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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 

Tunnistetiedot 

Suunnittelualue muodostuu osasta kiinteistöä 304-408-5-86. Kaava-alueen 

pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. Kaava-alueella on todellista rantaviivaa 

noin 230 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 230 metriä.  

 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kustavin Kaurissalon kylässä noin 13,5 kilometriä Kus-

tavin kirkonkylästä pohjoiseen. 

 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Suunnittelualueen suurpiirteinen rajaus: 

 

 

 

 
Lähde: Kiinteistötietojärjestelmä, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston kallioista 

metsämaata.  

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 

arvokkaita maisema-alueita. 

Rakennettu ympäristö 

Kiinteistö on rakentamaton.  

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-

kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-

kuntakaavaa. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-

etta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). 
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Suunnittelualue kuuluu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämis-

vyöhykkeeseen. 

 

 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-

7 lay/km ja 40 % vapaata rantaa. 

 

 

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. Kaavamuutosalu-eelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaa-

kuntakaavassa. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen 
vaihemaakuntakaavan 14.6.2021. Maakuntahallitus määräsi kokoukses-
saan 13.9.2021 kaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 

201 §:n nojalla.  
 

Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa maa- ja metsätalous valtaista 
aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita 
(MRV).  

 
Voimassa oleva vaihemaakuntakaava kumoaa ja korvaa voimassa olevan 

maakuntakaavan V, R, S, M, MRV-aluevaraus- ja v, r, s-kohdemerkinnät. 
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Yleiskaava  

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Turun ja Porin lääninhallituksen 

30.10.1975 vahvistama Itätalo-Haapasaari ranta-asemakaava (hyväksytty 

kumotun rakennuslain mukaisena rantakaavana). 

Suunnittelualue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu maa- 

ja metsätalousalueeksi.  

Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta: 

 

Lähde: Ranta-asemakaavakartta. 

 

Rakennusjärjestys 

8.7.2011 voimaan tulleen Kustavin kunnan rakennusjärjestyksen mukaan: 

- Lomarakennusten rakennuspaikalle saa ranta-alueella rakentaa yhden 

enintään 100 k-m² suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½-kerroksi-

nen maiseman ja kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan enintään 25 k-
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m², saunan enintään 30 k-m² ja autotalli/varastorakennuksia enintään 40 

k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 k-m². 

- Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus voi olla edellä esitettyä pie-

nempi (enintään 150 k-m²), kun otetaan huomioon rakennuspaikan koko, 

maaston muodot, kasvillisuuden peittävyys, alueen rakennuskanta ja mai-

semalliset arvot. 

- Saunarakennuksessa on oltava varsinaisia saunatiloja (löyly-, pesu- ja pu-

kuhuone) vähintään puolet sallitusta rakennusoikeudesta. 

- Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen kosteudelle arkojen rakenteiden 

tulee olla vähintään +2,20 m keskiveden korkeutta ylempänä. 

- Jätevedet tulee, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitokseen, käsi-

tellä kiinteistökohtaisesti ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden mukai-

sesti. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-

nusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 

- Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää.  

- Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta 

tulee olla vähintään 25 metriä. Jos saunarakennuksen pohjapinta-ala on 

enintään 25 m², saa sen rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keski-

vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuksen etäisyyden ranta-

viivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee kuitenkin olla sellainen, että mai-

seman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole lain mukaan sitovaa oikeusvaikutusta ranta-

asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueesta laaditaan kaavaehdotusvaiheeseen pohjakartta, joka 

täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle 

asetetut vaatimukset. Kaavaluonnos on laadittu vanhan pohjakartan päälle.  

2.2 Tavoite 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 

loma-asunnon (RA) rakentaminen voimassa olevan ranta-asemakaavassa 

osoitetulle maa- ja metsätalousalueelle kiinteistön 304-407-5-86 alueella. 

Tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on 180 k-m². 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia.  
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2.3 Kaavamuutoksen 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: 

• Nykytilanneselvitys 

• Luontoselvitys kevät – kesä 2022 

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 kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• Kustavin kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusvalvonta, 

palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja vapaa-aika-

toimet 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto 
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4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Kesäkuu 2022: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

tävillä yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa 

kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 

kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön osalli-

sille. Aineisto pidetään nähtävillä kunnassa 30 päi-

vää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaava-

luonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdolli-

suuksien mukaan huomioon. Kaavaluonnoksesta 

kunta pyytää lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Syyskuu 2022: 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 2022: Kunnan hyväksymispäätös. Hyväksymistä koske-

vasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hal-

linto-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 

nuorempi suunnittelija, Iiris Hongisto  

puh. 050 551 6777, iiris.hongisto@nostoconsulting.fi  

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
mailto:iiris.hongisto@nostoconsulting.fi
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Kustavin kunta: 

vs. kunnanjohtaja Rauno Peltola  
puh. 0500 785 324, rauno.peltola@kustavi.fi  

 
rakennustarkastaja Jussi Lehto  
puh. 050 0740 006, jussi.lehto@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:rauno.peltola@kustavi.fi
mailto:jussi.lehto@kustavi.fi

