huomioidaan kaavaehdotuksessa. 

Suunnittelualueelta laaditaan emätilaselvitys, jonka tu-

lokset huomioidaan kaavaehdotuksessa. 

 

 

Erillispientalojen rakennuspaikka korttelissa 11 siirre-

tään kaava-alueen lounaisosaan voimassa olevan ranta-

asemakaavan RM-rakennuspaikalle ja rakennuspaikan 

ja rannan välissä sijaitseva metsäalue osoitetaan luon-

nonsuojelualueeksi. RA-rakennuspaikkaa pienennetään 

hieman kaava-alueen koillisosassa ja rakennuspaikan ja 

luonnonsuojelualueen väliin osoitetaan kaistale maa- ja 
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Lausunto / mielipide Kaavan laatijan vastine 

 

 

Kaavamuutoksen suhdetta maakuntakaavaan ja vaikutuk-

sia ympäröivän alueen maankäyttöön tulee arvioida. 

Kaava-alueen vieressä on merkittävä virkistysalue, joka 

muiden virkistysalueiden kanssa yhdessä toteuttaa mah-

dollisuuden kehittää matkailua ja virkistystä. Nykyisen 

ranta-asemakaavan virkistysalueen poistamisella saattaa 

olla vaikutuksia alueen maakuntakaavan mukaisiin kehit-

tämismahdollisuuksiin. Tämä on syytä vaikutusarviossa 

huomioida. 

metsätalousaluetta, jossa ei ole rakennusoikeutta 

muulla, kuin erikseen osoitetulla rakennusalalla. Näin 

kaava-alueelle jää riittävästi vapaata rantaa. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja 

metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä mat-

kailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Alueita 

voidaan osoittaa maa- ja metsätalouden lisäksi loma-

asumiseen ja matkailutoiminnoille, jokamiehenoikeuden 

mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn sekä harkitusti haja-

asutusluonteiseen pysyvään asumiseen. Maakuntakaa-

vaselostuksen mukaan MRV-merkintä ei ole M-merkin-

tää rajoittavampi, vaan lisämahdollisuuksia tarjoava ja 

merkinnällä korostetaan maakunnan strategisten tavoit-

teiden mukaisesti matkailun ja virkistyksen merkitystä 

mm. maatalouden oheiselinkeinona. Kaavamuutoksessa 

kaava-alueelle osoitetaan sekä metsäistä luonnonsuoje-

lualuetta, maa- ja metsätalousaluetta sekä vapaata ran-

taa jokamiehenoikeuden mukaiseen virkistymiseen. 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee 

ranta-asemakaavoitettua loma-asumista sekä laajalti 

maa- ja metsätalousalueita. Kaava-alueen virkistys-

käyttö säilyy jatkossakin, vaikka kaavamuutoksessa ei 

kaava-alueelle osoiteta suoraan virkistysaluetta. Kaava-

muutos toteuttaa voimassa olevan maakuntakaavan ta-

voitteita. 

Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan lau-

sunto (20.4.2020) 

Kaavaselostuksessa sivulla 9 lukee: ”Loma-asuntojen jä-

tehuollossa sallitaan vain kuivakäymälät”. Tämä ei tule 

selville kaavan lupaehdoista. Jos ainoastaan kuivakäymä-

lät sallitaan, tulee se selvitä lupaehtona. Muussa tapauk-

sessa se pitää poistaa kaavaselostuksesta. 

Kaavaselostuksen sivulla 9 lukee myös: ”Kiinteät jätteet 

on kompostoitava ja saunan ym. jätevedet on imeytettävä 

maahan” -lause on harhaanjohtava ja tulee poistaa, koska 

jätteen kompostointi ei ole sallittua. Ei ole myöskään var-

muutta, että jäteveden imeytys täyttää voimassa olevat 

vaatimukset. 

 

Jätehuollosta ehdotetaan seuraavaa korvaavaa lausemuo-

toa kaavaselostukseen: Kompostoitavaa materiaalia voi-

daan kompostoida kiinteistöllä, liete ja jätteet on kuljetet-

tava niille osoitettuihin keräyksiin. 

 

 

 

Käytännön syistä, lautakunta ehdottaa, että rakennusalo-

jen ja rannan väliin osoitetaan rakennusoikeus pienelle ta-

lousrakennukselle. 

 

 

Kaavaselostuksen kohdassa 2.2 on kuvattu suunnittelu-

alueella voimassa olevaa kaavoitustilannetta (maakun-

takaava, yleiskaava, asemakaava). Suunnittelualueella 

ei ole voimassa yleiskaavaa. Suunnittelualueella on voi-

massa lääninhallituksen 11.4.1991 vahvistama Kemiön-

saari – Grängnäs -ranta-asemakaava (hyväksytty ku-

motun rakennuslain mukaisena rantakaavana), jonka si-

sältöä ja suunnittelualueeseen kohdistuvia kaavamää-

räyksiä kuvaillaan selostuksen sivulla 9. Sivulla 9 luetel-

lut määräykset ovat siis tällä hetkellä suunnittelualueella 

voimassa olevan vuoden 1991 ranta-asemakaavan mää-

räyksiä. 

Käsillä olevassa ranta-asemakaavan muutoksessa kaa-

vakartassa (luonnos 13.3.2020) kaavan yleisissä mää-

räyksissä määrätään, että ”Kiinteistöjen jätevesikäsit-

tely on hoidettava ympäristöviranomaisten hyväksy-

mällä tavalla. Kompostikelpoinen materiaali voidaan 

kompostoida kiinteistöllä, liete ja jätteet on kuljetettava 

osoitettuun keräykseen.” Kaavaan ei ole näin ollen tar-

peen tehdä muutoksia liittyen kiinteistöjen jätehuollosta 

tai jätevesien käsittelystä annettuihin määräyksiin. 

Rakennusalan ja rannan väliin osoitetaan rakennusoi-

keus talousrakennukselle. 
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