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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

TAIVASSALON KUNTA 

MUSSALON KYLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

4.6.1975 hyväksytyn Mussalon kylän ranta-asemakaavan korttelia 

11 ja 12, virkistysaluetta, liikennealuetta sekä maa- ja metsäta-

lousaluetta. 

Kiinteistöä 833-435-3-10 Skanssinranta. 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 11 ja 12 sekä maa- ja metsätalousaletta. 

Suunnitteluorganisaatio 

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

lainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.____ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä __.__.–__.__.____ 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.–__.__.____ 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.____ 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Taivassalon Mussalon saaren länsiran-

nalla noin 8 kilometrin etäisyydellä Taivassalon keskustan palve-

luista. Suunnittelualueelle kuljetaan Mussalontietä. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty seuraavassa 

kuvassa. 
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Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 

taustakarttasarja, © Maanmittauslaitos. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla ja ilmaku-

valla on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla. Pohjakartta: Maanmit-

tauslaitoksen peruskartta, © Maanmittauslaitos. 
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Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Pohjakartta: Maanmittaus-

laitoksen ortoilmakuva, © Maanmittauslaitos. 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavatyön tavoitteena on päivittää ja uudelleen järjestellä maan-

käyttöä suunnittelualueen kiinteistöllä. Ranta-asemakaavan muu-

toksessa osoitetaan yksi omarantainen erillispientalon rakennus-

paikka (AO-2), kaksi omarantaista loma-asuntojen rakennuspaik-

kaa (RA-1) sekä yksi ei-omarantainen loma-asuntojen rakennus-

paikka (RA-1). Erillispientalon rakennuspaikalla sallitaan kokonais-

rakennusoikeuteen kuuluvana myös sivuasunnon rakentaminen. 

Lisäksi päivitetään loma-asuntojen rakennuspaikkojen rakennusoi-

keuksia vastaamaan Taivassalon kunnan rakennusjärjestyksen 

mukaista rakennusoikeutta. 

Toteutuessaan ranta-asemakaavan muutoksella ei ole valtakunnal-

lista tai merkittävää maakunnallista vaikutusta. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue koostuu kiinteistön 833-435-3-10 Skanssinranta 

yhdestä palstasta. Suunnittelualue on pinta-alaltaan yhteensä noin 

4,76 hehtaaria. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa noin 

210 metriä ja mitoitusrantaviivaa noin 205 metriä. Suunnittelualu-

een kiinteistö on yksityisessä omistuksessa. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on tavanomaista saariston kallioista metsämaas-

toa. Maasto laskee loivasti länteen kohti rantaa. Alueen itäosassa 

maaston korkeus merenpinnasta on noin 15 metriä. Maaperältään 

alue on kalliomaata (lähde: GTK, https://gtkdata.gtk.fi/maanka-

mara/). Ranta-alueet ovat paikoin ruovikoituneita. Suunnittelualu-

een edustalla on Kaitaistenrauman etelä–pohjoissuuntainen salmi. 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia suo-

jeltavia luontoarvoja, vaan alueen kasvillisuus, eläimistö ja linnusto 

ovat alueelle tavanomaisia. Alueella ei ole maakunnallisesti tai val-

takunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 

Suunnittelualueelta laaditaan erillinen luontoselvitys kevään ja ke-

sän 2023 aikana. Selvityksen tulokset huomioidaan kaavaehdotus-

vaiheessa. 

  
Kuvat: Pasi Lappalainen. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on yksi kevytrakenteinen vapaa-ajan asuinra-

kennus, jonka pihapiirissä on pieni saunamökki, huvimaja, huussi 

ja varastorakennus. Rakennuspaikan vuokraoikeus on voimassa 
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vuoteen 2029 asti. Lisäksi suunnittelualueen rannan läheisyydessä 

on yksi varastorakennus ja poukamaan rakennettu laituri. 

  
Kuvat: Pasi Lappalainen. 

