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VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 22.9.2022 Käsitelty Kemiönsaaren teknisessä 

lautakunnassa 18.10.2022 § 89. 

1.0 Kaavaehdotus 1.2.2023 Käsitelty Kemiönsaaren teknisessä 

lautakunnassa __.__.2023 § __. 
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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 

KÄPÄLÄMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Kiinteistöjä 322-412-1-19 ja 322-412-1-18. 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Korttelit 1-3, maa- ja metsätalousaluetta.  

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 24.10.2022 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä  

kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä  27.10.2022 – 26.11.2022 

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

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2023 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kemiönsaaren Piisaaressa noin 14 kilometriä 

Kemiönsaaren keskustasta luoteeseen. 

Alueelle on kiinteä tieyhteys. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa viisi va-

paa-ajan asuinrakennuksen rakennuspaikkaa alueella toteutunutta 

rakentamista mukaillen.  

Toteutuessaan ranta-asemakaavalla ei ole valtakunnallisesti tai 

maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue muodostuu kiinteistöistä 322-412-1-19 Käpälämäki ja 

322-412-1-18 STRANDBO.  

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 5 hehtaaria. Todellista 

rantaviivaa kaava-alueella on yhteensä noin 450 metriä ja muun-

nettua rantaviivaa noin 430 metriä. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin tavanomaista saariston kallioista met-

sämaastoa ja etenkin rannan puolella on paikoin jyrkkää kalliota. 

Länsipuolella suunnittelualuetta on peltomaata.  

Kaava-alueelta on laadittu kattava luontoselvitys kevään ja kesän 

2022 aikana, jonka tulokset on huomioitu kaavaehdotusvaiheessa. 

Kaava-alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-

vokkaita maisema-alueita.  
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Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee neljä vapaa-ajan asuinrakennusta, 

vierasmaja, saunarakennuksia sekä talousrakennuksia.  

Suunnittelualueella sijaitsee Saari-nimisestä tilasta lohkottu tilan 

talouskeskus, joka on peräisin arviolta 1900-luvun alkupuolelta. 

Talouskeskuksen rakennukset ovat luokiteltu ympäristöllisesti ar-

vokkaiksi kohteiksi vuonna 1996 tehdyssä inventoinnissa. (Turun 

maakuntamuseo)  

Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee loma-asutusta. 

 

Vapaa-ajan asuinrakennus kiinteistön 322-412-1-19 alueella. Vanhan talouskes-

kuksen rakennus. 

  

Vapaa-ajan asuinrakennus kiinteistön 322-412-1-19 alueella. Vanhan talouskes-

kuksen rakennus.  
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Vanhan talouskeskuksen talousrakennus kiinteistön 322-412-1-19 alueella.  

 

Vapaa-ajan asuinrakennus kiinteistön 322-412-1-19 alueella.  

 

Vapaa-ajan asuinrakennus kiinteistön 322-412-1-19 alueella.  
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Vapaa-ajan rakennuksia kiinteistön 322-412-1-18 alueella.  

 

Saunarakennus kiinteistön 322-412-1-19 alueella.  

Tekninen huolto 

Suunnittelualue on sähköverkon piirissä. Vesihuolto järjestetään 

kiinteistökohtaisesti. 

Liikenne 

Kaava-alueelle kuljetaan Mjösundintietä ja Bisarintietä. Kaava-alu-

eella on tierasite.  

Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 
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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: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Varsinais-Suomen 

maakuntakaavan. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja 

metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkis-

tyksen kehittämistarpeita (MRV). 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta. 
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Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 

2, eli 5-7 lay/km ja 40 % vapaata rantaa. 

 

 

 

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 ku-

moaa ja korvaa voimassa olevan maakuntakaavan V, R, S, M, MRV-

aluevaraus ja v,r,s-kohdemerkinnät. 
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Suunnittelualueen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 

  

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 14.6.2005 hy-

väksymä Kemiön rantayleiskaava. Alue on rantayleiskaavassa 

osoitettu loma-asuntoalueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi. Alueelle on osoitettu yleiskaavassa neljä rakennuspaik-

kaa, joista kunkin yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 240 

k-m2. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa kuusi rakennusta. 

