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Viite: Lausuntopyyntö 14.6.2021

Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, Honkala-Annala ranta-asemakaavan 
muutos, Salo

Lausunto koskee 10.5.2021 päivättyä kaavakarttaa ja selostusta. 
Suunnittelualue sijaitsee Salon Kiskossa Iso-Kisko-järven etelärannalla, 
Uudenmaan maakunnan rajalla. Kaavamuutoksen tarkoituksena on 
yhdistää ja järjestellä voimassa olevan ranta-asemakaavan 
rakennuspaikkoja. 

Suunnittelualue on osa Honkala-Annala-ranta-asemakaavaa, joka on 
vahvistettu vuonna 1982. Muualla Iso-Kiskon rannoilla on voimassa 
Kiskon rantayleiskaava vuodelta 2000, mutta ranta-asemakaava-
alueella ei ole voimassa yleiskaavaa.

Maakuntakaava määräyksineen ohjaa kaavan muutosta. 
Maakuntakaavan edellyttämä vapaan rannan määrä on syytä 
huomioida.

Koska alueella ei ole voimassa yleiskaavaa, koskevat kaavoitusta myös 
yleiskaavan sisältövaatimukset MRL 39 § MRL 73 §:n lisäksi. 
Muutoksessa on syytä huomioida sopeutuminen rantamaisemaan ja 
antaa riittävät määräykset rakentamisesta, kun rakennuspaikat 
ulotetaan rantaan maisemassa näkyvillä paikoilla.

Uimarannan poistaminen kaavasta edellyttää perusteluja yleiseen 
virkistyskäyttöön varattujen alueiden riittävyyden kannalta. 

Luonnoksessa on osoitettu uusia rakennuspaikkoja rantaan ja muutettu 
nykyisen kaavan rakennuspaikkoja omarantaisiksi. Tämä tulee 
huomioida mitoituksessa ja verrata mitoitusta voimassaolovan kaavan 
mitoituslaskelmaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa kantaa ranta-asemakaavan 
muutokseen luonnonarvojen osalta siinä vaiheessa, kun kaavaa varten 
laadittava luontoselvitys on valmistunut ja se on toimitettu ELY-
keskukseen lausuntoa varten. Ilman asianmukaista ja ajantasaista 
luontoselvitystä kaavan valmisteluaineisto on puutteellinen, eikä täytä 
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asemakaavalle asetettuja maankäyttö- ja rakennuslain 
sisältövaatimuksia. 

Vaihemaakuntakaavoituksessa alue on katsottu osaksi laajaa ja 
yhtenäistä metsävaltaista aluetta, Kiskon-Pohjan järviylänköä. 
Suunnittelualue on maakuntakaavan tausta-aineiston mukaan 
luonnoltaan arvokasta. Metsäalue jatkuu Uudenmaan puolella ja on 
osoitettu Uudenmaan maakuntakaavaan merkinnällä MLY, 
metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen 
verkoston kannalta merkittävä. Kaavan vaikutusarviossa on hyvä 
tarkastella vaikutuksia ekologiseen verkostoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen sekä esittää johtopäätökset vaikutuksista 
ilmastonmuutokseen. 

Lausunto on laadittu yhteistyössä luonnonsuojeluyksikön kanssa.

yksikön päällikkö Risto Rauhala

ylitarkastaja Emilia Horttanainen

TIEDOKSI Varsinais-Suomen liitto
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Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa: 
 
 
Turussa  14.9.2021  Pöytäkirjanpitäjä Heli Mäkynen 

§ 50 LAUSUNTOPYYNNÖT, JOTKA EIVÄT ANNA AIHETTA VARSINAIS-SUOMEN LIITON LAUSUNNON ANTAMISEEN 

Asia  Varsinais-Suomen liitto ei anna seuraavista lausuntopyynnöistä lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä  
 huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun 
 kanssa: 
 

