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Lausunto kaavaehdotuksesta, Itätalon ranta-asemakaavan muutos 3, Kustavi

Lausunto koskee 18.11.2022 päivättyä kaavaehdotusta ja selostusta. 
ELY-keskus ei antanut lausuntoa kaavan valmisteluvaiheessa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen ollessa 
nähtävillä 21.6.-21.7.2022.

Suunnittelualue sijaitsee Myöholmissa n. 13,5 km:n päässä Kustavin 
keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 1,2 hehtaaria ja 
rantaviivaa on noin 150 metriä.

Ranta-asemakaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa loma-asunnon 
(RA) rakennuspaikka ja erillisen saunan rakennuspaikka voimassa 
olevassa ranta-asemakaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousalueelle.

Alueella on voimassa vuonna 1975 vahvistettu Itätalo-Haapasaari-
ranta-asemakaava. Suunnittelualue on kaavassa maatalousaluetta (M). 
Suunnittelualueen pohjoispuolella on venevalkama-alue (LVM), joka on 
kaavamääräyksen mukaan tarkoitettu ainoastaan kantatilan käyttöön ja 
jolle saa rakentaa sen käyttöä palvelevia laitteita ja rakennelmia. 
Kaavassa määrätään yleisesti mm: ”Rakennuspaikan puusto ja 
kasvillisuus, topografia ja rantalinja on säilytettävä mahdollisimman 
koskemattomana” ja ”Alueella sallitaan ainoastaan kuivakäymälät sekä 
kompostointi”.

Alueella ei ole yleiskaavaa. Kaavoitusta ohjaa maakuntakaava. 
Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita 
(MRV) ja Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden 
kehittämisvyöhykettä. Alue kuuluu loma-asutuksen 
mitoitusvyöhykkeeseen 2, jonne saa osoittaa enintään 5-7 loma-
asunnon rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti ja jolla vapaata rantaa 
tulee olla vähintään 40 % kokonaisrantaviivasta. 
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ELY-keskuksen kannanotot

Mitoitus 

Kaavaehdotuksessa on loma-asunnon rakennuspaikan lisäksi maa- ja 
metsätalousalueelle sijoittuva rakennusala 30 kerrosneliömetrin 
kokoiselle saunarakennukselle. Saunalle on osoitettu ohjeellinen 
ajoyhteys Pyöskerintieltä olemassa olevaa venevalkamaan johtavaa 
tietä pitkin. Sauna muodostaa oman rantarakennuspaikan. 
Kaavamuutosalueelle ei jäisi lainkaan vapaasti käytettävää rantaviivaa. 
ELY-keskus toteaa, että kahden rakennuspaikan osoittaminen 
kaavamuutokseen on vastoin maakuntakaavan vapaata rantaviivaa 
koskevaa määräystä. Maakuntakaavan enimmäismitoituksen mukaan 
150 metrin rantaviivalle olisi mahdollista sijoittaa enintään yksi 
rakennuspaikka.

Kaavaan on laadittu emätilaselvitys, jonka mukaan emäkiinteistöllä on 
rakennusoikeutta 68,1 loma-asuntoyksikköä ja siitä käyttämättä on 7,1    
lay. Mitoitusrantaviivan laskemisessa on kuitenkin käytetty 
vakiintuneesta käytännöstä poikkeavia kertoimia. Vastarannan 
läheisyyskertoimena on käytetty alle kapeissa, alle100 metrin levyisissä 
lahdissa kerrointa 0,5, 100-150 m leveissä 0,75 ja yli 150 m leveissä 
lahdissa kerrointa 1. Yleisesti käytettävät kertoimet ovat alle 100-metriä 
leveissä lahdissa 0,25, 100-200-metrisissä 0,5 ja 200-300 m leveissä 
lahdissa 0,75. 

Emätilaselvitystä olisi selkeämpi lukea, jos se olisi näytetty myös 
karttamuodossa. Koska selvityksen teossa käytetään karttatarkastelua, 
on kohtuullista, että karttaesitys liitetään kaava-aineistoon.

ELY-keskus huomauttaa, että vakiintuneita kertoimia käyttäen emätilan 
käyttämättömän rakennusoikeuden määrä saattaa jäädä huomattavasti 
pienemmäksi. Kertoimien käytöstä on olemassa hallinto-oikeuden 
ratkaisu.

Kaavaselostuksessa kerrotaan, että Isokarilla on käytetty mitoitusta 0 
lay/km. Isokarille tehdyn ranta-asemakaavan mitoituksessa on kuitenkin 
käytetty vaihteluväliä 0 – 2 lay/km. 

Luonnonsuojelu

ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö katsoo, että luontoselvityksessä 
todetun silkkiuikun pesä ja sen lähialue tulee huomioida rannan osalla 
riittävin kaavamääräyksin. 