Yleiskaavassa alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 960 

k-m2. 
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Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti rantayleiskaavassa: 

                              

Lähde: Kemiön rantayleiskaavakartta. 

 

                                   

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa.  

Rakennusjärjestys 

Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnan-

valtuustossa 10.12.2008. 
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- Loma-asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa 

yhden lomarakennuksen, vierasmajan 25 m², saunan 25 m² ja 

talousrakennuksia, kokonaisrakennusoikeus on 240 k-m². Ker-

rosluku ja kerrosala lasketaan ympäristöministeriön ohjeiden 

mukaisesti. 

- Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla 

enintään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnit-

tää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin 

ja väritykseen. Rakennus tulee sijoittaa siten, että se ei riko 

rannan luonnollista ääriviivaa ja siten että jätevesien käsittely 

voidaan ratkaista. 

- Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin 

säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maasto tulee säi-

lyttää luonnonmukaisessa tilassa.  

- Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja si-

jainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman 

luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin 

saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukai-

sesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaa-

timuksesta ei muuta johdu, olla yleensä vähintään 30 metriä ja 

asunnon alimman lattiatason vähintään 2,5 metriä keskiveden 

korkeudesta.  

- Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää 

lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla ta-

valla laskettavasta rantaviivasta tulee yleensä olla vähintään 10 

metriä, ei kuitenkaan lähempänä kuin että saunan jätevedet 

voidaan hyväksytyllä tavalla johtaa ja käsitellä. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-ase-

makaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Emätilaselvitys  

Kaavatyön yhteydessä ei laadita erillistä emätilaselvitystä, sillä 

kaava perustuu oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys 7.1.2023 (Turkka 

Korvenpää, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy). Selvityksen 

maastotyöt tehtiin touko-elokuussa 2022. Työn tausta-aineistoksi 

hankittiin Suomen Lajitietokeskuksesta tiedot alueelta aiemmin 

tunnetuista lajiesiintymistä. Selvitysalueelta ei tavattu maankäy-

tössä huomioitavia arvokkaita luontotyyppikohteita.  
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Alueelta tavattiin selvitystyön yhteydessä pohjanlepakkoa ja viik-

sisiippaa/isoviiksisiippaa. Alue kuuluu Suomen lepakkotieteellisen 

yhdistyksen laatimassa arvoluokituksessa luokkaan III (muu lepa-

koiden käyttämä alue), eikä tarvetta varsinaisille maankäyttösuo-

situksille ole.  

Luontoselvityksen suositusten yhteenvetona luontoselvityksen 

karttaan 6 merkityt kasviesiintymät lähiympäristöineen olisi hyvä 

jättää rakentamatta. Mahdollisissa metsänhoitotoimissa tulisi pyr-

kiä välttämään puiden pinoamista em. lajien kasvustojen päälle. 

Vanha metsälehmus olisi hyvä säästää yksittäisenä arvokkaana 

puuna. Tarpeetonta keinovalon lisäämistä olisi hyvä välttää, sillä 

se haittaa lepakoita. Maisemarakenteen säilyminen suurimmaksi 

osaksi nykyisen kaltaisena turvaa lepakoiden elinoloja.  

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueella sijaitsee Saari-nimisestä tilasta lohkottu tilan 

talouskeskus, joka on peräisin arviolta 1900-luvun alkupuolelta. 

Talouskeskuksen rakennukset ovat luokiteltu ympäristöllisesti ar-

vokkaiksi kohteiksi vuonna 1996 tehdyssä inventoinnissa.  

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelle on laadittu virallinen kaavan pohjakartta, joka 

täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohja-

kartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavasta pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot kaavaluon-

nos- ja kaavaehdotusvaiheessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 6.7.2022. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS, 

liite 2). 

Kemiönsaaren tekninen lautakunta on päättänyt ranta-asemakaa-

van vireilletulosta 18.10.2022 § 89. Vireilletulosta on ilmoitettu 

osallisille kirjeillä sekä kuuluttamalla 24.10.2022. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 22.9.2022 päivätty kaa-

valuonnos ovat olleet nähtävillä 27.10.2022–26.11.2022 Kemiön-

saaren kunnantalon ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. 

Kaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä osallisilta. Kaavaluonnok-

sesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Kemiönsaaren 

rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan lausunnot. Lausunnot 

ovat selostuksen liitteenä 5. Kaavan laatijan vastine lausuntoihin 

on selostuksen liitteenä 6.  

Kaavakartalle on saatujen lausuntojen perusteella tehty seuraavia 

muutoksia  

• Osalle vanhan talouskeskuksen aluetta on lisätty kaavakar-

talla merkintä paikallisesti merkittävästä pihapiiristä, joka 

tulee säilyttää. Uudisrakentaminen ja rakennuksissa suori-

tettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä muut ympä-

ristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että 

pihapiirin maisemallinen ilme säilyy.  

• Yleisiin määräyksiin on lisätty määräys koskien kiinteistöjen 

jätteiden sekä jätevesien käsittelyä.  
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• Yleisiin määräyksiin on lisätty määräys alimmasta suositel-

tavasta rakennuskorkeudesta. 

Muutokset ovat vähäisiä, ja 1.2.2023 päivätty kaava etenee ehdo-

tusvaiheeseen. 

Kaavaehdotus 

Kemiönsaaren tekninen lautakunta on käsitellyt 1.2.2023 päivätyn 

kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.____ § __. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__.____ - 

__.__.____. 

Kaavan hyväksyminen 

Kemiönsaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt __.__.____ päivä-

tyn Käpälämäen ranta-asemakaavan kokouksessaan __.__.____ § 

__. 



Nosto Consulting Oy  18 (23) 

Kemiönsaari: Käpälämäen ranta-asemakaava 
Kaavaselostus (Ehdotus), Versio 1.0  1.2.2023 

 

4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaavassa on osoitettu viisi loma-asuntojen rakennus-

paikkaa, joista neljä on omarantaisia. Ranta-asemakaavassa muo-

dostuu loma-asuntojen korttelit 1-3 sekä maa- ja metsätalousalu-

etta (M).  

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Loma-asuntojen kort-

telialuetta muodostuu noin 2,4 hehtaaria ja maa- ja metsätalous-

aluetta noin 2,6 hehtaaria. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Kerrosalat 

 

Loma-asuntojen omarantaisille rakennuspaikoille RA-1 on osoitettu 

kullekin rakennusoikeutta 190 k-m2.  Loma-asuntojen rakennus-

paikalle RA-2 on osoitettu rakennusoikeutta 165 k-m2. Lisäksi maa- 

ja metsätalousalueelle on osoitettu rakennusoikeutta saunaraken-

nukselle 25 k-m2. 

 

Kerrosalaa koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 950 k-m², 

mikä vastaa yleiskaavassa alueelle osoitettua kokonaisrakennusoi-

keutta.  

Palvelut 

Lähimmät palvelut sijaitsevat Kemiönsaaren keskustassa noin 14 

kilometrin päässä suunnittelualueesta. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaavassa on osoitettu viisi loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA). 
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Korttelit 1,2 ja 3 (rakennuspaikka 2) 

 

Kortteli 3 (rakennuspaikka 1) 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

4.3. Ranta-asemakaavan suhde oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan 

Ranta-asemakaavassa poiketaan vähäisesti alueella voimassa ole-

vasta oikeusvaikutteisesta Kemiön rantayleiskaavasta. Alueelle on 

yleiskaavassa osoitettu neljä loma-asuntojen rakennuspaikkaa, 

joiden kunkin kokonaisrakennusoikeus on 240 k-m2. Jokaiselle ra-

kennuspaikalle saa rakentaa enintään kuusi rakennusta. Alueen 

kokonaisrakennusoikeus on täten 960 k-m2. 

Ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu yhteensä viisi loma-

asuntojen rakennuspaikkaa, joista neljä on omarantaisia. Omaran-

taisille rakennuspaikoille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 

190 k-m2. Rakennuspaikalle, jolla ei ole omaa rantaviivaa, on osoi-

tettu rakennusoikeutta 165 k-m2. Lisäksi maa- ja metsätalousalu-

eelle on osoitettu 25 k-m2 rakennusoikeus saunarakennukselle. 

