
  604-RAK2213 
 

 

 

 

 

KIMITOÖNS KOMMUN 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 

 

SVARTNÄS STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING 2 AV 

STRANDDETALJPLANEN FÖR KORTFLADAHOLMARNA 

SVARTNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA JA KORTFLADAHOLMAR-

NAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 

KAAVASELOSTUS 

Versio 0.9 

 

16.3.2023 

Nosto Consulting Oy  



Nosto Consulting Oy  2 (22) 

Kemiönsaari: Svartnäsin ranta-asemakaava ja Kortfladaholmarnan ranta-asemakaavan muutos 
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  16.3.2023 

 

Sisällysluettelo 

1. Perus- ja tunnistetiedot ........................................................................................... 4 

1.1. Tunnistetiedot .................................................................................... 4 

1.2. Kaava-alueen sijainti ........................................................................... 4 

1.3. Kaavan tarkoitus ................................................................................ 4 

2. Lähtökohdat ................................................................................................................. 6 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista .......................................................... 6 

Alueen yleiskuvaus ................................................................................. 6 

Luonnonympäristö ................................................................................. 6 

Rakennettu ympäristö .............................................................................. 6 

Tekninen huolto .................................................................................... 7 

Liikenne ............................................................................................. 7 

Muinaismuistot ..................................................................................... 7 

Maanomistus ........................................................................................ 7 

2.2. Suunnittelutilanne............................................................................... 7 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ....................................................... 7 

Maakuntakaava ..................................................................................... 8 

Varsinais-Suomen taajamien, maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava 9 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava ......................... 9 

Yleiskaava ......................................................................................... 10 

Ranta-asemakaava ................................................................................ 13 

Rakennusjärjestys ................................................................................ 14 

Emätilaselvitys .................................................................................... 15 

Luontoselvitys/luontoinventointi ............................................................... 15 

Vanha rakennuskanta ............................................................................ 15 

Kaavan pohjakartta ............................................................................... 15 

Rakennuskiellot ................................................................................... 16 

3. Suunnittelun vaiheet .............................................................................................. 17 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ............... 17 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................ 17 

Viranomaisyhteistyö ............................................................................. 17 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ......................................................... 17 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos ..................................................... 17 



Nosto Consulting Oy  3 (22) 

Kemiönsaari: Svartnäsin ranta-asemakaava ja Kortfladaholmarnan ranta-asemakaavan muutos 
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  16.3.2023 

 

Kaavaehdotus ..................................................................................... 17 

Kaavan hyväksyminen ........................................................................... 17 

4. Ranta-asemakaavan kuvaus ................................................................................ 18 

4.1. Kaavan rakenne ............................................................................... 18 

Mitoitus ............................................................................................ 18 

Palvelut ............................................................................................ 18 

4.2. Aluevaraukset .................................................................................. 18 

Korttelialueet ..................................................................................... 18 

Maa- ja metsätalousalueet ....................................................................... 19 

4.3. Ranta-asemakaavan suhde oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan .................. 19 

4.4. Ranta-asemakaavan vaikutukset ......................................................... 20 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ........................................................ 20 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ................................................. 20 

Taloudelliset vaikutukset ........................................................................ 21 

5. Ranta-asemakaavan toteutus ............................................................................. 22 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ............................ 22 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus .................................................................... 22 

5.3. Toteutuksen seuranta ........................................................................ 22 

 

LIITTEET 1) Asemakaavan seurantalomake 

 2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

3) Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

  

VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 16.3.2023 Käsitelty Kemiönsaaren teknisessä 

lautakunnassa __.__.2023 § __ 

    

    

 



Nosto Consulting Oy  4 (22) 

Kemiönsaari: Svartnäsin ranta-asemakaava ja Kortfladaholmarnan ranta-asemakaavan muutos 
Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  16.3.2023 

 

1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 

SVARTNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA JA KORTFLADAHOL-

MARNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Kiinteistöjä 322-539-1-46 FLADA III ja 322-498-1-5 Svartnäs. 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Kortteli 1, maa- ja metsätalousaluetta  

