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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

TAIVASSALON KUNTA 

TYYNELÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

 

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus koskee: 

Osaa kiinteistöjä 833-435-1-96 Kyytilä, 833-435-2-34 VÄHÄLÄ 

sekä 833-985-1-2243 Mussalo yhdystie.  

Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisia loma-asuntojen 

kortteleita 3 ja 4, maa- ja metsätalousalueita, virkistysaluetta, ve-

nevalkamaa, osaa yleistä liikennealuetta sekä asemakaavoittamat-

tomia alueita.  

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Loma-asuntojen sekä erillispientalojen kortteli 3, venevalkama, 

maa- ja metsätalousaluetta, vesialuetta sekä maantien aluetta.  

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappa-

lainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2022 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  __.__. – __.__.2022 

on ollut nähtävillä 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2022 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2022 

Kunta on hyväksynyt kaavan __.__.2022 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Taivassalon Mussalossa, noin 5 kilometrin 

päässä Taivassalon keskustan palveluista.  

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ta-

voitteena on päivittää ja uudelleen järjestellä maankäyttöä osalla 

kiinteistöjä 833-435-1-96 sekä 833-435-2-34. Loma-asuntojen ra-

kennuspaikkoja (RA) siirretään sekä laajennetaan vastaamaan alu-

een nykytarpeita mukaillen osin alueella jo toteutunutta rakenta-

mista. Tavoitteena on myös osoittaa yksi uusi erillispientalon ra-

kennuspaikka (AO). 

Lisäksi kaavamuutoksessa on tavoitteena edistää valtioneuvosten 

asettamaa tavoitetta Suomen hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 

mennessä. 

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue koostuu osasta kiinteistöjä 833-435-1-96, 833-

435-2-34 sekä 833-895-1-2243. 

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

Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 370 

metriä ja mitoitusrantaviivaa noin 325 metriä. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on lounaassa tavanomaista saariston metsämaata. 

Suunnittelualueen luoteisosa on rakennettua ja hoidettua piha-alu-

etta. Ranta-alueet ovat pääosin ruopattuja.  

Suunnittelualueesta laaditaan erillinen luontoselvitys kevään/ke-

sän 2022 aikana. Selvityksen tulokset huomioidaan kaavaehdotus-

vaiheessa. 

Suunnittelualueen maaperä on pääosin savea, ja vähäisiltä osin 

moreenia. (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). 

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita 

maisema-alueita. 

 

Suunnittelualueen itäosan rantaa-aluetta. 



Nosto Consulting Oy  8 (26) 

Taivassalon kunta: Tyynelän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  15.8.2022 

 

 

Suunnittelualueen luoteisosaa.  

 

Ajoliittymä suunnittelualueen eteläosassa.  
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Suunnittelualueen metsäistä maastoa. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue koostuu osasta kiinteistöjä 833-435-1-96 Kyytilä, 

833-435-2-34 VÄHÄLÄ sekä 833-895-1-2243 Mussalo yhdystie.  

Kiinteistöllä 833-435-1-96 sijaitsee yksi vapaa-ajan asuinrakennus 

sekä vierasmaja. Kiinteistön 833-435-2-34 alueella on yksi sauna-

rakennus.  

Suunnittelualueella ei sijaitse rakennetun ympäristön tai kulttuu-

riympäristön arvokohteita. 
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Vapaa-ajan asuinrakennus suunnittelualueella. 

 

Vierasmaja suunnittelualueella. 
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Saunarakennus suunnittelualueella.  

 

Rakennuksia ja laitureita suunnittelualueella.  
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Muinaisjäännökset ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella ei sijaitse muinaisjäännöskohteita tai rakenne-

tun ympäristön arvokohteita.  

Maanomistus 

Kiinteistöt 833-435-1-96 ja 833-435-2-34 ovat yksityisomistuk-

sessa. Kiinteistö 833-895-1-2243 on julkisomisteinen liikennealue.  

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaa-

vassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä mat-

kailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV).  

Suunnittelualueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta. 
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Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa loma-asutuksen mitoi-

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

osuus 40 % 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. Kaava-alueelle ei 

kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa. 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja 

-varojen vaihemaakuntakaavan 14.6.2021. Maakuntahallitus mää-

räsi kokouksessaan 13.9.2021 kaavan tulemaan voimaan maan-

käyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla.  

Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa maa- ja metsätalous-

valtaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehit-

tämistarpeita (MRV). 

