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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 

Suunnittelualue koostuu kiinteistöstä 833-455-2-13 Hermolanranta sekä 
osasta kiinteistöä 833-455-2-14 Hermola ja 833-455-2-20 Hermolanrinne. 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan yhteensä 4,6317 hehtaaria. Suunnittelu-
alueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 155 metriä ja mitoitusran-
taviivaa noin 130 metriä. 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 

Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Taivassalon Tuomoisissa, noin 14 kilometrin 
päässä Taivassalon keskustan palveluista. Suunnittelualueelle on kiinteä 
tieyhteys. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen taustakartta-
sarja, © Maanmittauslaitos. 
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Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla ja ilmakuvalla on 
esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 
peruskartta, © Maanmittauslaitos. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen or-
toilmakuva, © Maanmittauslaitos. 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on pääosin tavanomaista saariston kallioista metsämaas-
toa. 

Suunnittelualueen maaperä on kalliomaata (lähde: 
http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee erillispientalo ja vapaa-ajan asuinrakennus ta-
lousrakennuksineen. Suunnittelualueen lähiympäristössä on pääosin vapaa-
ajan asutusta. 

Suunnittelualueella ei ole rakennetun ympäristön tai kulttuuriympäristön ar-
vokohteita. 

Suunnittelualueen läheisyyteen, suunnittelualueen ulkopuolelle sijoittuu 
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Suuri 
postitie. Noin puolentoista kilometrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee 
myös seudullisesti merkittävä lossilaituri. Maakuntakaavassa kohteen alue-
rajaus ulottuu suunnittelualueelle. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-
kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-
kuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja met-
sätalousalueeksi, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistar-
peita (MRV). Suunnittelualueelle kohdistuu myös merkittävän rakennetun 
ympäristön kokonaisuuden kohdemerkintä (sra 4306). Lähistöllä sijaitsee 
Suuren postitien 1700-luvulla valmistunut kivilaituri (srr 4336). Postitie 
kuuluu osaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäris-
töä. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa on esitetty seu-
raavassa kuvassa. 
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Ote Vakka-Suomen maakuntakaavasta. 

 

 

Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa loma-asutuksen mitoitusta 
osoittavaan osa-alueeseen 2 eli 5–7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % 
kokonaisrantaviivasta. 
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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. Kaavamuutosalueelle 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 met-
sätalous valtaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehit-
tämistarpeita (MRV). Voimassa oleva vaihemaakuntakaava kumoaa ja kor-
vaa voimassa olevan maakuntakaavan V, R, S, M, MRV-aluevaraus- ja v, r, 
s-kohdemerkinnät. 

Yleiskaava 

Taivassalon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava 1:20 000 on vahvistettu 
ympäristöministeriössä 8.3.1988. Suunnittelualue on rantayleiskaavassa 
osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi, jolla loma-asuntojen rakentaminen sallitaan vain erityisistä syistä 
(M-1). Suunnittelualue kuuluu loma-asuntojen mitoituksessa vyöhykkee-
seen 1, jossa keskimääräinen mitoitus on 9 lay/km. Hyvän rantaviivan mi-
toitus on 10,4 lay/km ja huonon rantaviivan mitoitus 5 lay/km. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Turun ja Porin lääninhallituksen 6.2.1985 
vahvistama Tuomoisten ranta-asemakaava (hyväksytty kumotun rakennus-
lain mukaisena rantakaavana) sekä Taivassalon kunnanvaltuuston 
22.8.2000 hyväksymä Tuomoisten ranta-asemakaavan muutos (hyväksytty 
kumotun rakennuslain mukaisena rantakaavana). 

Suunnittelualueelle on ranta-asemakaavassa sekä ranta-asemakaavan 
muutoksessa osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO), jonka raken-
nuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen asuinrakennuksen, loma-
asuntojen korttelialuetta (RA-1), jonka rakennuspaikan yhteenlaskettu ker-
rosala saa olla enintään 100 m2 sekä maa- ja metsätalousaluetta (M-1), 
jolle ei saa muodostaa erillisiä rakennuspaikkoja, ja jonka alueelle saa ra-
kentaa vain merkityille aloille. 

Rakennusjärjestys 

1.1.2013 voimaan tulleen Taivassalon kunnan rakennusjärjestyksen mu-
kaan: 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa rakentaa yhden enintään kaksi-
asuntoisen kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Lomarakennuspaikalle saa 
rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen 1½-kerroksisen loma-asunnon. 
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Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla rakennuspai-
kalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 350 k-m². Ra-
kennuspaikalle saa kokonaiskerrosalaan kuuluvina rakentaa enintään 30 k-
m² saunarakennuksen sekä rakennuspaikan käyttötarkoitukseen liittyviä 
yksikerroksisia talousrakennuksia. 

Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa loma-asunnon kerrosala olla 
enintään 120 k-m². Lisäksi saa rakentaa enintään 30 k-m² saunarakennuk-
sen, enintään 25 k-m² vierasmajan sekä lämpöeristämättömiä varastora-
kennuksia enintään 40 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 
enintään 215 k-m². Alle 2000 m²:n suuruisilla vanhoilla rakennuspaikoilla 
saa loma-asunnon kerrosala olla enintään 100 k-m². Tällöin rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 195 k-m². 

