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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 

Tunnistetiedot 

Kaava-alue sijaitsee Taivassalon Kyläluodossa noin 13,5 kilometriä Taivas-

salon kuntakeskuksesta lounaaseen. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyh-

teys. 

Suunnittelualue koskee loma-asuntojen korttelia 10. Suunnittelualue kos-

kee osaa kiinteistöä 833-417-1-190 Rantakallio.  

 

Suunnittelualue kiinteistön 833-417-1-190 Rantakallio alueella on vuok-

rattu maanvuokralain mukaisesti. Vuokraoikeuden haltija on oikeutettu ha-

kemaan ranta-asemakaavan muutosta voimassa olevan sopimuksen mukai-

sesti. 

 

Suunnittelualueella on rantaviivaa yhteensä noin 210 metriä ja muunnettua 

rantaviivaa noin 150 metriä. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 

1,2 hehtaaria. 

 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote ©Maanmittauslaitos 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (keltaisella): 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote ©Maanmittauslaitos 
 

Kaava-alue ilmakuvassa: 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote ©Maanmittauslaitos 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin kallioista, havuvaltaista metsä-

maata.  

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-

alueita. 

 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue kiinteistön 833-417-1-190 Rantakallio alueella on rakenta-

maton. 
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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 maa- ja metsätalous-

valtaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistar-

peita (MRV). Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa loma-asutuksen 

mitoitusta osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 5─7 lay/km ja vapaan rannan 

osuus 40 % kokonaisrantaviivasta. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta. 
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Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Vaihemaakuntakaavat 

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 maakuntavaltuusto hyväksyi 14.6.2021 kokouksessaan 

luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan. Päätös ei ole vielä lain-

voimainen. Kaavamuutosalue on kaavassa maa- ja metsätalous- / retkeily- 

/ virkistysalue (MVR).  
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Yleiskaava  

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 8.3.1988 vahvistama 

Taivassalon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Suunnittelualue on voi-

massa olevassa yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA) sekä 

maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1). Suunnittelualue kuuluu 

loma-asuntojen mitoituksessa noudatettavaan vyöhykkeeseen 1, jonka 

keskimääräinen mitoitus on 9 lay/km. Hyvän rantaviivan mitoitus vyöhyk-

keellä 1 on 10,4 lay/km ja huonon rantaviivan mitoitus 5 lay/km.  

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti yleiskaavassa: 

 
Lähde: Taivassalon rantayleiskaava 
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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 kumotun rakennuslain mukai-

sena rantakaavana). Suunnittelualue on voimassa olevassa ranta-asema-

kaavassa osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Rakennuspaikalle 

saa rakentaa yhden loma-asunnon ja siihen liittyvän tai erillisen saunan, 

joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m².  

Ote ajantasa-asemakaavasta: 
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Rakennusjärjestys 

1.1.2013 voimaan tulleen Taivassalon kunnan rakennusjärjestyksen mu-

kaan: 

- Rantaan rajoittuvalla lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 

kaksiasuntoisen 1½-kerroksisen loma-asunnon. 

-Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa loma-asunnon kerrosala olla 

enintään 120 k-m². Lisäksi saa rakentaa enintään 30 k-m² saunarakennuk-

sen, enintään 25 k-m² vierasmajan sekä lämpöeristämättömiä varastora-

kennuksia 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 rakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 195 k-m². 

 

-Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-

nusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikan ranta-

vyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää. 

-Rakennuksen vähimmäisetäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-

taviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maaston muoto ja muut 

luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellai-

nen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy, 

kuitenkin vähintään 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 mukaisesta rantaviivasta. 

-Huvimajan, grillikodan, katoksen, kesäkeittiön, terassin tai näihin rinnas-

tettavan rakennelman etäisyyden tulee olla keskivedenkorkeuden mukai-

sesta rantaviivasta vähintään 15 metriä. 

Lain mukaan rakennusjärjestys ei ole sitovana ohjeena ranta-asemakaavaa 

laadittaessa tai muutettaessa. 
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Kaavan pohjakartta 

Kaava-alueelta on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta (1:2000), joka 

täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle 

asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena on lisätä korttelin 10 rakennuspaikan 1 kokonaisra-

kennusoikeus kiinteistön 833-417-1-190 Rantakallio alueella kunnan raken-

nusjärjestyksessä määriteltyyn tavoitetasoon, joka on tällä hetkellä 215 k-

m².  

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 laaditaan seuraavat selvitykset: 

• nykytilanne 

• luontoselvitys (kevät – kesä 2021) 

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 maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 
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• Taivassalon kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusval-

vonta, palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja va-

paa-aikatoimet 

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

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Lokakuu 2020: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa 

kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 

kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön osalli-

sille. Aineisto pidetään kunnassa nähtävillä 30 päi-

vää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaava-

luonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdolli-

suuksien mukaan huomioon. Kunta ilmoittaa kaava-

aineiston nähtävillä olosta kirjeitse kaikille osallisille 

ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Kaavaluon-

noksesta kunta pyytää lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Syyskuu 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 

Joulukuu 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, Päivi Leppänen 

puh. 050 345 4005, paivi.leppanen@nostoconsulting.fi 

mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
mailto:paivi.leppanen@nostoconsulting.fi
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Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Taivassalon kunta: 

rakennustarkastaja Ari Eskola 

puh. 050 387 3355, ari.eskola@taivassalo.fi 

Keskustie 9, 23310 TAIVASSALO 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 

mailto:ari.eskola@taivassalo.fi