Voimassa oleva vaihemaakuntakaava kumoaa ja korvaa voimassa 

olevan maakuntakaavan V, R, S, M, MRV-aluevaraus- ja v, r, s-

kohdemerkinnät. 

Suunnittelualueen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 
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Yleiskaava 

Taivassalon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava 1:20 000 on vah-

vistettu ympäristöministeriössä 8.3.1988. Suunnittelualue on ran-

tayleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi, vesialueeksi sekä 

maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaus-

tarvetta tai ympäristöarvoja. Suunnittelualue kuuluu loma-asunto-

jen mitoituksessa vyöhykkeeseen 1, jossa keskimääräinen mitoitus 

on 9 lay/km. Hyvän rantaviivan mitoitus on 10,4 lay/km ja huonon 

rantaviivan mitoitus 5 lay/km. 
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Ote rantayleiskaavasta, suunnittelualueen rajaus sinisellä: 

 

Lähde: Rantayleiskaavakartta 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Mussalon Tyynelän ranta-asema-

kaava (hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisena rantakaa-

vana), joka on tullut voimaan ennen yleiskaavan laadintaa 

31.5.1982. Suunnittelualue on ranta-asemakaavassa osoitettu 

loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-2, RA-1), maa- ja metsäta-

lousalueeksi (M), virkistysalueeksi (V), venevalkamaksi (LV) sekä 

yleiseksi tieksi (LYT). 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus kaavayhdistelmässä:  

 
Lähde: Taivassalon karttapalvelu 

Ranta-asemakaavamerkinnät ja –määräykset.  

 



Nosto Consulting Oy  17 (26) 

Taivassalon kunta: Tyynelän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  15.8.2022 

 

 

Rakennusjärjestys 

1.1.2013 voimaan tulleen Taivassalon kunnan rakennusjärjestyk-

sen mukaan: 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa rakentaa yhden enin-

tään kaksiasuntoisen kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Lomara-

kennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen 1½-

kerroksisen loma-asunnon. 

Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla ra-

kennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enin-

tään 350 k-m². Rakennuspaikalle saa kokonaiskerrosalaan kuulu-

vina rakentaa enintään 30 k-m² saunarakennuksen sekä rakennus-

paikan käyttötarkoitukseen liittyviä yksikerroksisia talousraken-

nuksia. 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa loma-asunnon kerros-

ala olla enintään 120 k-m². Lisäksi saa rakentaa enintään 30 k-m² 

saunarakennuksen, enintään 25 k-m² vierasmajan sekä lämpöeris-

tämättömiä varastorakennuksia enintään 40 k-m². Rakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 215 k-m². Alle 2000 

m²:n suuruisilla vanhoilla rakennuspaikoilla saa loma-asunnon ker-

rosala olla enintään 100 k-m². Tällöin rakennusten yhteenlaskettu 

kerrosala saa olla enintään 195 k-m². 

Rakennuspaikan soveltuminen pysyvään asumiseen ratkaistaan 

suunnittelutarve- tai poikkeamismenettelyssä. Rakennuslupame-

nettelyssä ratkaistaan, soveltuuko rakennus teknisiltä ominaisuuk-

siltaan pysyvään asumiseen. 

Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää 

rakennusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Raken-

nuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää. 

Rakennuksen vähimmäisetäisyyteen keskivedenkorkeuden mukai-

sesta rantaviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maas-

ton muoto ja muut luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäisyyden 
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rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukai-

suus mahdollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 30 met-

riä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu. 

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m² ja johon ei 

liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta saa rakentaa vähin-

tään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-

taviivasta. Huvimajan, grillikodan, katoksen, kesäkeittiön, terassin 

tai näihin rinnastettavan rakennelman etäisyyden tulee olla keski-

vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta vähintään 15 metriä. 

Puupintaisen ja lämpöeristämättömän venevajan saa rakentaa lä-

hemmäs rantaa edellyttäen, että vaja soveltuu ympäristöön. Vene-

vaja, joka sijaistee vesirajassa, tulee sijoittaa mahdollisimman 

huomaamattomaan paikkaan. kattomuodon tulee olla harjakatto. 

Harjan suunnan tulee olla kohtisuorassa rantaan nähden ja vene-

vajan harjan korkeuden tulee olla sopusuhtainen maisemaan näh-

den. 

Rakennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvän 

otettava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella 

varmuudella. Veden vaikutukselle arat rakennukset ja rakennelmat 

on sijoitettava mahdollisimman riskittömälle korkeudelle. Raken-

nuksia ja rakennelmia voidaan sijoittaa rakennusvalvontaviran-

omaisen harkinnan mukaan myös alemmaksi. 

Mereen rajoittuvilla ja muilla alavilla rakennuspaikoilla alimman lat-

tiakorkeuden tulee olla +2,65 metriä (N2000-järjestelmä). Raken-

nuksen korkeusasemaa märitettäessä tulee huomioida myös mah-

dollinen rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja jään työntymi-

sestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-ase-

makaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Emätilaselvitys 

Emätilaselvitys ja mitoituslaskelma (liite 4) on laadittu poikkileik-

kausajankohdan 19.9.1969 tilajakotilanteen perusteella. Selvitys 

on laadittu ainoastaan kiinteistön 833-435-2-34 VÄHÄLÄ osalta, 

koska ranta-asemakaavan muutoksessa ei ole tarkoituksena osoit-

taa kiinteistön 833-435-1-96 Kyytilä alueelle uusia rakennuspaik-

koja. 
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Kiinteistön 833-435-2-34 VÄHÄLÄ emätila on kiinteistö 833-435-2-

15 VÄHÄNIITTY, joka on rekisteröity 22.1.1958. Laaditun selvityk-

sen mukaan emätilan alueella on käyttämätöntä rakennusoikeutta 

noin 0,9 loma-asuntoyksikköä (lay). 

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta laaditaan kevään ja kesän 2022 aikana luonto-

selvitys, jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi asuinrakennus, vierasmaja sekä 

saunarakennus. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu virallinen kaavan pohjakartta 

(1:2000), joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-ase-

makaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Uudenkaupungin 

kaupungin kaupunkisuunnittelu on hyväksynyt ranta-asemakaavan 

pohjakartan 22.4.2022 (kiinteistöinsinööri Leena Viljanen). 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 



Nosto Consulting Oy  20 (26) 

Taivassalon kunta: Tyynelän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus   
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  15.8.2022 

 

3. Suunnittelun vaiheet 

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

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo 

Taivassalon kunnanhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireil-

letulopäätöksen __.__.2022 § __. Kaavatyön vireilletulosta on kuu-

lutettu __.__.2022. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta 

kirjeitse. Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitel-

massa (OAS, liite 2). 

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

osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 9.8.2022 päivätty kaa-

valuonnos ovat olleet kunnassa nähtävillä __.__.–__.__.2022 väli-

senä aikana. 

Kaavaehdotus 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Taivassalon kunnanhallitus on käsitellyt __.__.2020 päivätyn kaa-

vaehdotuksen kokouksessaan __.__.2020 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2020. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Suunnittelualue muodostuu osasta kiinteistöjä 833-435-1-96, 833-

435-2-34 sekä 833-985-1-2243.  

Kaava-alue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu 

loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-1, RA-2), maa- ja metsäta-

lousalueeksi (M), venevalkamaksi (LV), sekä virkistysalueeksi (V).  

Osa suunnittelualueesta on kaavoittamatonta. Kaava-alueeseen 

kuuluu myös yleinen liikennealue (LYT, korvattu merkinnällä LT).  

Kaavamuutoksessa ja laajennuksessa on osoitettu loma-asuntojen 

sekä erillispientalojen korttelialue (RA, AO, yhteensä 3 rakennus-

paikkaa), maa- ja metsätalousaluetta (M, M-1), vesialuetta (W), 

venevalkama (LV), sekä maantien alue (LT), jolta on osoitettu kaa-

vassa yksi uusi ajoneuvoliittymä.  

Poikkeaminen oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Taivassalon 

rantayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu loma-asunto-

alueeksi (RA), vesialueeksi (W), sekä maa- ja metsätalousval-

taiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta tai ympäristöar-

voja (MU). 

Ranta-asemakaavan muutoksessa suunnittelualueelle on voimassa 

olevan yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti osoitettu loma-asunto-

jen korttelialuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta ja yleiskaa-

vasta vähäisesti poiketen yksi erillispientalojen rakennuspaikka ja 

venevalkama. Venevalkama on osoitettu alueelle jo myös voimassa 

olevassa ranta-asemakaavassa. Yleiskaavasta poikkeamisella ei 

arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia alueidenkäytön suunnitte-

lulle. 

Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,19 hehtaaria. Loma-asunto-

jen korttelialuetta on noin 1,27 hehtaaria, erillispientalojen kortte-

lialuetta noin 0,47 hehtaaria, maa- ja metsätalousaluetta noin 0,47 

hehtaaria, vesialuetta noin 1,41 hehtaaria, venevalkamaa noin 

0,17 hehtaaria ja liikennealuetta noin 0,4 hehtaaria. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeessa (liite 1). 
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Ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa on osoitettu 

suunnittelualueelle laaditun emätilaselvityksen mukainen raken-

nusoikeus. 

Kaavassa on osoitettu kaski enintään kaksiasuntoista lomaraken-

nuspaikkaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisrakennusoikeus on 430 

k-m2. Lomarakennuspaikkojen rakentamisen määrä ja rakennusoi-

keus ovat yhteneviä Taivassalon kunnan voimassa olevan raken-

nusjärjestyksen kanssa.  

Kaavassa on osoitettu myös yksi erillispientalon rakennuspaikka, 

jonka kokonaisrakennusoikeus on Taivassalon kunnan voimassa 

olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti 350 k-m2. 

Lisäksi venevalkamalle on osoitettu rakennusoikeutta laitureita ja 

veneilyä palveleville rakennuksille yhteensä 60 k-m2. Kaava-alueen 

taustamaastoon, maa- ja metsätalousalueelle (M-1) on osoitettu 

100 k-m2 rakennusoikeutta maa- ja metsätaloutta palveleville ra-

kennuksille.  

Suunnittelualueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 940 k-

m². 

Palvelut 

Kaava-alue tukeutuu olemassa oleviin palveluihin.  

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 säilymi-

nen. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 
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Korttelialueet 

Kortteli 3, rakennuspaikat 1 ja 3 

 

Kortteli 3, rakennuspaikka 2 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

 

Liikennealueet 

 

 

Muut alueet 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa osoitetaan vähäisesti uusia loma-asuntojen rakennus-

paikkoja, sekä yksi erillispientalon rakennuspaikka. Kaavalla ei ole 

merkittävää vaikutusta alueen väestörakenteeseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alueen naapurustossa on pääosin vapaa-ajan asutusta ja 

osoittain myös pysyvää asutusta. Kaavaratkaisulla ei hajauteta yh-

dyskuntarakennetta. 
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Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin Taivassalon keskustan palvelui-

hin. 

Liikenne 

Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen liiken-

teeseen ja liikenneturvallisuuteen. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa rakennetun ympäristön arvo-

kohteita tai muinaisjäännöskohteita.  

Virkistys 

Kaavamuutoksessa virkistykseen soveltuvan maa- ja metsätalous-

alueen määrä suunnittelualueella hieman vähenee, mutta suunnit-

telualueen lähiympäristöön jää runsaasti virkistykseen soveltuvia 

alueita.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa osoitetaan 

yksi uusi omarantainen erillispientalon rakennuspaikka, ja siirre-

tään sekä laajennetaan kahta olemassa olevaa loma-asunnon ra-

kennuspaikkaa. 

Rakennuspaikan 1 sijainti on osoitettu alueella toteutuneen raken-

tamisen mukaan, eikä sillä arvioida olevan muutosta alueen mai-

semaan.  

Kaavamuutoksen myötä uudet, rakennuspaikoille 2 ja 3 rakennet-

tavat rakennukset saattavat näkyä maisemassa vähäisesti, mutta 

rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan erityisiä haitallisia vaikutuk-

sia alueen maisemaan. Loma-asuntojen rakennuspaikan kerroslu-

vuksi on osoitettu Taivassalon kunnan rakennusjärjestyksen mu-

kaisesti 1 ½ ja erillispientalon kerrosluvuksi II.   

Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä kaava-

muutoksesta arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia luonnon-

ympäristöön.  

Ranta-asemakaava-alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen 

toimenpiderajoitus.  
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Suunnittelualueelta laaditaan kattava luontoselvitys kevään ja ke-

sän 2022 aikana.  Selvityksen tulokset huomioidaan kaavaehdo-

tusvaiheessa.  

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Hiilineutraali yhteiskunta 

Ranta-asemakaavassa annettu kaavamääräys tukee ja edistää val-

tioneuvosten asettamaa tavoitetta Suomen hiilineutraalisuudesta 

vuoteen 2035 mennessä. 

Muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-

teen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen. 
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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. Maanomistajat vastaavat ranta-

asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Taivassalon 

kunta. 

 

 

Turussa __.__.2022 
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