Muinaisjäännökset ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä tai ra-

kennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistö on yksityisessä omistuksessa. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueelle on vedetty sähkölinja. Sähköverkosta vastaa 

Caruna Oy. Alueen vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti. 

Palvelut 

Taivassalon keskustan palvelut ovat noin 8 kilometrin etäisyydellä. 

Suunnittelualueen vieressä on Mussalon leirintäalue palveluineen 

sekä pienvenesatama. Neljän kilometrin etäisyydellä Kustavintien 

varrella sijaitsee kesäaikaan auki oleva kahvila-ravintola Heikinka-

rin Ranthuone. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston 

vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin seuraavat: 
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Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden 

alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-

destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

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). Alueita voidaan 

osoittaa maa- ja metsätalouden lisäksi loma-asumiseen ja matkai-

lutoiminnoille. Alueita voidaan käyttää myös jokamiehenoikeuden 

mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn sekä harkitusti haja-asutusluon-

teiseen pysyvään asutukseen. Suunnittelumääräyksen mukaisesti 

olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voi-

daan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasiallista 

käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta loma-asutusta, 

matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevia toimintoja, sekä maisema- 

ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen muun muassa uutta py-

syvää asumista ja, erityislainsäädännön ohjaamana, myös muita 

toimintoja. 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 

2: 5–7 lay/km, vapaata rantaa 40 %. Suunnittelumääräyksen mu-

kaisesti kullekin osa-alueelle voidaan osoittaa vyöhyketunnuksen 

yhteydessä osoitettu määrä rakennuspaikkoja rantakilometriä koh-

den. Rakentamattomaksi jäävän rannan määrä ei saa alittaa alue-

tunnuksen yhteydessä osoitettua prosenttiosuutta kokonaisranta-

viivasta. Lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy yksi-

tyiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja rakennettavuu-

teen liittyvien ominaisuuksien perusteella. 
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Suunnittelualueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Vakka-Suomen maakuntakaavasta. 

 

 

 

 

Vaihemaakuntakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Varsinais-Suomen taajamien 

maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava (hy-

väksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018, maakuntahallituksen 

päätös voimaantulosta 27.8.2018). Vaihemaakuntakaavassa ei ole 

osoitettu uusia merkintöjä suunnittelualueelle. Kaava-alueen länsi-

puolelle on vaihemaakuntakaavassa osoitettu aiemman maakunta-

kaavan merkinnän korvaava veneväylän kaavamerkintä. 
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Suunnittelualueelle on voimassa luonnonarvojen ja -varojen vaihe-

maakuntakaava (hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.6.2021, 

maakuntahallituksen päätös voimaantulosta 13.9.2021). Vaihe-

maakuntakaavassa suunnittelualueelle osoitetun maa- ja metsäta-

lousvaltaisen alueen (MRV) kaavamääräystä on tarkennettu. Maa-

kuntakaavan Saariston rengastiehen tukeutuvan kehittämis-

vyöhykkeen kaavamerkintä on korvautunut matkailun, retkeilyn ja 

virkistyksen kehittämisen kohdealueen kaavamerkinnällä. Merkin-

nällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudulli-

sesti merkittävät matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehittämisen 

kohdealueet. Suunnittelumääräyksen mukaisesti suunnitelmien ja 

toimenpiteiden tulee olla pitkäjänteisiä, ympärivuotisia toimintoja 

ja elinkeinoja tukevia sekä alueiden ominaispiirteitä hyödyntäviä, 

ja niiden on edistettävä kehittämisen kohdealueen toimintoja ja 

saavutettavuutta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestä-

vällä tavalla. Saariston rengastien kohdealueella tulee kehittää ve-

tovoimaisia ja turvallisia pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä. Lisäksi 

suunnittelualueen eteläpuolelle on osoitettu retkeily- ja matkailu-

toimintojen kohde (Mussalon leirintäalue). 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti vaihemaakuntakaavassa 

on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavasta. 
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Yleiskaava 