1. Fingrid Oy: Pyhärannan Torna-Lautakarin neutraalipiirin johtoa koskeva lunastuslupahakemus 
(M106/12.7.2021) 

2. Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos liikenneturvallisuusstrategiaksi (M88/8.6.2021) 
3. Salon kaupunki: Honkala-Annalan ranta-asemakaavanmuutosluonnos (M91/14.6.2021) 
4. Salon kaupunki: Rudus Oy:n maa-aineslupahakemus Salon Kiikalan Saaren tiloilla Fillerimonttu, Hiekka-

alue ja Ojalannummi (M99/29.6.2021) 
5. Taivassalon kunta: Taivassalon Keräsaari II:n ranta-asemakaavanmuutos (M107/2.8.2021) 
6. Turun kaupunki: Luostarinkatu 5:n asemakaavanmuutos (M95/28.6.2021) 
7. Turun kaupunki: Kakskerran Kalliolan ranta-asemakaava (M96/28.6.2021) 
8. Uudenmaan ELY-keskus: Lausuntopyyntö Keräkankareen pohjavesialueen rajausmuutoksesta 

(M115/31.8.2021) 
9. Varsinais-Suomen ELY-keskus: YVA-menettelyn tarpeellisuus tiesuunnitelmassa valtatie 9 parantami-

nen välillä Lieto as – Aura (M92/15.6.2021) 
10. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Mt 180 Kirjalansalmen uuden sillan tiesuunnitelma Paraisilla ja Kaari-

nassa (M93/15.6.2021) 
11. Varsinais-Suomen ELY-keskus: YVA-menettelyn tarpeellisuus BioGPaimio Oy:n Paimion biokaasulai-

toshankkeessa (M94/22.6.2021) 
12. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Lunastuslain mukainen kuuleminen, Iso-Hölö, Eura ja Laitila 

(M97/28.6.2021) 
13. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Mt 180 Hessundinsalmen uuden sillan tiesuunnitelma Paraisilla 

(M100/29.6.2021) 
 
Valmistelija HS/AK//VM/hm 
 
Ehdotus Maankäyttöjaosto päättää ilmoittaa em. tahoille, että liitto ei anna asioista lausuntoa. 
  
 Lähetetään: lausuntoa pyytäneiden kirjaamot 
 Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 _____ 
 
Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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Ranta-asemakaava, Honkala-Annalan ranta-asemakaavan muutos
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Kaupunkikehityslautakunta 08.06.2021 § 131

Valmistelija: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi,
p. 02 778 5113

Kiskon Iso-Kiskon järven rannalla sijaitsevan Honkala-Annalan
ranta-asemakaavan alueella on aloitettu kaavan muutoksen laadinta neljän
eri maanomistusyksikön alueella. Maanomistajat Saku Oikarinen
(734-750-1-96), Markku Kangas (734-750-1-6), Lauri Hartonen ja Liisa
Lehtelä (734-750-1-96-M614) sekä Sanna Palomäki-Laiho (734-750-1-14)
ovat esittäneet kaavanmuutoksen aloittamista omistamillaan kiinteistöillä.
Ennen ranta-asemakaavoitukseen ryhtymistä on oltu yhteydessä
maankäyttöpalveluihin. Tarkoituksena on käsitellä samalla sekä
ranta-asemakaavan vireilletulo että luonnosvaihe.

Kaavan laatijaksi on valittu dipl.ins. Pasi Lappalainen Nosto Consulting
Oy:stä. Kaavoittaja on toimittanut 10.5.2021 päivätyn kaavaluonnoksen,
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaselostuksen
maankäyttöpalveluihin asetettavaksi nähtäville luonnosvaiheen kuulemista
varten.

Suunnittelualue koskee voimassa olevan ranta-asemakaavan
loma-asuntojen kortteleita 7-9, maa- ja metsätalous-, venevalkama- ja
uimaranta-aluetta. Suunnittelualueella on rantaviivaa yhteensä noin 1,11
kilometriä ja muunnettua rantaviivaa noin 970 metriä. Suunnittelualueen
pinta-ala on yhteensä noin 17 hehtaaria. Honkala-Annala
ranta-asemakaava on vahvistettu lääninhallituksessa 14.7.1982.

Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa loma-asutuksen mitoitusta
osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 5-7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 %
kokonaisrantaviivasta. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa
yleiskaavaa. Suunnittelualualueen lähiympäristössä on voimassa Kiskon
kunnanvaltuuston 19.6.2000 hyväksymä Kiskon rantayleiskaava.

Kaavoittaja on todennut, että kaavatyön tavoitteena on uudelleen järjestellä
tarkoituksenmukaisella tavalla suunnittelualueella voimassa olevan
ranta-asemakaavan mukainen lomarakennusoikeus edellä mainittujen
kiinteistöjen alueella. Tavoitteena on osoittaa voimassa olevan
ranta-asemakaavan mukaisen korttelin 7 rakennuspaikka 1 omarantaiseksi
rakennuspaikaksi sekä yhdistää rakennuspaikat 2 ja 3 yhdeksi
omarantaiseksi rakennuspaikaksi, osoittaa korttelin 8 rakennuspaikka 3
omarantaiseksi lomarakennuspaikaksi, laajentaa rakennuspaikkaa 1
hieman pohjoiseen sekä poistaa rakennuspaikka 2, laajentaa korttelin 9
rakennuspaikkaa 5 hieman länteen sekä poistaa rakennuspaikat 1-4.



Tavoitteena on lisäksi osoittaa omarantainen lomarakennuspaikka
voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiselle uimaranta-alueelle (VV)
ja samalla poistaa yhteiskäyttöinen uimaranta-aluevaraus, poistaa
voimassa olevan kaavan mukainen yhteiskäyttöinen venevalkama-alue
(LV) sekä osoittaa omarantainen lomarakennuspaikka ja
talousrakennuksen rakennusala (60 k-m²) suunnittelualueen pohjois- ja
keskiosan maa- ja metsätalousalueelle kiinteistön 734-750-1-96 Annala
alueelle.

Uudelleen järjestelyn seurauksena voimassa olevan ranta-asemakaavan
mukainen rakennusoikeus on osoitettu kaavamuutoksessa viideksi
omarantaiseksi ja kahdeksi ei-omarantaiseksi lomarakennusten
rakennuspaikaksi. Kaavamuutoksessa rakennuspaikkojen kokonaismäärä
vähenee yhdestätoista seitsemäksi ja kokonaisrakennusoikeus pienenee
yhteensä 170 k-m2. Rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta on
tonttikoon samalla suurentuessa nostettu nykyisin sovelletuille tasoille.

Toteutuessaan ranta-asemakaavalla ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. Kokonaismitoituksen katsotaan
olevan maakuntakaavan mitoituksen mukainen.

Luontoselvitys on tekeillä ja sen tulokset huomioidaan
kaavaehdotusvaiheessa. Kaava-alue on edelleen pääosin rakentamaton,
mutta yhdellä voimassa olevan kaavan mukaisella rakennuspaikalla on
rakennustyöt käynnissä. Kaavoitukseen liittyen ei ole katsottu tarpeelliseksi
laatia emätilaselvitystä, sillä kaavamuutoksessa järjestellään uudelleen
suunnittelualueella voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen
rakennusoikeus.

Kaupunki voi halutessaan jo kaavoituksen alkuvaiheessa esittää
kaavanlaatijalle tärkeäksi katsomiaan tavoitteita. Voidaan todeta, että
kaavaluonnoksessa esitetty rakennuspaikkojen määrän merkittävä
vähentyminen ja rakennuspaikkojen uusi sijoittelu pienentävät luontoon ja
rantamaisemaan kohdistuvia vaikutuksia. Tämä osaltaan lisää koko
kaava-alueen viihtyvyyttä.

Kaavan hallinnollisessa käsittelyssä noudatetaan kaupungin taksaa
ranta-asemakaavojen käsittelystä. Lisäksi peritään välittömät kustannukset
kuten kuulutuskulut ja mahdolliset kopiointi- ja tulostuskulut.