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2023 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä  

kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä  __.__.2023 – __.__.2023 

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

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2023 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alueet sijaitsevat Kemiönsaaren Kaxkälassa sekä Västan-

fjärdissä. Kaxkälan kaava-alue sijaitsee Svartnäsissä noin 37 kilo-

metriä Kemiönsaaren keskustasta lounaaseen. Alueelle on kiinteä 

tieyhteys. Västanfjärdin kaava-alue sijaitsee Kortfladaholmarnan 

saaressa, eikä alueelle ole tieyhteyttä.  

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen 

tavoitteena on poistaa voimassa olevan ranta-asemakaavan alu-

eelta Kortfladaholmarnassa loma-asunnon rakennuspaikka ja 

osoittaa alueelle maa- ja metsätalousaluetta. Vastaavasti raken-

nusoikeutta siirretään suunnittelualueen toiselle kiinteistölle Svart-
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näsiin, jonne osoitetaan kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa. Ra-

kennuspaikoista toinen on osoitettu alueelle rantaosayleiskaa-

vassa.  

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 322-539-1-46 FLADA III ja 

322-498-1-5 Svartnäs. Suunnittelualueelle on tehty lohkomistoi-

mitus, mutta toimituksen rekisteröintiä ei ole vielä suoritettu.  

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 2,36 hehtaaria. Todellista 

rantaviivaa kaava-alueella on yhteensä noin 328 metriä ja muun-

nettua rantaviivaa noin 270 metriä. 

Luonnonympäristö 

Kortfladaholmarnassa suunnittelualue on jyrkkärinteistä ja kalli-

oista, luonnontilaista havuvaltaista saariston metsämaastoa. 

Svartnäsissä suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsä-

maastoa. 

Svartnäsin alueelta laaditaan kattava luontoselvitys kevään ja ke-

sän 2023 aikana, jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusvai-

heessa. Kaava-alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnal-

lisesti arvokkaita maisema-alueita. Kortfladaholmarnassa maaperä 

on kalliomaata. Svartnäsin suunnittelualueella maaperä on 

sekalajitteista, eikä päälajitetta ole selvitetty. (Lähde: 

gtkdata.gtk.fi/maankamara).   

 
Suunnittelualueen maastoa. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat pääosin rakentamattomia. 

Svartnäsin suunnittelualueen kiinteistöllä sijaitsee keskeneräinen 

savusauna. Suunnittelualueiden läheisyydessä sijaitsee pääosin 

vapaa-ajan asutusta. 
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Suunnittelualueen rakenteilla oleva savusauna ja rakennuksia suunnittelualueen 

lähiympäristössä. 

Tekninen huolto 

Vesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti. 

Liikenne 

Kortfladaholmarnan kaava-alueelle ei ole tieyhteyttä. Svartnäsin 

alueelle kuljetaan Högsårantietä sekä Svartnäsintietä. Högsåran-

tien keskimääräinen vuorokausiliikenne (2021) on 58 ajoneu-

voa/vrk. (Lähde: Väylävirasto).  

Kaava-alueen eteläpuolella, noin 150 metriä kaava-alueelta sijait-

see Svartnäsin ja Högsåran välisen lauttaliikenteen satama. Lautta 

liikennöi satamasta Högsåraan noin 10 kertaa arkipäivisin. 

Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Kaava-alueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 

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. 
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• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Varsinais-Suomen 

maakuntakaavan. Suunnittelualueet ovat maakuntakaavassa maa- 

ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on erityisiä matkailun ja vir-

kistyksen kehittämistarpeita (MRV). 

Kaava-alueiden suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Maakuntakaavakartta. 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 

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

hyväksymispäätöksestä jätettiin kaksi valitusta, jotka Turun hal-

linto-oikeus hylkäsi päätöksellään 1.10.2019. Korkein hallinto-oi-

keus hylkäsi päätöksellään 6.7.2020 hallinto-oikeuden päätöksestä 

tehdyn valituslupahakemuksen. Kaava-alueille ei kohdistu merkin-

töjä vaihemaakuntakaavassa. 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen luonnoarvojen 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. 