Taivassalon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava on vahvistettu ym-

päristöministeriössä 8.3.1988. Suunnittelualue on rantayleiskaa-

vassa osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA) sekä maa- ja metsäta-

lousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta tai ympä-

ristöarvoja, ja jolla loma-asuntojen rakentaminen sallitaan vain eri-

tyisistä syistä (MU). Rantayleiskaavan kaavaselostuksen mukai-

sesti Mussalon MU-alue liittyy Mussalon leirintäalueeseen. Suunnit-

telualue kuuluu loma-asuntojen mitoituksessa vyöhykkeeseen 1, 

jossa vyöhykkeen keskimääräinen mitoitus on 9 l-as/km. Hyvän 

rantaviivan mitoitus on 10,4 l-as/km ja huonon rantaviivan mitoi-

tus 5 l-as/km. Rantainventoinnin mukaisesti suunnittelualueen 

rantaviiva on hyvä. 
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Suunnittelualueen likimääräinen rajaus rantayleiskaavassa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Taivassalon rantayleiskaavasta. 

 

 

 

 

 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 4.6.1975 hyväksytty Mussalon ky-

län ranta-asemakaava. Suunnittelualueelle on ranta-asemakaa-

vassa osoitettu loma-asuntorakennusten korttelialuetta (RH1), 

luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL), uimaranta-aluetta 

(UV), leikkikenttä- ja palloilualuetta (UL), venevalkama-aluetta 

(LV), maatalousaluetta (M), tiealuetta (T) sekä jalankulkupolkua 

yhteiskäyttöalueena. Loma-asuntorakennusten korttelialuetta ja 

maatalousaluetta lukuun ottamatta alue on osoitettu yhteiskäyttö-

alueeksi (YK). Loma-asuntorakennusten korttelialueelle on osoi-
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tettu yhteensä yhdeksän ohjeellista rakennuspaikkaa, joille saa ra-

kentaa kullekin yhden loma-asuntorakennuksen kerrosalaltaan 

enintään 80 m2 sekä tarpeelliset talousrakennukset sallitun kerros-

alan lisäksi. Suurin sallittu kerrosluku on I. Uimaranta-alueelle on 

osoitettu kaksi ohjeellista saunarakennuksen rakennusalaa, jolle 

saa rakentaa yhden enintään kaksi saunaa käsittävän saunaraken-

nuksen kerrosalaltaan 50 m2. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus voimassa olevassa ranta-

asemakaavassa on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Mussalon kylän ranta-asemakaavasta. 
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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-
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sesta rantaviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maas-

ton muoto ja muut luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäisyyden 

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. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan raken-

nusjärjestys ei ole ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa tai 

muutettaessa. 

Emätilaselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia emätilaselvitystä, sillä 

ranta-asemakaavalla toteutetaan oikeusvaikutteisen rantayleis-

kaavan mukaista maankäyttöä. Kaavamuutoksella rakennuspaik-

koja siirretään takamaastosta rantaan, ja rakennuspaikkojen 

määrä vähenee yhdeksästä neljään. 
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Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta laaditaan luontoselvitys kevään ja kesän 2023 

aikana. Selvityksen tulokset huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueella ei ole vanhaa rakennuskantaa, joka tulisi eri-

tyisesti ottaa huomioon kaavoituksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueesta on laadittu kaavan pohjakartta (koordinaatti-

järjestelmä ETRS-GK22, korkeusjärjestelmä N2000). Pohjakartta 

täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (11.4.2014/323) 54 a §:ssä 

ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohja-

kartta on hyväksytty Uudessakaupungissa 7.12.2022 (kiinteistöin-

sinööri Leena Viljanen). 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään tarvittaessa viran-

omaisten lausunnot. Laadittavalla ranta-asemakaavan muutoksella 

ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, että ne olisivat valtion vi-

ranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

Taivassalon kunnanhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireil-

letulopäätöksen kokouksessaan __.__.____ § __. Kaavatyön vireil-

letulosta on kuulutettu __.__.____ kunnan ilmoituslehdissä ja in-

ternet-sivulla. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta kir-

jeitse. 

