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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 kiinteistöjä 304-403-31-0 KALLIOLINNA, 304-403-

32-0 KARIRANTA, 304-403-34-0 ETELÄPUISTO ja 304-403-33-0 LOMAKAL-

LIO. Suunnittelualue koskee voimassa olevan ranta-asemakaavan yhteis-

rantaisten loma-asuntojen kortteleita 7 ja 8 sekä yhteiskäyttöistä uima-

ranta-, venevalkama- ja puistoaluetta.  

Suunnittelualue sijaitsee Kustavin Etelä-Vartsalassa Lanskerin saaressa, 

noin 8,5 km linnuntietä Kustavin keskustasta lounaaseen. Suunnittelualu-

eelle ei ole kiinteää tieyhteyttä.  

Suunnittelualue on pinta-alaltaan yhteensä noin 3 hehtaaria. Suunnittelu-

alueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 490 metriä ja muunnettua 

rantaviivaa noin 320 metriä. 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

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

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 

 

Suunnittelualue ilmakuvassa: 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos 

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. 
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Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen kiinteistöllä 304-403-34-0 ETELÄPUISTO on rakennet-

tuna kaksi saunarakennusta sekä talousrakennuksia. Muut suunnittelualu-

een kiinteistöt ovat rakentamattomia. 

   

Saunarakennukset kiinteistöllä 304-403-34-0 ETELÄPUISTO. 

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. 
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• 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. 

Suunnittelualueen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta. 

 

 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkee-

seen 4, eli 2-3 lay/km ja vapaan rannan osuus 50 % kokonaisrantaviivasta. 
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Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-
maakuntakaava 

 

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. 

 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava 

 
Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 7.12.2015 

käynnistää Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen. 

Kaava tullaan laatimaan vaihemaakuntakaavana, jossa käsitellään kierto- 

ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potenti-

aalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja 

virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen. Varsinais-Suomen luonnonarvojen 

ja -varojen vaihemaakuntakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 3.9.-

2.10.2020 välisenä aikana ja kaava viedään kesäkuussa 2021 maakunta-

valtuustoon hyväksyttäväksi. Tultuaan lainvoimaiseksi maakuntakaava ku-

moaa ja korvaa muun muassa voimassa olevan maakuntakaavan V, R, S, 

M ja MRV-aluevaraus- ja v, r, s -kohdemerkinnät sekä valtioneuvoston Na-

tura 2000-päätöksen mukaan osoitettujen alueiden ja kohteiden merkinnät 

(Natura-alueet). 

Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalous-

valtaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämis-

tarpeita (MRV). Suunnittelualueelle on osoitettu myös osittain merkintä vir-

kistysalue/-kohde (V), jolla osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti 

tai seudullisesti merkittävät ulkoilu-, retkeily-, urheilu- ja muut virkistysalu-

eet. Suunnittelualue on osoitettu osaksi matkailun, retkeilyn ja virkistyksen 

kehittämisen kohdealuetta, jossa suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee 

suunnittelumääräyksen mukaan olla pitkäjänteisiä, ympärivuotisia toimin-

toja ja elinkeinoja tukevia sekä alueiden ominaispiirteitä hyödyntäviä, ja 

niiden on edistettävä kehittämisen kohdealueen toimintoja ja saavutetta-

vuutta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. 
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Ote vaihemaakuntakaavaehdotuksesta: 

 
 

 
 

 
 

 
 

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), virkistysalueeksi (V) sekä ve-

nevalkama-alueeksi (LV). Suunnittelualue on osoitettu myös ranta-asema-

kaava-alueeksi, jossa rakennuslupien myöntämisen perusteena oleva kaava 

säilyy lainvoimaisena. 
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Suunnittelualue osayleiskaavassa (violetilla): 

 

Lähde: Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaavakartta. 

 

 

 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoitusvyöhykkeeseen 4, eli 2-3 

loma-asuntoyksikköä per rantakilometri, ja 50 % vapaata rantaa.  

 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Turun ja Porin lääninhallituksen 3.2.1981 

vahvistama Lanskerin ranta-asemakaava (hyväksytty kumotun rakennus-

lain mukaisena rantakaavana). Suunnittelualue on voimassa olevassa 

ranta-asemakaavassa osoitettu yhteisrantaisten loma-asuntojen kortteli-

alueeksi (RH-3) ja suunnittelualueelle on osoitettu yhteiskäyttöiset (YK) ui-
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maranta- ja venevalkama- (Ulv) ja puistoalueet (PL) korttelien 7 ja 8 käyt-

töön sekä venevalkama-alue (LV) korttelien 7-10 käyttöön. Molemmille ui-

maranta-alueille on osoitettu saunarakennuksen rakennusalat (25 k-m²). 

Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta (suunnittelualue sinisellä): 

 

Lähde: Lanskerin ranta-asemakaavakartta.  

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Kustavin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.7.2011.  
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Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-

asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.  

2.2 Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa suunnit-

telualueelle kaksi omarantaista vapaa-ajanasunnon rakennuspaikkaa 
(tonttia). Tonttikohtainen tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on kun-

nan rakennusjärjestyksen mahdollistama enimmäismäärä 150 k-m². Kaa-
vamuutoksessa poistuu yhteiskäyttöalueiksi osoitetut virkistys- ja uima-
ranta-alueet. 

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 

• Luontoselvitys 

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. 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistaja, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 
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• 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 

Toukokuu 2021: 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 

Elokuu 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 

Marraskuu 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 

suunnitteluavustaja, FM Päivi Leppänen  

puh. 050 345 4005, paivi.leppanen@nostoconsulting.fi 
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Nosto Consulting Oy  

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Kustavin kunta: 

vs. kunnanjohtaja Kati Rekola  

puh. 050 3388 351, kati.rekola@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:kati.rekola@kustavi.fi

