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VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 20.5.2021 Käsitelty Kustavin kunnanhalli-

tuksessa __.__.2021 § __ 

1.0 Kaavaehdotus __.__.2021 Käsitelty Kustavin kunnanhalli-

tuksessa __.__.2021 § __ 
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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KUSTAVIN KUNTA 

LANSKERIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS  

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

Kiinteistöjä 304-403-31-0 KALLIOLINNA, 304-403-32-0 KARI-

RANTA, 304-403-34-0 ETELÄPUISTO ja 304-403-33-0 LOMAKAL-

LIO. 

 

Voimassa olevan ranta-asemakaavan kortteleita 7 ja 8, uimaranta-

, venevalkama- ja puistoaluetta. 

 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 8, maa- ja metsätalous- sekä venevalkama-aluetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. 

Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2021 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä __.__. – __.__.2021 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2021 

Kunta on hyväksynyt kaavan __.__.2021 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kustavin Etelä-Vartsalassa Lanskerin saa-

ressa, noin 8,5 km linnuntietä Kustavin keskustasta lounaaseen. 

Suunnittelualueelle ei ole kiinteää tieyhteyttä.  

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa 

suunnittelualueelle kaksi omarantaista vapaa-ajanasunnon raken-

nuspaikkaa (tonttia). Tonttikohtainen tavoitteellinen kokonaisra-

kennusoikeus on kunnan rakennusjärjestyksen mahdollistama 

enimmäismäärä 150 k-m². Kaavamuutoksessa poistuu yhteiskäyt-

töalueiksi osoitetut virkistys- ja uimaranta-alueet. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

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

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

403-33-0 LOMAKALLIO. Suunnittelualue koskee voimassa olevan 

ranta-asemakaavan yhteisrantaisten loma-asuntojen kortteleita 7 

ja 8 sekä yhteiskäyttöistä uimaranta-, venevalkama- ja puistoalu-

etta.  

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

nittelualueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 490 metriä 

ja muunnettua rantaviivaa noin 320 metriä. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on pääosin tavanomaista saariston kallioista met-

sämaata. 

Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-

vokkaita maisema-alueita. 
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Rakennettu ympäristö 

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

kennettuna kaksi saunarakennusta sekä talousrakennuksia. Muut 

suunnittelualueen kiinteistöt ovat rakentamattomia. 

  

Saunarakennus kiinteistöllä 304-403-34-0 ETELÄPUISTO. 

 

Saunarakennus kiinteistöllä 304-403-34-0 ETELÄPUISTO. 
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Talousrakennuksia kiinteistöllä 304-403-34-0 ETELÄPUISTO. 

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.  

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. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä 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 merkitty maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueeksi 

(MRV). Lisäksi suunnittelualue kuuluu Saariston rengastiehen tu-

keutuvaan kehittämisvyöhykkeeseen. 
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Suunnittelualueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta. 
 

 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan 

vyöhykkeeseen 4, eli 2-3 lay/km ja vapaan rannan osuus 50 % 

kokonaisrantaviivasta. 

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaa-

kuntakaava 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakunta-

hallitus on päätöksellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan 

voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaavamuutosalu-

eelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa. 
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Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava 

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 

7.12.2015 käynnistää Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaa-

van tarkistuksen. Kaava tullaan laatimaan vaihemaakuntakaavana, 

jossa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten 

luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakun-

nallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien 

turvaamiseen. Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vai-

hemaakuntakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 3.9.-2.10.2020 

välisenä aikana ja kaava viedään kesäkuussa 2021 maakuntaval-

tuustoon hyväksyttäväksi. Tultuaan lainvoimaiseksi maakunta-

kaava kumoaa ja korvaa muun muassa voimassa olevan maakun-

takaavan V, R, S, M ja MRV-aluevaraus- ja v, r, s -kohdemerkinnät 

sekä valtioneuvoston Natura 2000-päätöksen mukaan osoitettujen 

alueiden ja kohteiden merkinnät (Natura-alueet). 

Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa osoitettu maa- ja met-

sätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä matkailun ja virkis-

tyksen kehittämistarpeita (MRV). Suunnittelualueelle on osoitettu 

myös osittain merkintä virkistysalue/-kohde (V), jolla osoitetaan 

valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät ul-

koilu-, retkeily-, urheilu- ja muut virkistysalueet. Suunnittelualue 

on osoitettu osaksi matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehittämi-

sen kohdealuetta, jossa suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee 

suunnittelumääräyksen mukaan olla pitkäjänteisiä, ympärivuotisia 

toimintoja ja elinkeinoja tukevia sekä alueiden ominaispiirteitä 

hyödyntäviä, ja niiden on edistettävä kehittämisen kohdealueen 

toimintoja ja saavutettavuutta ekologisesti, sosiaalisesti ja talou-

dellisesti kestävällä tavalla. 
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Ote vaihemaakuntakaavaehdotuksesta: 

 

 

 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kustavin län-

siosan yleispiirteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty Kustavin 

kunnanvaltuustossa 25.5.2015 ja tullut voimaan 5.4.2016. Suun-

nittelualue on osoitettu osayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi 

(RA), virkistysalueeksi (V) sekä venevalkama-alueeksi (LV). Suun-

nittelualue on osoitettu myös ranta-asemakaava-alueeksi, jossa 
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rakennuslupien myöntämisen perusteena oleva kaava säilyy lain-

voimaisena. 

Suunnittelualue osayleiskaavassa (violetilla): 

 

Lähde: Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaavakartta. 

 

 

 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 

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 ku-

motun rakennuslain mukaisena rantakaavana). Suunnittelualue on 
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voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu yhteisrantais-

ten loma-asuntojen korttelialueeksi (RH-3) ja suunnittelualueelle 

on osoitettu yhteiskäyttöiset (YK) uimaranta- ja venevalkama- 

(Ulv) ja puistoalueet (PL) korttelien 7 ja 8 käyttöön sekä veneval-

kama-alue (LV) korttelien 7-10 käyttöön. Molemmille uimaranta-

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

Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta (suunnittelualue sini-

sellä): 

 

Lähde: Lanskerin ranta-asemakaavakartta.  

 

 

 

 

 

 



Nosto Consulting Oy  15 (25) 

Kustavin kunta: Lanskerin ranta-asemakaavan muutos   
Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  20.5.2021 

 
Rakennusjärjestys 

8.7.2011 voimaan tulleen Kustavin kunnan rakennusjärjestyksen 

mukaan: 

- Rakennettaessa saariin, johon ei ole tieyhteyttä lomarakennusten 

rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 100 k-m² suuruisen 

lomarakennuksen, joka voi olla 1½-kerroksinen maiseman ja kas-

villisuuden niin salliessa, vierasmajan enintään 25 k-m² ja saunan 

enintään 30 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 

enintään 150 k-m². Saunan lisäksi saa rakentaa yhden enintään 20 

k-m²:n suuruisen talousrakennuksen. 

- Rakennettaessa saariin on kiinnitettävä erityisetä huomiota ra-

kennuspaikan saavutettavuuteen, yleensä sijaintiin, kokoon, 

maaston muotoon, maaperäolosuhteisiin ja kasvillisuuden peittä-

vyyteen ja maisemallisiin arvoihin. 

- Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittami-

nen ullakon tasolle tai maanpinnan alapuolelle voidaan sallia, jos 

se on mahdollista ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus 

sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää 

rakennusten korkeusasemaan, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin sääs-

tää. 

- Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen kosteudelle arkojen ra-

kenteiden tulee olla vähintään +2,20 m keskiveden korkeutta 

ylempänä. 

- Jätevedet tulee, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitok-

seen, käsitellä kiinteistökohtaisesti ympäristönsuojeluviranomai-

sen ohjeiden mukaisesti. 

- Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-

taviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Jos saunarakennuksen 

pohjapinta-ala on enintään 25 m², saa sen rakentaa vähintään 15 

metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantavii-

vasta. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin raken-

nuspaikalla tulee kuitenkin olla sellainen, että maiseman luonnon-

mukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-ase-

makaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 
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Emätilaselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia emätilaselvitystä, sillä 

kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys 17.7.2016 (liite 4). 

Selvityksen on laatinut Marika Vahekoski Luontopalvelu Kraakusta. 

Suunnittelualueelta laadittiin kesän 2016 aikana linnusto-, putkilo-

kasvi- ja luontotyyppiselvitykset. 

Selvityksen mukaan suunnittelualue Lanskerin saaressa on pääosin 

avointa ja kallioista. Luontotyyppikuvio 2 on kalliometsää, joka on 

metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Koska kuvi-

olla 2 puusto on harvaa, voidaan selvityksen mukaan mahdollinen 

rakentaminen sijoittaa avoimille paikoille, jolloin puustoa pyritään 

säästämään.  

Selvitysalueella ei havaittu uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja. 

Kallioisen alueen linnusto on selvityksen mukaan vähälajista. Alu-

eella pesivä isokoskelo on uhanalaisuusluokituksen mukaan vaa-

rantunut laji. Isokoskelo ja rantasipi ovat Suomen vastuulajeja. 