Svartnäsin suunnittelualuetta koskee lisäksi matkailun, retkeilyn ja 

virkistyksen kehittämisen kohdealueen merkintä. Suunnitelmien ja 

toimenpiteiden tulee olla pitkäjänteisiä, ympärivuotisia toimintoja 

ja elinkeinoja tukevia sekä alueiden ominaispiirteitä hyödyntäviä ja 

niiden on edistettävä kohdealueen toimintoja ja saavutettavuutta 

ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. 
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Suunnittelualueen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 

  

 

Yleiskaava 

Kortfladaholmarnassa ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Svartnäsissä suunnittelualueella on voimassa 1.4.2003 hyväksytty 

Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaava. Suunnittelu-

alue on rantaosayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousval-

taiseksi alueeksi sekä loma-asuntoalueeksi.  

Rantaosayleiskaavan määräysten mukaan loma-asuntoalueen ra-

kennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja yhden sau-

nan, joiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on maaston sal-

liessa 120 m2. Osan loma-asunnosta voi toteuttaa yhtenä erilli-

senä, korkeintaan 25 m2 suuruisena vierasmajana. Erillisen sauna-

rakennuksen enimmäiskerrosala on 25 m2. Lisäksi saa rakentaa 

yhden erillisen, enintään 40 m2 suuruisen lämmittämättömän va-

rastorakennuksen. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa 
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yksi yhtenäinen pihapiiri siten, että rakennukset sijoittuvat enin-

tään 40 metrin päähän toisistaan. Enintään 25 m2 suuruisen sau-

nan voi maaston erityisesti vaatiessa sijoittaa myös kauemmaksi 

pihapiiristä. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 20 m päähän 

rantaviivasta. Enintään 25 m2 suuruisen sauna- tai varastoraken-

nuksen saa maaston ja kasvillisuuden salliessa rakentaa lähem-

mäksi, kuitenkin vähintään 10 m päähän rantaviivasta. Uudisra-

kennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee 

sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. Alueella ei saa 

loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. Maa- ja metsäta-

lousalueella sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta tai kalas-

tuselinkeinoa palveleva muu kuin asuinrakentaminen sekä erikseen 

merkinnällä osoitetun rantasaunan rakentaminen. Alueen loma- ja 

asuinrakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA-, 

RM-, AO-, AM, AT- tai T-alueille, mikäli se maaston tai maiseman 

puolesta on ollut mahdollista.  

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti rantayleiskaavassa: 

                              

Lähde: Kemiön rantayleiskaavakartta. 
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Svartnäsin suunnittelualueella on vireillä Dragsfjärdin läntisen saa-

riston rantaosayleiskaavan muutos, jonka osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelma on ollut nähtävillä 5.9.-5.10.2019. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman mukaan kaavamuutoksen tavoitteena on 

tarkistaa noin 20 vuotta sitten laadittu Dragsfjärdin läntisen saa-

riston rantaosayleiskaava vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä ja 

nykyisiä tarpeita. Rantaosayleiskaava päivitetään yhdenvertaiseksi 

verrattuna kunnan muihin voimassa oleviin rantayleiskaavoihin.  

Ranta-asemakaava 

Svartnäsin suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa ranta-ase-

makaavaa. Kortfladaholmarnassa on voimassa Kortfladaholmarnan 

ranta-asemakaavamuutos (hyväksytty 3.3.2010). 

Kortfladaholmarnan suunnittelualue on ranta-asemakaavan muu-

toksessa osoitettu loma-asuntojen korttelialuetta. Rakennuspai-

kalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, yhden erillisen vierasma-

jan, yhden erillisen saunan sekä varastorakennuksia. Rakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala tontilla saa olla yhteensä enintään 200 

m2. Erillisen saunan enimmäiskerrosala saa olla enintään 25 m2. 