Rakennettaessa saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä, saa lomaraken-
nusten rakennuspaikalle rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen 100 k-
m² suuruisen lomarakennuksen, joka voi olla 1½-kerroksinen maiseman ja 
kasvillisuuden niin salliessa, vierasmajan 25 k-m², saunan 30 k-m² ja yh-
den enintään 20 k-m² suuruisen varastorakennuksen. Rakennusten yhteen-
laskettu kerrosala saa olla enintään 175 k-m². 

Rakennuspaikan soveltuminen pysyvään asumiseen ratkaistaan suunnitte-
lutarve- tai poikkeamismenettelyssä. Rakennuslupamenettelyssä ratkais-
taan, soveltuuko rakennus teknisiltä ominaisuuksiltaan pysyvään asumi-
seen. 

Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennus-
ten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikan ranta-
vyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää. Rakennuksen vähim-
mäisetäisyyteen keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja sijaintiin 
rakennuspaikalla vaikuttavat maaston muoto ja muut luonnonolosuhteet. 
Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman 
luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 30 
metriä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu. 

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m² ja johon ei liity vä-
häistä suurempaa terassia tai katosta saa rakentaa vähintään 15 metrin 
etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Huvimajan, 
grillikodan, katoksen, kesäkeittiön, terassin tai näihin rinnastettavan raken-
nelman etäisyyden tulee olla keskivedenkorkeuden mukaisesta rantavii-
vasta vähintään 15 metriä. 

Puupintaisen ja lämpöeristämättömän venevajan saa rakentaa lähemmäs 
rantaa edellyttäen, että vaja soveltuu ympäristöön. Venevaja, joka sijaistee 
vesirajassa, tulee sijoittaa mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. 
kattomuodon tulee olla harjakatto. Harjan suunnan tulee olla kohtisuorassa 
rantaan nähden ja venevajan harjan korkeuden tulee olla sopusuhtainen 
maisemaan nähden. 
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Rakennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvän otettava 
huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella varmuudella. Ve-
den vaikutukselle arat rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava mahdol-
lisimman riskittömälle korkeudelle. Rakennuksia ja rakennelmia voidaan si-
joittaa rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan myös alemmaksi. 

Mereen rajoittuvilla ja muilla alavilla rakennuspaikoilla alimman lattiakor-
keuden tulee olla +2,65 metriä (N2000-järjestelmä). Rakennuksen kor-
keusasemaa märitettäessä tulee huomioida myös mahdollinen rakennus-
paikkakohtainen aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva kor-
keuslisä. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-asemakaavaa 
laadittaessa tai muutettaessa. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueesta on laadittu kaavan pohjakartta 16.1.2023 (Maanmit-
tauspalvelu Puttonen Oy, mittakaava 1:2000, mittausluokka 3, koordinaat-
tijärjestelmä ETRS-GK22, korkeusjärjestelmä N2000). Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (11.4.2014/323) 54 a §:ssä asemakaavan 
pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hyväksytty Uudessakau-
pungissa 26.1.2023 (kiinteistöinsinööri Leena Viljanen). 

2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena on päivittää maankäyttöä suunnittelualueen kiinteis-
töillä. Ranta-asemakaavan muutoksessa suunnittelualueen erillispientalon 
rakennuspaikalle sekä loma-asunnon rakennuspaikalle osoitetaan Taivassa-
lon kunnan rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus. Lisäksi kaa-
vassa osoitetaan maa- ja metsätalousalueelle maanomistajalle Taivassalon 
kunnasta poikkeamisluvalla myönnetty vierasmajan rakennuspaikka sauna-
rakennuksen rakennusalana. 

2.3 Kaavan 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 2023) 
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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 

• Taivassalon kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusval-
vonta, palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja va-
paa-aikatoimet 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen 
liitto, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Helmikuu 2023: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan val-
misteluaineisto tiedoksi ja nähtäville kunnanviras-
tossa sekä internet-sivuilla. Kunta ilmoittaa kaava-
aineiston nähtävillä olosta kirjeitse kaikille osallisille 
ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Aineisto pi-
detään kunnassa nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 
osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-
teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 
huomioon. Kaavaluonnoksesta kunta pyytää lau-
sunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Elokuu 2023: 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. 
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Hyväksymisvaihe 

Lokakuu 2023: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-
mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-
taa Turun hallinto-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 

Nosto Consulting Oy 
Brahenkatu 7, 20100 Turku 
 
Taivassalon kunta: 

kunnanjohtaja Vesa Rantala 
puh. 050 387 3351, vesa.rantala@taivassalo.fi 
 
rakennustarkastaja Ari Eskola 
puh. 050 387 3355, ari.eskola@taivassalo.fi 

Keskustie 9, 23310 Taivassalo 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 
osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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