Katajia säästämällä ja sopivia pesäpönttöjä rannan läheisyyteen si-

joittamalla voidaan parantaa Isokoskelon säilymistä alueella. 

Ote selvitysalueen luontotyypeistä: 

 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti ottaa huomioon kaavoituksessa.  
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Tekninen huolto 

Suunnittelualue ei kuulu järjestetyn vesihuollon piiriin. Suunnitte-

lualueella on sähköverkko. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennus-

laissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.  

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistämi-
nen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. Laaditta-

van ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa suunnit-

telualueelle kaksi omarantaista vapaa-ajanasunnon rakennuspaik-

kaa (tonttia). Tonttikohtainen tavoitteellinen kokonaisrakennusoi-

keus on kunnan rakennusjärjestyksen mahdollistama enimmäis-

määrä 150 k-m². Kaavamuutoksessa poistuu yhteiskäyttöalueiksi 

osoitetut virkistys- ja uimaranta-alueet. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 20.5.2021.  

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Viranomaisilta pyydetään tarvittaessa lausunnot kaavaluonnos- ja 

kaavaehdotusvaiheessa.  

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS, 

liite 2).  

Kustavin kunnanhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireille-

tulopäätöksen __.__.2021 § __. Kaavatyön vireilletulosta on kuu-

lutettu __.__.2021. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta 

kirjeitse.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen ranta-asemakaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 20.5.2021 päivätty kaa-

valuonnos ovat olleet kunnassa nähtävillä __.__.2021 - 

__.__.2021 välisenä aikana. 

Kaavaehdotus 

Kustavin kunnanhallitus on käsitellyt __.__.2021 päivätyn kaava-

ehdotuksen kokouksessaan __.__.2021 __ . Kaavaehdotus on ollut 

yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2021. 
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Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavassa on osoitettu kaksi loma-asuntojen rakennuspaikkaa 

(RA), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä venevalkama-aluetta 

(LV). Kaavassa osoitetaan korttelin 8 rakennuspaikat 1 ja 2. Kaa-

vamuutoksessa poistuu kortteli 7 sekä yhteiskäyttöiset virkistys- 

ja uimaranta-alueet. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 3,0 hehtaaria. 

Loma-asuntojen korttelialuetta on osoitettu noin 1,3 hehtaaria, 

maa- ja metsätalousaluetta noin 1,1 hehtaaria ja venevalkama-

aluetta noin 0,6 hehtaaria. 

Loma-asuntojen korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yh-

teensä 300 k-m² (rakennuspaikkakohtainen kokonaisrakennusoi-

keus on 150 k-m²).  

Kaava-alueelle on osoitettu kaavamuutoksessa rakennusoikeutta 

yhteensä 300 k-m². 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Noudattamalla kaavassa rakentamisesta annettuja määräyksiä 

alueen toteutus ei vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuuriarvoja. 

Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, merkinnöin ja 

määräyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtuvia vaiku-

tuksia sekä turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön muodos-

tuminen. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 
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Korttelialueet 

Kaavassa on osoitettu kaksi loma-asuntojen rakennuspaikkaa 

(RA), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä venevalkama-aluetta 

(LV). 

Kortteli 8 (rakennuspaikat 1 ja 2) 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

Liikennealueet 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Ranta-asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon luonnon-

suojelu, maisema-arvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestämi-

nen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Rakennus-

paikkojen huolellisella suunnittelulla ranta-asemakaavan toteutta-

minen aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia luonnonympä-

ristössä. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa osoitetaan kaksi omarantaista lomarakennuspaikkaa. 

Kaavalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen väestön-

kehitykseen.  

Yhdyskuntarakenne 

Kaavamuutosalueen ympäristössä on pääosin loma-asumista. Kaa-

vamuutos ei hajauta yhdyskuntarakennetta. Kaava-alueelle on kul-

kuyhteys venevalkama-alueen kautta.  
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Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

sijaitsevat Kustavin keskustassa kaava-alueesta noin 8,5 km lin-

nuntietä koilliseen. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualue ei kuulu järjestetyn vesihuollon piiriin. Suunnitte-

lualueella on sähköverkko. 

Liikenne 

Kaavaratkaisulla ei ole tiedossa merkittävää vaikutusta liikenteen 

määrään. Kaava-alueelle kuljetaan venevalkamasta, joka sijaitsee 

kaava-alueen luoteisosassa. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.  