Erillisen vierasmajan enimmäiskerrosala saa olla enintään 25 m2. 

Erillisen saunan lisäksi voi myös loma-asunnossa olla sauna.  
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Rakennusjärjestys 

Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnan-

valtuustossa 10.12.2008. 

- Loma-asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yh-

den lomarakennuksen, vierasmajan 25 m², saunan 25 m² ja ta-

lousrakennuksia, kokonaisrakennusoikeus on 240 k-m². Kerros-

luku ja kerrosala lasketaan ympäristöministeriön ohjeiden mukai-

sesti. 

- Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enin-

tään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta. 
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- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää 

rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja vä-

ritykseen. Rakennus tulee sijoittaa siten, että se ei riko rannan 

luonnollista ääriviivaa ja siten että jätevesien käsittely voidaan rat-

kaista. 

- Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säi-

lyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maasto tulee säilyttää 

luonnonmukaisessa tilassa.  

- Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja si-

jainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luon-

nonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin sauna-

rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ranta-

viivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta 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 tavalla 

laskettavasta rantaviivasta tulee yleensä olla vähintään 10 metriä, 

ei kuitenkaan lähempänä kuin että saunan jätevedet voidaan hy-

väksytyllä tavalla johtaa ja käsitellä. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-ase-

makaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Emätilaselvitys  

Kaavatyön yhteydessä ei laadita emätilaselvitystä, sillä kaava pe-

rustuu oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan sekä rakennusoikeuden 

siirtämiseen toiselta ranta-asemakaava-alueelta toiselle.  

Luontoselvitys/luontoinventointi 

Svartnäsin kaava-alueelta, jonne osoitetaan uusia rakennuspaik-

koja, laaditaan kattava luontoselvitys kevään ja kesän 2023 ai-

kana, ja sen tulokset huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualue on rakentamaton.  

Kaavan pohjakartta 

Svartnäsin suunnittelualueelle on laadittu virallinen kaavan pohja-

kartta, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asema-

kaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Kortfladaholmarnan 

suunnittelualueella on kaavaluonnosvaiheessa käytetty maanmit-

tauslaitoksen maastotietokanta-aineistoja.  
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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 

Kaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot 

kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

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

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 16.3.2023. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS, 

liite 2). 

Kemiönsaaren tekninen lautakunta on päättänyt ranta-asemakaa-

van vireilletulosta __.__.____ § __. Vireilletulosta on ilmoitettu 

osallisille kirjeillä sekä kuuluttamalla __.__._____. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä __.__.2023 päivätty 

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

moitustaululla Kemiönsaaren kunnantalolla sekä kunnan internet-

sivuilla. 

Kaavaehdotus 

Kemiönsaaren tekninen lautakunta on käsitellyt __.__.____ päivä-

tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.____ § __. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__.____ - 

__.__.____. 

Kaavan hyväksyminen 

Kemiönsaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt __.__.____ päivä-

tyn Svartnäsin ranta-asemakaavan ja Kortfladaholmarnan ranta-

asemakaavamuutoksen 2 kokouksessaan __.__.____ § __. 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaavassa on osoitettu kaksi omarantaista loma-asun-

non rakennuspaikkaa. Ranta-asemakaavalla muodostuu loma-

asuntojen kortteli 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu maa- ja metsätalous-

aluetta. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,36 hehtaaria. Loma-asuntojen 

korttelialuetta muodostuu noin 1,28 hehtaaria ja maa- ja metsäta-

lousaluetta noin 1,08 hehtaaria. Maa- ja metsätalousalueesta 0,34 

hehtaaria sijoittuu Kortfladaholmarnan suunnittelualueelle.  

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Kerrosalat 

 

Loma-asuntojen omarantaisille rakennuspaikoille on osoitettu kul-

lekin rakennusoikeutta Kemiönsaaren rakennusjärjestyksen mu-

kaisesti 240 k-m2.  

 

Kerrosalaa koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 480 k-m². 