Kaavanlaatijan valmistelema osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on
esityslistan liitteenä, josta selviää myös kaava-alueen sijainti ja kaavan
tärkeimmät lähtökohdat.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
Honkala-Annalan -ranta-asemakaavan 10.5.2021 päivätyn
muutosluonnoksen ja asettaa sen nähtäville luonnosvaiheen kuulemista
varten sekä pyytää tarvittavat lausunnot.

Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 734-750-1-96 (osa),



734-750-1-6 ja 734-750-1-14 sekä määräalaa 734-750-1-96-M614.
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa muutos koskee kortteleita 7-9
sekä maa- ja metsätalous-, venevalkama- ja uimaranta-aluetta.

Maanomistajilta peritään kaupungin laskutusajankohtana voimassaolevan
taksan mukaiset kulut ranta-asemakaavojen tarkistamisesta ja käsittelystä.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
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kirjaamo@salo.fi 
 
 
 
Dyn 2244/10.02.04/2021 
 

 
 
 
 
 
Salon rakennusvalvonnan lausunto kaavaluonnoksesta  
 

 
Ranta-asemakaavan muutos Honkala-Annala laatimisvaihe 
 

 
Kaava-alue sijaitsee Salon Kiskossa Iso-Kiskon etelärannalla noin 12 km Kiskon taajamakeskuksesta etelään ja 
noin 38 km Salon kaupungin keskustasta kaakkoon. 
 

Rakennusvalvonta on tutustunut kaavaluonnokseen ja –selosteeseen. Rakennusvalvonnalla ei ole 
huomautettavaa luonnoksesta. 
 
 
Salossa 17.6.2021 
 

 
 
Janne Ranki 
rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja 
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Raseborgs Natur rf. 2021-08-22

Salon kaupunki

kaupunkikehityslautakunta

Ärende: UTKAST TILL ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN FÖR HONKALA-ANNALA

Raseborgs Natur rf. ber att med anledning av utkastet till ändring av standdetaljplanen för
Honkala-Annala, 478-RAK2102 få framföra följande utlåtande:

Vi är förundrade över planerna på att ändra strand-detaljplanen (Honkala-Annala) vid sjön
Iso-Kisko, där den gränsar till Raseborgs kommungräns.
Detta område med sin värdefulla natur och naturliga vikar, hör till Pojo-Kisko
höglandsområdet av sjöar och kärr och bör därför beaktas som en större helhet. Nära det
aktuella området finns redan några naturskyddsområden vilket indikerar på en rik och viktig
biologisk mångfald.
Speciellt nu då allt flere kommuninvånare trivs och söker sig ut i naturen, bör man inte
inskränka på dess rättigheter till att vistas på sjöstränderna genom att ge några hushåll
ensamrätt till dessa.
Allt byggande och all avverkning har breda konsekvenser och påverkar självklart naturens
balans, inte enbart vid själva området utan även längre bort.
Att man slår samman tomter och samtidigt ökar på byggnadsarealen för att öka på trivseln
hos de kommande stugägarna är ingalunda ett godtagbart argument då det i vågskålen
väger naturskydd och övriga kommuninvånares rekreationsmöjligheter.

Fastän kommungränsen kommer emot, bör man även kunna samarbeta så att man också
tar i beaktande närliggande naturen bakom kommungränsen. Är ni medvetna om att
Raseborg har en stranddetaljplan under arbete på sin sida av kommungränsen?
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Vi anser att ni bör ta ett steg bakåt för att tänka om och göra en bredare utredning
över konsekvenserna gällande både den biologiska mångfalden och
rekreationsmöjligheterna.

Då ni i fortsättningen gör upp detaljplaner nära kommungränsen ber vi att ni begär oss om
ett utlåtande.

På Raseborgs Natur rf:s vägnar

Solja Kvarnström,
ordförande
Ann-Louise Träskelin,
sekreterare
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