Virkistys 

Kaava-alue on osoitettu luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakun-

takaavaehdotuksessa sekä voimassa olevassa oikeusvaikuttei-

sessa yleiskaavassa osin virkistysalueeksi. Kaava-alueelle on voi-

massa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu yhteiskäyttöiset 

uimaranta- ja venevalkama ja puistoalue. Yhteiskäyttöisyys on voi-

massa olevassa kaavassa vuodelta 1981 kuitenkin erikseen osoi-

tettu koskevan kortteleita 7 ja 8, ei yleistä ja yhteistä virkistys-

käyttöä jokamiehenoikeuksin. Lisäksi korttelien 7 ja 8 käyttöön 

osoitetuille uimaranta- ja venevalkama-alueille (Ulv) on rakennet-

tuna kaksi saunarakennusta voimassa olevan ranta-asemakaavan 

mukaisille saunan rakennusaloille.  

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa eikä alueella ole missään 

vaiheessa ollut perusteltua käyttötarkoitusta yleisenä virkistysalu-

eena. Yksityisessä omistuksessa olevien kiinteistöjen alueelle on 

voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu kaksi yhteisran-

taista lomarakennuspaikkaa ja käsillä olevassa ranta-asemakaa-

vassa yhteisrantaisuus on poistettu ja tilalle on perustellusti osoi-

tettu kaksi omarantaista lomarakennuspaikkaa Kustavin kunnan 

voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisin rakennusoikeuk-

sin. Kaavamuutoksessa omarantaisia rakennuspaikkoja osoitetaan 

kaksi, kun voimassa olevassa ranta-asemakaavassa yhteisrantaisia 

rakennuspaikkoja on osoitettu yhteensä neljä. Kaavamuutoksessa 



Nosto Consulting Oy  23 (25) 

Kustavin kunta: Lanskerin ranta-asemakaavan muutos   
Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  20.5.2021 

 
rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue on osoitettu maa- ja metsä-

talousalueeksi. 

Kaavamuutoksella ei arvioida edellä johtuvasta olevan merkittäviä 

vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön. Kaava-alueelle jää kaava-

muutoksen jälkeen voimassa olevaan kaavaan verrattuna enem-

män yleiseen virkistykseen soveltuvaa aluetta sekä vapaata ran-

taa.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä maisemavaiku-

tuksia. Kaava-alueella on rakennettuna kaksi saunarakennusta voi-

massa olevan kaavan mukaisilla saunan rakennusaloilla ja kaava-

muutoksessa muu rakentamisen on pyritty osoittamaan puuston ja 

kasvillisuuden suojaan. Yleisissä kaavamääräyksissä on ohjattu ra-

kentamista siten, että rakentaminen sopeutuisi maisemaan. Ra-

kennusten on kaavamääräyksen mukaan sopeuduttava perintei-

seen saaristomaisemaan, ja rakennusten on oltava puuverhoiltuja. 

Lisäksi uudisrakentamisessa on suosittava tummia värisävyjä. Ra-

kennuspaikan rakentamaton osa on hoidettava luonnonvaraisena, 

ja rakennuspaikalla on säilytettävä maiseman kannalta merkittävä 

puusto. Kaavamääräyksillä varmistetaan, että kaavamuutoksesta 

ei aiheudu haitallisia vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. 

Ranta-asemakaava-alueella on lisäksi voimassa MRL 128 §:n mu-

kainen toimenpiderajoitus. 

Suunnittelualueelta laaditun luontoselvityksen mukaan luontotyyp-

pikuvio 2 on kalliometsää, joka on metsälain tarkoittama erityisen 

tärkeä elinympäristö. Selvityksen mukaan puusto kuviolla 2 on har-

vaa ja maankäyttösuositusten mukaan mahdolliset rakennusten 

paikat voidaan sijoittaa avoimille paikoille, jolloin puustoa voidaan 

säästää. Kaavamuutoksessa rakentaminen on pyritty sijoittamaan 

korttelin 8 rakennuspaikoilla 1 ja 2 hieman alemmas rantaan, jol-

loin rakentamisen vaikutukset ylemmällä maastossa sijaitsevaan 

puuston olisivat mahdollisimman vähäiset. Kaava-alueen pohjois- 

ja luoteisosa on pyritty jättämään lähes kokonaan rakentamisen 

ulkopuolelle ja alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 
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Maa- ja kallioperä 

Alueen maaperä on pääosin kalliomaata (Lähde: 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). Alueen rakennettavuus on 

hyvä. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 
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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. Maanomistaja vastaa ranta-ase-

makaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kustavin 

kunta. 

 

 

Turussa __.__.2021 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 

 