Loma-asuntojen rakennuspaikoille saa rakentaa kullekin yhteensä 

enintään neljä rakennusta. Alueen kokonaisrakennusoikeus säilyy 
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yleiskaavan mukaisena. Ranta-asemakaavassa rakennusten sal-

littu enimmäislukumäärä vähenee neljällä (24 → 20) yleiskaavaan 

verrattuna. 

Ranta-asemakaavalla ei ole toteutuessaan merkittävää vaikutusta 

alueen maisemaan. Lisäksi yleiseen virkistykseen soveltuvaa ja ra-

kentamisesta vapaata maa- ja metsätalousaluetta on ranta-ase-

makaavassa osoitettu alueelle enemmän kuin voimassa olevassa 

osayleiskaavassa.  

Kaikilla alueen rakennuspaikoilla sijaitsee jo toteutunutta rakenta-

mista, ja kaikki rakennuspaikat ovat olleet rakentuneita jo ennen 

Kemiön rantaosayleiskaavan voimaantuloa.  

4.4. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa osoitetaan viisi loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Kaa-

valla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen väestöra-

kenteeseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. 

Kaava-alueen ympäristössä on runsaasti vapaa-ajan asumista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

ovat Kemiönsaaren keskustassa noin 14 kilometrin päässä alu-

eelta. 

Liikenne 

Kaavalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta liikenteen mää-

rään. Kaavassa on osoitettu ohjeelliset ajoyhteydet olemassa ole-

vien teiden mukaisesti. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen virkistysalueiden 

määrään. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Alueelta on laadittu luontoselvitys 7.1.2023 (FM Turkka Korvenpää, 

Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy). Luontoselvityksen mu-

kaan alueelta havaitut (Luontoselvityksen karttaan 6 merkityt) 

kasviesiintymät lähiympäristöineen olisi hyvä jättää rakentamatta. 

Mahdollisissa metsänhoitotoimissa tulisi pyrkiä välttämään puiden 

pinoamista em. lajien kasvustojen päälle. Vanha metsälehmus olisi 

hyvä säästää yksittäisenä arvokkaana puuna. Tarpeetonta keino-

valon lisäämistä olisi hyvä välttää, sillä se haittaa lepakoita. Maise-

marakenteen säilyminen suurimmaksi osaksi nykyisen kaltaisena 

turvaa lepakoiden elinoloja.  

Kaava-alueella ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. Yleisissä kaavamääräyksissä on ohjattu ra-

kentamista siten, että rakentaminen sopeutuisi saaristomaise-

maan. Rakennuspaikkojen rakentamaton osa on lisäksi hoidettava 

luonnonvaraisena, ja rakennuspaikoilla on säilytettävä maiseman 

kannalta merkittävä puusto. Rantarakennuspaikoilla loma-asunto-

jen kerrosluvuksi on osoitettu korkeintaan I u ½. Kaavamääräyk-

sillä varmistetaan, että kaavan mukaisesta rakentamisesta ei ai-

heudu haitallisia vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. 

Kaavakartalle on osoitettu lisäksi merkintä paikallisesti merkittä-

västä pihapiiristä, joka tulee säilyttää. Uudisrakentaminen ja ra-

kennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä 

muut ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, 

että pihapiirin maisemallinen ilme säilyy.  

Ilmasto 

Kaavalla ei arvioida olevan erityisiä vaikutuksia ilmastoon tai ilmas-

tonmuutokseen. Kaavassa osoitetuilla määräyksillä on pyritty oh-

jaamaan alueen kestävää ja ympäristöönsä soveltuvaa toteutu-

mista. Kaavan yleisissä määräyksissä on annettu myös määräys 

rakennusten puuverhoilusta. Puuverhoilu toimii rakennuksen hiili-

varastona ja näin hillitsee osaltaan rakennuksen elinkaaren aikana 

tuottamia hiilidioksidipäästöjä.  

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 
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Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 
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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 Kemiönsaa-

ren kunta. 
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