Taivassalon kunnanhallitus on käsitellyt maankäyttö- ja rakennus-

lain 63 §:n mukaisen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelman sekä 21.12.2022 päivätyn kaavaluonnoksen ko-

kouksessaan __.__.____ § __. Osallistumis- ja arviointisuunni-

telma sekä kaavaluonnos ovat olleet kunnassa nähtävillä __.__.–

__.__.____ välisenä aikana. 

Kaavaluonnoksesta saatiin __ lausuntoa ja __ mielipidettä. Lau-

suntoihin ja mielipiteisiin on laadittu vastineet (liite 4), ja ne on 

otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. 

Kaavaehdotus 

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

vaehdotuksen kokouksessaan __.__.____ § __. Kaavaehdotus on 

ollut nähtävillä __.__.–__.__.____ välisenä aikana. 

Kaavaehdotuksesta saatiin __ lausuntoa ja __ muistutusta. Lau-

suntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastineet (liite 5), ja ne on 

otettu huomioon hyväksymiskäsittelyssä. 



Nosto Consulting Oy  20 (25) 

Taivassalon kunta: Mussalon kylän ranta-asemakaavan muutos 
Kaavaselostus (luonnos), versio 0.9  21.12.2022 

 

Taivassalon kunnanhallitus on käsitellyt __.__.2022 päivätyn kaa-

vaehdotuksen kokouksessaan __.__.2023 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__.–__.__.2023. 

Kaavan hyväksyminen 

Taivassalon kunnanvaltuusto on hyväksynyt __.__.____ päivätyn 

Mussalon kylän ranta-asemakaavan muutoksen kokouksessaan 

__.__.____ § __. 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaavan muutoksessa osoitetaan yksi omarantainen 

rakennuspaikka erillispientalojen korttelialueella (AO-2) sekä kaksi 

omarantaista ja yksi ei-omarantainen rakennuspaikka loma-asun-

tojen korttelialueella (RA-1). Muu osa kaavasta osoitetaan maa- ja 

metsätalousalueeksi (M). 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on 4,7555 hehtaaria. Erillispientalojen 

korttelialuetta (AO-2) on 0,9822 hehtaaria, loma-asuntojen kort-

telialuetta (RA-1) 0,9830 hehtaaria sekä maa- ja metsätalousalu-

etta 2,7902 hehtaaria. 

Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa noin 210 metriä ja mi-

toitusrantaviivaa noin 205 metriä. Vapaata rantaa on noin 15 met-

riä. Suunnittelualue kuuluu rantayleiskaavassa loma-asuntojen mi-

toituksessa vyöhykkeeseen 1, jossa vyöhykkeen keskimääräinen 

mitoitus on 9 l-as/km. Hyvän rantaviivan mitoitus on 10,4 l-as/km. 

Rantainventoinnin mukaisesti suunnittelualueen rantaviiva on 

hyvä. Rantayleiskaavassa ei ole ohjattu rakentamattoman rannan 

osuutta rantaviivasta. 

Kaavamuutoksessa osoitetaan kolme omarantaista ja yksi ei-oma-

rantainen rakennuspaikka. Voimassa olevassa ranta-asemakaa-

vassa suunnittelualueelle on osoitettu yhdeksän yhteisrantaista ra-

kennuspaikkaa. Omarantaiselle erillispientalon rakennuspaikalle 

osoitetaan 350 k-m2 ja loma-asuntojen rakennuspaikoille kullekin 

215 k-m2 rakennusoikeutta Taivassalon kunnan rakennusjärjestyk-

sen mukaisesti. Erillispientalon rakennuspaikalla sallitaan koko-

naisrakennusoikeuteen kuuluvana sivuasunnon rakentaminen. 

Suunnittelualueelle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 995 k-

m2. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu 

rakennusoikeutta yhteensä 820 k-m2 ja tähän rakennusoikeuteen 

sisältymättömänä tarpeellisten talousrakennusten rakennusoikeus. 