Lähistöllä on kalasääsken pesä. Kalasääsken pesimäajaksi on 
metsänkäyttöilmoitusten yhteydessä määritelty 1.4.-15.9. ja 
häiriövyöhykkeen laajuudeksi / puskuriksi 500 m. Em. ohje 
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häiriövyöhykkeen laajuudesta koskee metsänkäyttöä, mutta voidaan 
yleisohjeena soveltaa myös muuhun maankäyttöön. Pesän 
läheisyydessä kaavaehdotusalueen ulkopuolella on useita mökkejä, osa 
samalla etäisyydellä suunnitellun RA-paikan kanssa, ja myös tie pesän 
läheisyydessä. Em. huolimatta kalasääski on pesinyt säännöllisesti 
alueella. Mökki olisi sijoittettava tontin eteläosaan luontoselvityksen 
ohjeistuksen mukaisesti ja rakennustöitä on tarpeen rajoittaa niin, että 
puiden poisto, tien tekeminen ja erityistä melua aiheuttavat toimenpiteet 
ajoitetaan pesimäkauden ulkopuolelle.

Luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta koskevat 
tavoitteet 

Kaavaselostuksessa on viitattu kaavahanketta koskeviin 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin: ”Edistetään luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä” ja ”Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien 
alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta”. ELY-
keskus pitää hyvänä asiana, että tavoitteet on kaavaselostuksessa 
huomioitu. Näitä tavoitteita ja maisema-arvojen säilymistä edistää, että 
kaavassa edellytetään maisematyölupaa. Kaavaehdotusta olisi 
kuitenkin tarkistettava niin, että tavoitteiden toteutumisesta voidaan 
varmistua.

Suomi on osaltaan sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka 
tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon 
monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. 
Euroopan komissio julkaisi viime vuonna ehdotuksen 
ennallistamisasetukseksi, eli niin kutsutuksi luonnon tilan parantamista 
koskevaksi asetukseksi. EU:n ennallistamisasetus tähtää osaltaan EU:n 
biodiversiteettistrategian tavoitteiden täyttämiseen. 
Ennallistamisasetusehdotuksen tavoitteena on parantaa luonnon tilaa 
laajasti eri ympäristöissä sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Rakennuspaikan tulee olla maastoltaan sopiva rakentamiseen. Nyt 
rakennuspaikka on osoitettu osittain hyvin alavalle paikalle. Maanpinnan 
keinotekoinen korottaminen ja pengerrys ei ole maiseman kannalta 
suositeltavaa. Maaston muokkaus vaikuttaa heikentävästi myös 
luonnon monimuotoisuuteen. 

Rakennusten sijoittamisessa on huomioitava sopeutuminen 
äärevöityviin ilmasto-olosuhteisiin. Alimpaan suositeltavaan 
rakentamiskorkeuteen on lisättävä rakennuspaikkakohtaiset 
olosuhdelisät. Rakennusaloja ei pidä kaavassa osoittaa suositeltavia 
rakennusaloja alemmaksi. Jos rakennuspaikan osoittamiselle katsotaan 
olevan edellytyksiä mitoituksen ja muiden seikkojen puolesta, voitaisiin 
kaavasuunnittelussa tarkastella, löytyykö rakennusalan eteläpuolelta 
kelvollinen rakennuspaikka. 
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Luonto-, maisema- ja ilmastosyistä kaavassa on syytä rajoittaa 
terassien ja ajoteiden sekä muiden maastoa ja kasvillisuutta muuttavien 
pintojen aluetta.

Kaavaselostuksen vaikutusarvioinnissa kohdassa ”Maisemarakenne, 
luonnonolot” luetellaan luontoselvityksen suositukset.  
kaavaehdotuksessa. Luontoselvityksessä mainitun arvokas mänty on 
syytä merkitä kaavaan, ja kaavamääräyksellä voi vielä varmistaa sen 
säilymisen. Ulkovalaistusta on hyvä rajoittaa esimerkiksi 
kaavamääräyksellä ja halutessa myös rajauksella niin, että se ei haittaa 
lepakoiden elinolosuhteita. 

Voimassa olevan kaavan yleismääräys, jolla varmistetaan 
kasvillisuuden, topografian ja rantalinjan säilyttäminen, tulee lisätä myös 
kaavamuutokseen. Luonnonmukaisen rantaviivan ja kasvillisuuden 
säilyminen sekä rantamaiseman että aikaisemmin jo mainitun 
silkkiuikun elinympäristön kannalta on tärkeää turvata kaavassa. 

Yhteenveto

Kunnan tulee varmistaa, että kaavamuutokselle on mitoitukselliset 
perusteet uusille rakennuspaikoille.

Kaava-aineistoa tulee tarkentaa niin, että vaikutukset luontoon, 
ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä maisemaan 
voidaan arvioida, ja kaavaehdotusta tulee muokata niiden osalta 
vähemmän haitalliseksi.

Lausunto on laadittu yhdessä luonnonsuojeluyksikön ja vesiyksikön 
kanssa.

yksikönpäällikkö Risto Rauhala

ylitarkastaja Emilia Horttanainen

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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