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Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, Kluuskerin ranta-asemakaavan muutos, 
Kustavi

Lausunto koskee 13.1.2021 päivättyä kaavakarttaa ja selostusta. 
Kluuskerin saari sijaitsee Ströömin maakunnallisesti arvokkaalla 
maisema-alueella, joka on päivitysinventoinnissa ehdotettu luokiteltavan 
valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kaavamuutos koskee kiinteistöä 304-
415-1-87 KLUUSKÄRI III. Kaava-alueen naapurikiinteistöllä sijaitsee 
1800-luvun kalastajatorppa, joka on säilynyt lähes alkuperäisessä 
asussa. Torppa on maakunnallisesti arvokas historiallisesti, 
rakennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti.

Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavan mitoitusvyöhykkeellä 2, jolla 
voidaan rakentaa 5-7 lay/km, ja jolla vapaan rannan osuuden tulee olla 
vähintään 40 % kokonaisrantaviivasta. Suunnittelualue kuuluu myös 
Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhykkeeseen, jota 
koskee maakuntakaavan suunnittelumääräys: ”Toimenpiteiden alueella 
tulee olla alueen monikäyttöisyyttä kehittäviä ja kalatalouden 
toimintaedellytyksiä tukevia. Alueelle tulee laatia alueen erityisarvot ja 
toiminnot yhteen sovittava kehittämissuunnitelma.”

Alueella on voimassa Kluuskerin ranta-asemakaava vuodelta 1994. 
Suunnittelualue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu 
loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-2) sekä maa- ja 
metsätalousalueeksi (M). Loma-asuntojen rakennuspaikalle saa 
rakentaa yksikerroksisen loma-asunto- ja saunarakennuksen, 25 m²:n 
suuruisen vierasmajan ja talousrakennuksia. Kaavaan on osoitettu 
ohjeellinen rakennuksen paikka sekä saunan ja venevajan 
rakennusalat. Saunan enimmäiskerrosala on 25 m² ja venevajan 30 m². 
Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 120 m².

Kaavamuutoksen luonnoksessa on osoitettu yksi loma-asuntojen 
rakennuspaikka (RA), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä maa- ja 
metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 
Lomarakennuspaikan rakennusten kerrosala saa olla yhteensä enintään 
120 m2. Lisäksi kaavamuutoksessa saaren länsirannalle M-alueelle on 
osoitettu uusi rakennusala enintään 30 m2:n saunalle.
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ELY-keskuksen kannanotot

Ranta-asemakaavaa koskevat sisältövaatimukset MRL 73 §:ssä 
edellyttävät mm. maisema-arvojen huomioon ottamista. 

Kluuskerin saari sijaitsee Ströömin meriväylän pohjoispäässä, väylän 
itäreunassa. Kluuskerin saari on näkyvä osa maisematilan reunaa, kun 
saavutaan Ströömin väylän suulle pohjoisesta tai lännestä Katanpään 
suunnasta. Maisemavaikutusten takia Kluuskerin länsiranta on syytä 
säilyttää rakentamisesta vapaana.

Länsiranta on kallioinen ja vesien imeyttämistä ajatellen huono 
rakennuspaikka.

Itärannalla sijaitsevasta loma-asunnon rakennuspaikasta erilleen 
saaren länsirannalle sijoitettu sauna muodostaisi oman rakennuspaikan, 
jolloin kaavamuutosalueelle ei jäisi lainkaan vapaata rantaa. Saunan 
uusi rakennuspaikka ei ole muutettavan kaavan mitoituksen mukainen.

ELY-keskus ei pidä mahdollisena saunan sijoittamista saaren läntiselle 
rannalle. Länsiranta on syytä säilyttää rakentamisesta vapaana 
voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti.

Yleismääräys ”Rakennusten on sopeuduttava perinteiseen 
saaristomaisemaan väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja 
mittasuhteiltaan” on hyvä. Lisäksi rakennukset olisi hyvä sijoittaa niin, 
että ne muodostavat muodostaen oman, torpasta erillisen pihapiirin. 
Rakennusoikeuden neliömäärää ei tulisi nostaa nykyisestä 120 m2:stä, 
jotta uusi rakentaminen ei muodostu liian hallitsevaksi maisemaan ja 
viereiseen rakennuskokonaisuuteen nähden.

Kyseessä olevan vain yhtä kiinteistöä koskevan kaavamuutoksen 
käsittelyssä ja vaikutuksissa on huomioitava tasapuolisuus, jonka takia 
saaren muiden rakennuspaikkojen omistajilla tulisi olla mahdollisuus 
vastaaviin muutoksiin. 

yksikönpäällikkö Risto Rauhala

ylitarkastaja Emilia Horttanainen

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa: 
 
 
Turussa  17.3.2021  Pöytäkirjanpitäjä Heli Mäkynen 

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

Asia  Varsinais-Suomen liitto ei anna seuraavista lausuntopyynnöistä lausuntoa, koska liitolla ei ole niistä huo-
mautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun 
kanssa tai ne ovat merkitykseltään vähäisiä. Maakuntakaavan ja sen tavoitteiden toteutuminen MRL 32 §:n 
mukaisesti on tästä huolimatta varmistettava. 

 
 1. ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 189 parantamiseksi rakentamalla kiertoliittymä "Aurinkotuuli"-

kadun kohdalle Naantalissa (M7/2021) 
 2. Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutos 2:n (M18/2021) 
 3. Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Santasaaren ranta-asemakaavanmuutos ja laajennus 3:n luonnos 

(M19/2021) 
 4. Kustavin kunta: Kustavin Kluuskerin ranta-asemakaavan muutosluonnos (M27/2021) 
 5. Laitilan kaupunki: Laitilan vt8 pohjoisen risteyksen asemakaavanmuutos (M16/2021) 
 6. Laitilan kaupunki: Laitilan Koveronnummen teollisuusalueen asemakaavan muutos (38/2021) 
 7. Liikenne- ja viestintäministeriö: Taajuusasetuksen muuttaminen (M22/2021) 
 8. Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä an-

netun lain ja ratalain muuttamisesta (M45/2021) 
 9. Loimaan kaupunki: Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava (M9/2021) 
 10. Naantalin kaupunki: Naantalin Vennanpaltan ranta-asemakaava (M10/2021) 
 11. Paimion kaupunki: Paimion Urheilupuiston asemakaavanmuutos (M39/2021) 
 12. Paraisten kaupunki: Paraisten Lehtiniemen kaupunginosan korttelin 1 vaiheasemakaava (M13/2021) 
 13. Paraisten kaupunki: Paraisten "Norra Famnen" asemakaavamuutos (M29/2021) 
 14. Pöytyän kunta: Pöytyän Pajamäen alueen asemakaavanmuutos ja laajennus (M190/2020) 
 15. Pöytyän kunta: Pöytyän Kyrön taajaman korttelien 9 ja 13 asemakaavanmuutos (M12/2021) 
 16. Salon kaupunki: Hirsjärvi-Sammalon ranta-asemakaavanmuutos (M23/2021)  
 17. Turun kaupunki: Turun Merilinjan asemakaavanmuutos (37/2021) 
  
 

 
Valmistelija HS/AK/LN/VM/NM-A//TJ/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, p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 

 
 