Rakennusoikeus lisääntyy suunnittelualueella 175 k-m2 (voimassa 

olevan ranta-asemakaavan talousrakennusten rakennusoikeutta 

huomioimatta). 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeessa (liite 1). 
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4.2. Kaavaratkaisun perusteet 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Taivassalon 

rantayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu loma-asunto-

alueeksi (RA) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla 

on ulkoilun ohjaustarvetta ja ympäristöarvoja (MU). 

Voimassa olevassa Taivassalon kunnan Mussalon kylän ranta-ase-

makaavassa kaava-alueelle on osoitettu loma-asuntojen kortteli-

aluetta (RH1), maatalousaluetta (M) sekä yhteiskäyttöistä (YK) 

luonnontilassa säilytettävää ulkoilualuetta (PL), leikkikenttä- ja 

palloilualuetta (UL), uimaranta-aluetta (UV), venevalkama-aluetta 

(LV), tiealuetta (T) ja jalankulkupolkua. 

Ranta-asemakaavan muutoksessa suunnittelualueelle osoitetaan 

kolme omarantaista rakennuspaikkaa, joista yksi vakituiseen asu-

miseen tarkoitettuna, sekä yksi ei-omarantainen rakennuspaikka. 

Kaavamuutoksessa rakennuspaikkojen määrä vähenee yhdeksästä 

neljään ja rakennusoikeuden määrä pysyy suurin piirtein nykyisel-

lään, kuten myös rakentamisen ulkopuolelle jäävän alueen määrä. 

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. 

4.3. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Kaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen on selos-

tuksen liitteenä (liite 3). 

Korttelialueet 

Kortteli 11, rakennuspaikka 1 
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Kortteli 11, rakennuspaikat 2 ja 3; kortteli 12, rakennuspaikka 1 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

4.4. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan ympärivuotinen asuminen yh-

dellä rakennuspaikalla. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alu-

een väestörakenteeseen tai väestökehitykseen. 

Yhdyskuntarakenne ja -talous 

Kaava-alueen naapurustossa on pääosin vapaa-ajan asutusta sekä 

Mussalon leirintäalue. Kaavamuutoksella järjestellään uudelleen 

suunnittelualueen rakennuspaikkojen sijoittumista ja rakennus-

paikkojen lukumäärä vähenee yhdeksästä neljään. Kaavaratkaisu 

ei hajauteta yhdyskuntarakennetta. Kaavalla ei ole suoria taloudel-

lisia vaikutuksia muille kuin maanomistajalle. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin Taivassalon keskustan palvelui-

hin. Suunnittelualueen vieressä on Mussalon leirintäalue sekä pien-

venesatama. 

Liikenne 

Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen liiken-

teeseen ja liikenneturvallisuuteen. 

Muinaismuistot ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä tai ra-

kennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 
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Virkistys 

Kaavamuutoksella ei ole oleellista vaikutusta virkistysalueen mää-

rään. Mussalon saaren virkistysarvoja sisältävä metsäalue yhte-

näistyy hieman, kun suunnittelualueen rakennuspaikat siirtyvät 

rantaan, mutta toisaalta vapaan rannan määrä vähenee. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne ja luonnonolot 

Suunnittelualueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, jotka tulisi ot-

taa huomioon kaavoituksessa. Ranta-asemakaava-alueella on voi-

massa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 128 §) mukainen toi-

menpiderajoitus. Kaava-alueella ei ole erityisiä suojeltavia luonto-

arvoja, vaan alueen kasvillisuus, eläimistö ja linnusto ovat tavan-

omaisia. 

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen maisema-

rakenteeseen tai luonnonoloihin. 

Suunnittelualueelta laaditaan kattava luontoselvitys kevään ja ke-

sän 2023 aikana. Selvityksen tulokset huomioidaan kaavaehdotus-

vaiheessa. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Kaava-alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleel-

lista vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Kaava-alueen maaperä on kalliomaata. Alueen rakennettavuus on 

hyvä. 

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. 
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