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 kaksi loma-asuntojen rakennuspaikkaa 

(RA). 
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Kortteli 1 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

4.3. Ranta-asemakaavan suhde oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan 

Ranta-asemakaavassa poiketaan vähäisesti alueella voimassa ole-

vasta oikeusvaikutteisesta Dragsfjärdin rantaosayleiskaavasta. 

Alueelle on  yleiskaavassa osoitettu yhden loma-asunnon raken-

nuspaikka, jonka kokonaisrakennusoikeus on 120 k-m2.  

Ranta-asemakaavassa Svartnäsin alueelle on siirretty rakennusoi-

keutta Kortfladaholmarnan ranta-asemakaavamuutoksesta, jonka 

myötä alueelle on lisätty yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka. 

Vastaavasti Kortfladaholmarnasta on poistettu yksi rakennus-

paikka ja alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta. Koko-

naisuudessaan Svartnäsin suunnittelualueelle on osoitettu ranta-

asemakaavassa yhteensä kaksi rakennuspaikkaa.  

Kemiönsaaren kunnassa on parhaillaan käynnissä Dragsfjärdin län-

tisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, jonka tavoitteena on 

tarkistaa noin 20 vuotta sitten laadittu Dragsfjärdin läntisen saa-

riston rantaosayleiskaava vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä ja 

nykyisiä tarpeita. Rantaosayleiskaava on tarkoitus päivittää yhden-

vertaiseksi kunnan muihin voimassa oleviin rantayleiskaavoihin 

nähden. Dragsfjärdin rantaosayleiskaavassa rakennuspaikoille 

osoitetut rakennusoikeudet ovat huomattavasti muita kunnan ran-

tayleiskaavoja niukempia, eivätkä rakennusoikeudet vastaa kun-

nan nykyistä rakennusjärjestystä. Kunnan rakennusjärjestyksen 

mukaan loma-rakennuspaikan rakennusoikeus on 240 k-m2. 

Kaavamuutoksessa kahdelle rakennuspaikalle on osoitettu kum-

mallekin rakennusoikeutta rakennusjärjestyksen mukaisesti 240 k-

m2.  
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4.4. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa osoitetaan kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa. Kaa-

valla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen väestöra-

kenteeseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. 

Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee vapaa-ajan asumista. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

sijaitsevat Kemiönsaaren keskustassa noin 37 kilometrin päässä 

Svartnäsin suunnittelualueelta. 

Liikenne 

Kaavalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta liikenteen mää-

rään. Kaavassa on osoitettu ohjeelliset ajoyhteydet uusille raken-

nuspaikoille.  

Kaava-alueen eteläpuolella, noin 150 metriä kaava-alueelta sijait-

see Svartnäsin ja Högsåran välisen lauttaliikenteen satama. Lautta 

liikennöi satamasta noin 10 kertaa päivässä. Lautta ei liikennöi yö-

aikaan.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta virkistysalueiden määrään. 

Svartnäsin alueella virkistykseen soveltuvan vapaan rannan osuus 

hieman vähenee, ja Kortfladaholmarnassa päinvastoin hieman li-

sääntyy.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Svartnäsin alueelta laaditaan kattava luontoselvitys kevään ja ke-

sän 2023 aikana, jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusvai-

heessa. 
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Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. Yleisissä kaavamääräyksissä on ohjattu ra-

kentamista siten, että rakentaminen sopeutuisi perinteiseen saa-

ristomaisemaan. Rakennuspaikkojen rakentamaton osa on lisäksi 

hoidettava luonnonvaraisena, ja rakennuspaikoilla on säilytettävä 

maiseman kannalta merkittävä puusto. Rantarakennuspaikoilla 

loma-asuntojen kerrosluvuksi on osoitettu korkeintaan I u ½. Kaa-

vamääräyksillä varmistetaan siten, että kaavan mukaisesta raken-

tamisesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia alueen maisemaraken-

teeseen. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

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. 

 

 

Turussa __.__.2023 
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